PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

Orientação aos prescritores quanto às misturas de insulinas nos Centros de Saúde de
Florianópolis.
Diante da determinação da Regional de Saúde da Grande Florianópolis referente provimento
de pré-misturas de insulinas pela rede SUS, conforme Ofício Regular nº. 069/2016 de 23 de maio de
2016, que proíbe a mistura de insulina “Neutral Protamin Hagerdon” (NPH) ação intermediária e
Regular (R) de ação rápida, em frasco para fornecimento ao usuário, torna-se precária a manutenção
dos regimes terapêuticos que incluíam este medicamento, tendo em vista a complexidade da técnica
proposta aos usuários em substituição ao fornecimento da pré-mistura pelas nossas unidades.
Também, considera-se crítico, tanto para os pacientes quanto para o serviço, a aplicação rotineira da
insulina em estabelecimentos de saúde considerando-se finais de semana e feriados.
Reiteramos que as insulinas conjugadas (pré-misturas de fábrica) não fazem parte da
RENAME 2015 - 9ª edição e não há perspectiva de padronização na rede para o ano de 2016.
Visando a segurança dos pacientes que estão em uso de pré-misturas de insulina, orientamos
as seguintes condutas gerais em nossas unidades:
1. Pactuação local envolvendo toda equipe do centro de saúde de um fluxo especial para
acolhimento destes pacientes e suas demandas, visando à segurança dos mesmos e evitando assim o
risco de complicações agudas dos quadros de Diabetes Mellitus, incluindo descompensações
clínicas e quadros graves como cetoacidose.
2. Busca ativa destes pacientes para reavaliação terapêutica e possível alteração da prescrição.
3. Considerar e propor, sempre que possível, a substituição da pré-mistura por outros regimes
terapêuticos.
Quanto às prescrições externas a esta secretaria, recomendamos que os prescritores
reavaliem a conduta terapêutica dos seus pacientes que fazem uso das misturas de insulina, com a
revisão da insulinoterapia.
Para as situações em que o uso da pré-mistura for elegível, o prescritor deverá detalhar na
receita as unidades equivalentes para cada tipo de insulina prescrita “Neutral Protamin Hagerdon”
(NPH), ação intermediária e Regular (R), ação rápida.
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Como orientação geral para aplicação de pré-mistura de insulinas, o paciente deverá ser
instruído quanto as seguintes possibilidades:
1. Realização da aplicação dos dois tipos de insulina (NPH e R) em uma única seringa, sendo
aplicadas imediatamente após o preparo, conforme procedimento operacional padrão e manual do
usuário para o preparo e administração de insulina em anexo.
2. Realização da aplicação dos dois tipos de insulina (NPH e R) em seringas separadas, respeitando
o rodízio e locais de aplicação, conforme procedimento operacional padrão e manual do usuário
para o preparo e administração de insulina em anexo.
Observação: Atentar para a condição cognitiva, motora e visual dos pacientes. Estender essa
avaliação à rede de apoio, familiares e cuidadores.
Os

anexos

citados

estarão

disponíveis

no

site

da

SMS,

através

do

link:

www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude, nos ícones da Assistência Farmacêutica e Enfermagem.
Recomendamos que o presente documento, com os anexos, seja entregue ao paciente como
forma de orientação para o seu médico prescritor.
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