
 

                                       

 

O que é a insulina? 

É o hormônio 

responsável pela 

redução da 

glicemia (“açúcar 

no sangue”). 

O que você precisa 

saber sobre sua 

insulina  “Lantus”  

OU insulina glargina: 

- Tem duração de ação 

prolongada; 

 

- Deve ser administrada 

por via subcutânea; 

 

- Não deve ser aplicada 

na veia; 

 

Pode provocar grave 

redução do açúcar no 

sangue.  

ATENÇÃO: A lantus 

não deve ser misturada 

com outras insulinas. 

Associação “Humulin 

- Novolin” 

- Uma é de duração de 

ação rápida e a outra 

intermediária; 

 

- Deve ser aplicada 

subcutaneamente, na 

parede abdominal ou na 

coxa; 

Fazer rodízio do 

local de aplicação é 

importante; 

- É contra-indicada 

durante episódios de 

hipoglicemia.  

Lembre-se: 

Aplique na quantidade e 

no horário recomendado 

pelo seu médico!!! 

 

Reações Adversas 

Vontade de vomitar ou 

dor no abdômen e baixa 

quantidade de açúcar no 

sangue causa que pode 

causar            suores, 

palpitações, sensação de 

fome e perda de forças. 

ATENÇÃO 

A insulina deve ser 

aplicada todo dia, 

conforme orientação do 

seu médico. 

 

 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS COM 

MEDICAMENTOS (PRMs) 

IDENTIFICADOS 

PRMs INTERVENÇÕES 

FARMACÊUTICAS 

 

 

PRM 1: 

Administração 

errônea 

Orientar que a 

insulina deve ser 

retirada da 

geladeira pelo 

menos 30 minutos 

antes do uso para 

que atinja a 

temperatura 

ambiente e facilite a 

aplicação; 

 

 

 PRM 5: 

Cólicas 

intestinais 

Comunicar à 

paciente que não 

deve abandonar o 

tratamento e 

informar que as 

cólicas são 

transitórias; 

 

PRM 1:  

Ausência de 

dispensação 

da insulina 

glargina  

Orientar à paciente 

a procurar em 

outra unidade de 

saúde do município 

de Teresina; 

 

PRM 1: 

Conservação 

inadequada da 

insulina 

Orientar que a 

insulina é sensível a 

mudanças de 

temperatura e por 

isso deve ser 

guardada dentro da 

geladeira. 

 

NÃO ESQUEÇA QUE O 

CONTROLE CONTÍNUO 

DA GLICEMIA É MUITO 

IMPORTANTE PARA A 

SAÚDE DO SEU BEBÊ. 
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1. Disponível em: http://www.medicinanet.com.br/bula/2760/humulin.htm 

2. Disponível em: http://www.medicinanet.com.br/bula/3801/novolin_r.htm 

3. Disponível em: http://www.gpuim.ufc.br/manuais/MANUAL%20UTI%20materna.pdf 

4. Disponível em: http://www.diaadia.com.br/redator/item11412.asp 

5.  
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