
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM 

Título: Mistura de insulina NPH e Regular em seringa 
 
 

Conceito: 
 A administração de dois tipos de Insulina NPH de ação intermediária, e Regular de ação 
rápida, concomitantemente em mesma seringa. A administração de dois tipos de insulina 
(NPH e Regular) pode proporcionar um nível glicêmico melhor (KATZUNG; MOSTER; TREVOR, 
2014). 
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1. Objetivos 2. Aplicação 3. Executantes 

Padronizar o procedimento 
para o preparo de mistura 

de insulina. 

Centros de Saúde, 
Policlínicas e UPAS da rede 

municipal. 

Enfermeiros, Farmacêuticos e 
Técnicos de Enfermagem da 

Secretaria Municipal de Saúde 
Florianópolis/SC. 

 

4. Material 

 
- Insulina NPH e Regular conforme prescrição médica; 
- Seringa de 1 ml com agulha fixa; 
- Álcool 70%; 
- Algodão; 
- Luva de procedimentos; 
- Coletor de material pérfuro-cortante. 
 

 

 

 

 



 

5. Preparo de dois tipos de insulina na mesma seringa: 

 
1 Reunir os materiais na bandeja: 

 Frascos de Insulinas prescritas (NPH) e Regular; 

 Seringa de 1 ml com agulha fixa, nunca utilize seringa com agulha separada;  

 Algodão; 

 Álcool 70%. 
 

2 Anotar a data da abertura do frasco. Seguir a indicação do fabricante quanto a 
validade em dias após abertura do frasco; 

 
3 Realizar a lavagem das mãos na técnica asséptica; 
 
4 Calçar as luvas de procedimento; 

 
5 Homogeneizar as insulinas com movimentos circulares ou palmares, nunca agite o 

frasco demasiadamente; 
 

6 Realizar a desinfecção da borracha dos frascos de insulina com algodão embebido em 
álcool 70%; 
 

7 Manter o protetor da agulha, aspirar ar até a graduação correspondente à dose de 
insulina NPH prescrita; 

 
8 Injetar o ar no frasco de insulina NPH. Retornar o frasco de insulina NPH para a 

posição inicial. Retirar a agulha do frasco sem aspirar a insulina NPH; 
 

9 Aspirar ar até a graduação correspondente à dose de insulina R prescrita; 
 

10 Injetar o ar no frasco de insulina R. Virar o frasco e aspirar a insulina R 
correspondente a dose prescrita; 

 
11 Retornar o frasco de insulina R para a posição inicial e retirar a agulha; 

 
12 Utilizar a seringa que já esta com a insulina R, introduzir a agulha e aspirar a dose 

correspondente à insulina NPH;  
 

13 Verificar se o total de insulina na seringa corresponde à soma das doses das duas 
insulinas; 

 
14 Retornar o frasco para a posição inicial; 

 
15 Remover a agulha do frasco, protegendo-a até o momento da aplicação (GROSSI; 

PASCALI, 2009). 
 

16 Aplicar imediatamente após o preparo; 
 
Se houver erro ou dúvida durante o procedimento despreze imediatamente; 



 

 

6. Orientações Gerais 

 
As principais misturas de insulinas utilizadas são: 70/30, 80/20 e 60/40. 

 ATENÇÃO:  

 As misturas de insulinas não deverão ser armazenadas em seringas para posterior aplicação. 

 Se aspirar quantidade maior que a soma das doses prescritas o excesso não deve ser devolvido 
aos frascos. Descartar a seringa com a insulina e reiniciar o procedimento com uma nova 
seringa (GROSSI; PASCALI, 2009). 
1. A seringa comporta 1 ml; 
2. Atentar e orientar os usuários quanto a graduação da seringa de 50UI ou 100UI; 
3. Na seringa de 50 unidades, cada linha da graduação equivale a 2 unidades de insulina (2 

UI). 
 
 

 
Figura 1. Modelos de seringas com 50 UI e 100UI, respectivamente. 
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