
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: COMPARAÇÃO DA PRECISÃO E ACURÁCIA DAS SERINGAS DE TUBERCULINA E DE
INSULINA U-100 MANUSEADAS POR PROPRIETÁRIOS DE CÃES E GATOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MEDICINA VETERINÁRIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ELISANDRA RAMOS LEMOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SOFIA BORIN CRIVELLENTIORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

As seringas mais utilizadas no Brasil para a aplicação de insulina são as de 

tuberculina, conhecidas como seringas de 1 mL, e as seringas U-100 desenvolvidas 

para as insulinas de 100 UI. Levando em consideração que a seringa de tuberculina 

é amplamente utilizada por proprietários de animais diabéticos e esta não apresenta 

o mesmo tipo de tecnologia das seringas de insulina, e que a variabilidade do dia-a-

dia da ação da insulina é um fator importante na obtenção de controle glicêmico em 

diabéticos, este projeto objetiva avaliar a precisão e a acurácia das seringas de 

tuberculina e de insulina U-100 manuseadas por proprietários de caninos e felinos. 

 

INTRODUÇÃO 

A diabetes mellitus (DM) é uma doença que, assim como no homem, 

comumente ocorre entre cães e gatos, e é caracterizada por um distúrbio no 

pâncreas endócrino com diminuição nos níveis séricos de insulina (NELSON, 2006; 

FARIA, 2007). A doença pode ocorrer de duas formas: uma na qual o indivíduo não 

possui absolutamente nenhuma produção de insulina, que é chamada DM tipo I ou 

dependente da insulina, e outra na qual o indivíduo possui insulina, mas não em 

quantidade suficiente, ou tem alguma alteração na sua função, que é chamada de 

DM tipo II ou não-dependente da insulina (NELSON, 2004). Os cães apresentam 

predominantemente a diabetes mellitus do tipo I, sendo a maioria com idade entre 7 

e 9 anos e com ocorrência de duas vezes maior nas fêmeas do que em machos. Já 

em gatos é mais comum apresentarem a doença do tipo II, com uma maior 

ocorrência em machos castrados e com mais de 9 anos de idade, sem apresentar 

predisposição racial (NELSON, 2006).  

 A deficiência ou ausência de insulina pode levar a alterações no metabolismo 

de carboidratos, lipídios e proteínas (FARIA, 2007). O diagnóstico é dado através da 

presença de sinais clínicos evidentes, hiperglicemia de jejum e glicosúria 

concomitantes, já que somente a glicosúria pode estar relacionada com glicosúria 

renal primária e necrose tubular aguda, e a hiperglicemia pode estar relacionada 

com outras causas de hiperglicemia, tais como a hiperglicemia de estresse 

(NELSON, 2006). 

 O tratamento varia de acordo com o tipo de diabetes apresentada pelo animal 

(FARIA, 2007). O objetivo maior do tratamento é a eliminação dos sinais clínicos 

para prevenir complicações. Esse objetivo pode ser alcançado principalmente por 



meio da administração de insulina, dieta adequada e exercícios (Nelson, 2006). 

Atualmente existem diferentes tipos de insulina, que são caracterizados pelo tempo 

de ação, início, pico e duração em horas (SOUZA; ZANETTI, 2000). A insulina 

regular ou cristalina (crystalline) possui ação rápida e duração curta. A insulina 

Hagedorn Protamina Neutra (NPH) e a lenta (L) possui ação intermediária e duração 

maior que a regular. E a insulina ultra-lenta possui ação lenta e duração longa, com 

efeitos semelhantes a NPH (NELSON, 2004; SOUZA; ZANETTI, 2000). Os 

instrumentos para aplicação de insulina disponíveis no mercado tem tido grandes 

avanços tecnológicos, porém o instrumental mais utilizado pela grande maioria dos 

portadores de diabetes são as seringas, devido, principalmente, ao menor custo, 

facilidade na aquisição e no manuseio do material, onde a escolha dependerá da 

dose a ser administrada (SOUZA; ZANETTI, 2000).  

 As seringas mais utilizadas no Brasil para a aplicação de insulina são as de 

tuberculina, conhecidas como seringas de 1 mL, e as seringas U-100 desenvolvidas 

para as insulinas de 100 UI. Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com o 

intuito de comparar a eficácia dos diversos métodos de aplicação de insulina. 

Recente pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos demonstrou que para 

administração de pequenas doses a seringa U-40 é mais exata e precisa do que U-

100 e possibilita menores chances de se administrar doses de insulina maiores ou 

menores do que a necessária ao paciente. (BORIN-CRIVELLENTI et al., 2014). 

 

OBJETIVOS 

 Este projeto teve por objetivo avaliar a precisão e a acurácia das seringas de 

tuberculina e de insulina U-100 manuseadas por proprietários de caninos e felinos. 

 

METODOLOGIA 

1. Público alvo  

 Fez parte de projeto 50 proprietários de caninos e felinos frequentadores do 

Hospital Veterinário da Universidade de Franca (UNIFRAN). 

 

2. Avaliação do perfil do proprietário  

 Considerando que a investigação por questionário assenta no pressuposto de 

que o comportamento expresso de forma escrita ou verbal num questionário é uma 

fonte explorável e confiável da realidade social (MOREIRA, 2007), a primeira parte 



da investigação consistiu na aplicação de um questionário desenvolvido com o fito 

de avaliar o perfil do proprietário, incluindo os seguintes dados: sexo, idade, estado 

civil, nacionalidade e grau de escolaridade, e a segunda parte do questionário 

buscou verificar o grau de contato e a percepção pessoal da habilidade por parte do 

proprietário em manusear seringas). Como parâmetros de inclusão dos indivíduos 

no estudo estabeleceu-se que poderão fazer parte deste todos os proprietários de 

pets que mostrarem disponibilidade para preenchimento do questionário proposto 

em concordância por escrito. Foram excluídos do estudo os indivíduos que 

responderam de forma incompleta ao questionário. 

 

3. Avaliação da precisão e acurácia das seringas de tuberculina e de 

insulina U-100 

 Após consentimento em fazer parte do projeto de pesquisa e do completo 

preenchimento do questionário acima citado, os proprietários foram orientados a 

obter 2 diferentes volumes de insulina ordenadamente (1 UI e 10 UI) em dois 

diferentes tipos de seringas utilizadas frequentemente para a realização de 

insulinoterapia, sendo estas seringas de tuberculina (1 mL) e seringas de insulina U-

100. No total, cada volume foi obtido num total de 4 vezes para cada seringa. Os 

volumes foram então mensurados em balança de precisão analítica e arquivados 

para posterior análise estatística. 

 

4. Analise Estatística  

 Todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov e análise de via única ou teste de Friedman, com posterior avaliação pelo 

teste t student. Valores de P<0,05 foram considerados significativos. Após obtidas as 

médias e os desvio-padrão de cada unidade de insulina testada para cada seringa, e 

as porcentagens de precisão e a acurácia foram calculadas pelas seguintes 

fórmulas: Precisão = [(desvio padrão*100)/média] e Acurácia = [ (dose obtida-dose 

ideal)*100/ dose ideal]. Adicionalmente foram obtidas as proporções dos desvios de 

importância clínica (CID) para cada unidade em cada seringa, representados por 

medidas ≥ ± 20% da dose ideal.  

 

DESENVOLVIMENTO 



Foram aplicados 50 questionários em tutores de cães e gatos, obtendo um 

total de 250 volumes de insulina. Todas as amostras obtidas no estudo foram 

mensuradas em balança de precisão analítica no Laboratório de Patologia Clínica 

Veterinária do Hospital Veterinário da UNIFRAN. 

 

RESULTADOS 

Fez parte deste projeto um total de 50 tutores de cães e gatos. Baseado no 

enquadramento sociodemográfico, podemos obter uma análise mais detalhada dos 

participantes do estudo. Foram abordados aspectos relacionados ao grau de 

escolaridade, profissão, faixa etária, gênero, manuseio prévio de seringas e 

percepção da ocorrência de DM em pequenos animais. Do total, 70% possuíam 

segundo grau completo, 36% eram estudantes, 62% com idades entre 18 a 29 anos, 

62% mulheres e 38% homens. Sobre o conhecimento de doenças hormonais, 

apenas 16% afirmaram nunca terem ouvido falar, embora 92% acreditavam que 

cães e gatos podem ser acometidos por tais doenças e 90% afirmaram ter ciência 

da ocorrência de diabetes nesses animais. 74% afirmaram ser aptos ao manuseio 

de seringas, apenas 28% nunca tinham manipulado uma seringa anteriormente e 

66% relataram já terem visto uma seringa de insulina. Sobre a incidência de 

diabetes, 92% afirmaram conhecer uma pessoa diabética, enquanto apenas 28% 

conheciam algum animal diabético. 94% dos participantes acreditavam que a 

obesidade é um fator relevante para o desenvolvimento da doença, apesar de que 

apenas 30% relataram controlar a alimentação de seus animais. 

Foram adquiridas ao todo 250 amostras para avaliação do volume de insulina 

de 1 UI e de 10 UI, sendo 50 amostras obtidas inicialmente sem qualquer 

fornecimento de orientações ao participante, e das 200 amostras correspondentes a 

repetição dos procedimentos após orientação médico-veterinário. 

Seguem abaixo as Tabelas 1 e 2 com os resultados obtidos com as seringas 

de insulina e tuberculina, antes e após a oferta de orientações sobre manuseio das 

mesmas aos participantes do experimento. 

Tabela 1. Resultados obtidos com as seringas de insulina e tuberculina, antes e 

após a oferta de orientações de uso aos participantes do experimento, nas 

aquisições de 1 UI de insulina. 



UNID

. 
MOMENTOS 

SERINGA

S 

ACURÁCIA 
PRECISÃ

O 

DESVIO DE 

IMPORTÂNCIA 

CLÍNICA (20%) 

MÉDI

A 
DP CV (%) 

VEZES FORA 

DO 

INTERVALO 

% 

1 UI 

SEM 

ORIENTAÇÃ

O 

Insulina 0,078 

0,15

7 2,00 40 80 

Tuberculin

a 0,099 

0,22

9 2,30 39 78 

COM 

ORIENTAÇÃ

O 

Insulina 0,010 

0,00

8 0,88 34 68 

Tuberculin

a 0,016 

0,02

0 1,24 37 74 

 

As seringas de insulina e tuberculina apresentaram acurácia similar na 

aquisição de 1 UI pelos participantes sem terem recebido prévia orientação 

(P=0,8685), e os participantes obtiveram valores médios de 680% e 890% 

superiores aos solicitadas. É importante destacar que ambas as seringas falharam 

em atingir o alvo de 0,010g equivalente à 1 UI de insulina, apresentando aumento 

significativo de seus valores de medianas (0,0175g; P=0,0002 e 0,0180g; P<0,0001, 

respectivamente).  

Após o recebimento de orientações de uso e manuseio adequado das 

seringas, melhora na acurácia da seringa de insulina foi obtida, a qual apresentou 

média de 0,010g contra 0,016g da seringa de tuberculina (P=0,0319). Tal diferença 

parece irrisória numericamente, entretanto, levando-se em consideração o alvo de 

0,010g de insulina, a mediana obtida pela seringa de tuberculina continuou 

representando um aumento significativo na aquisição de insulina solicitada pelo 

pesquisador (0,008g; P=0,067 contra 0,0135g; P=0,0393, respectivamente).  

Tabela 2. Resultados obtidos com as seringas de insulina e tuberculina, antes e 

após a oferta de orientações de uso aos participantes do experimento, nas 

aquisições de 10 UI de insulina. 



UNID

. 
MOMENTOS 

SERINGA

S 

ACURÁCIA 
PRECISÃ

O 

DESVIO DE 

IMPORTÂNCIA 

CLÍNICA (20%) 

MÉDI

A 
DP CV (%) 

VEZES FORA 

DO 

INTERVALO 

% 

10 UI 

SEM 

ORIENTAÇÃ

O 

Insulina 0,231 

0,29

5 1,27 22 44 

Tuberculin

a 0,184 

0,26

6 1,45 21 42 

COM 

ORIENTAÇÃ

O 

Insulina 0,091 

0,01

7 0,19 06 12 

Tuberculin

a 0,092 

0,02

3 0,25 12 24 

 

As seringas de insulina e tuberculina não apresentaram diferença na acurácia 

na aquisição de 10 UI pelos participantes antes terem recebido orientação de como 

utilizar as seringas (P=0,8685), e os participantes obtiveram valores médios de 

131% e 84% superiores aos solicitados.  

Após o recebimento de orientações de uso e manuseio adequado das 

seringas a acurácia de ambas as seringas foi mantida (P=0,3904), porém melhora 

significativa no volume adquirido de insulina (P<0,0001). 

De maneira geral, as aquisições de 1 UI de insulina feitas pela seringa de 

insulina foram mais precisas que as realizadas pela seringa de tuberculina. E no que 

diz respeito ao desvio de importância clínica, foi possível observar que a maior 

discrepância ocorreu nas aquisições de 1 UI, com ou sem orientações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados aqui obtidos permitem-nos verificar similar acurácia de ambas 

as seringas em aquisições sem quaisquer orientações de uso. Porém após o 

recebimento de orientações técnicas, a acurácia da seringa de insulina mostrou-se 

superior à da seringa de tuberculina em aquisições de pequenos volumes. De 



maneira geral, em ambas as situações, a seringa de insulina apresentou precisão 

superior e melhor desemprenho em obter volumes de insulina dentro do intervalo de 

importância clínica. 
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