
COMO GUARDAR E CONSERVAR A INSULINA 
 
As insulinas tem boa estabilidade, isso significa que elas não estragam facilmente, mas para 
isso, devem ser conservadas adequadamente. 
No quadro abaixo você encontrará informações de como conservar a insulina conforme a sua 
apresentação, isto é, se a insulina vem em frasco, caneta descartável ou recarregável. E ainda, 
quando já foi aberta ou quando guardada para estoque. 
 
ORIENTAÇÃO PARA GUARDAR E CONSERVAR A INSULINA EM USO E EM ESTOQUE 
 

INSULINA   CONSERVAÇÃO PERÍODO DE VALIDADE 

Frasco, refil e caneta 
descartável, que ainda não 
foram abertas e serão 
guardadas para estoque, 
para o uso mais tarde        

Em geladeira, em temperatura 
entre 2 e 8 graus 
Manter em sua embalagem 
original 

Validade escrita na 
embalagem 2 a 3 anos após a 
data de fabricação, de acordo 
com o fabricante 

Frasco e caneta descartável 
em uso 

Em temperatura ambiente até o 
máximo de 30 graus ou entre 2 e 
8 graus, quando mantida na 
geladeira 

Validade de 4 a 6 semanas 
após a abertura. Verificar as 
instruções do fabricante, no 
manual 

Caneta recarregável em uso Em temperatura ambiente até o 
máximo de 30 graus 

Validade de 4 a 6 semanas 
após a abertura. Verificar as 
instruções do fabricante, no 
manual 

 
 
 
 
Informações importantes sobre a conservação das insulinas 
 
o As canetas recarregáveis não devem ser guardadas na geladeira, pois podem ter seu 

sistema danificado. 
 

o Discutir com o médico ou equipe de saúde, sobre qual é a melhor forma para conservar a 
insulina em uso, no caso do uso de canetas recarregáveis, quando a temperatura 
ambiente estiver acima dos 30 graus. 
 

o As insulinas não podem ser congeladas, por isso devem ser mantidas longe do congelador. 
Devem ser guardadas na gaveta de verduras ou próxima a ela, que é o lugar onde 
geralmente a temperatura mantém-se entre 2 a 8 graus. Guardá-las em sua embalagem 
original. 
 

o Durante o transporte de insulinas em bolsa térmica, não deixá-las em contato direto com 
gelo (reciclável ou comum), colocar algo para separá-los como, por exemplo, um papelão 
ou saco plástico dobrado, para prevenir risco de congelamento da insulina. 
 

o Deve-se evitar guardar a insulina na porta da geladeira, porque neste local a temperatura 
pode variar muito, dependendo da frequência em que a porta é aberta. 



o Verificar sempre o prazo de validade das insulinas que constam nas embalagens. Pode ser 
uma boa ideia, colocar uma etiqueta grande com o prazo de validade, para facilitar a 
visualização e lembrança, principalmente naquelas que estão com o prazo de validade 
mais próximo. 
 

o Identificar os frascos de insulina, canetas descartáveis e recarregáveis com uma etiqueta 
constando a data de abertura e a data em que acaba a validade. 
 

Por exemplo: 
Data de abertura: 08/06/2015           Data de vencimento:________   Contar 4 a 6 semanas da 
abertura, segundo a orientação do fabricante da insulina (consta no manual). 
 


