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CARTILHA - NOTAS TÉCNICAS SOBRE 
DISTRIBUIÇÃO DAS CANETAS DE INSULINA 
NPH E REGULAR NO SUS

Incorporação das canetas de 
insulina e regulamentação do uso 

Após o relatório de recomendação nº 256 de 2017 
da Comissão Nacional de Incorporação de Tecno-
logias no SUS (CONITEC), favorável a incorpo-
ração no SUS das canetas para administração de 
insulina humana NPH e regular, estes dispositivos 
passaram a ser disponibilizados a partir de mar-
ço de 2017, após publicação da portaria SCTIE nº 
11, como alternativa ao frasco ampola de 10 ml 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Consi-
derou-se que a disponibilização das canetas para 

administração de insulina iria proporcionar maior 
adesão dos pacientes ao tratamento da Diabetes 
Mellitus. 

Para normatizar os critérios para dispensação das ca-
netas aplicadoras de insulina humana NPH e regu-
lar, além das agulhas de aço inoxidável para caneta 
aplicadora, o Ministério da Saúde publicou a Nota 
técnica nº 204 de 2019, com o objetivo de informar 
gestores e profissionais de saúde sobre as questões 
acima mencionadas. Posteriormente a nota técnica 
71 de 2020 foi publicada, atualizando os critérios de 
dispensação das canetas.
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Público alvo elegível para uso das 
canetas de insulina: notas técnicas

NOTA TÉCNICA 204 DE 2019

Publicada em junho de 2019, estabeleceu os se-
guintes critérios para dispensação das canetas de 
insulina NPH e regular.

• Pacientes com Diabetes Mellitus 1 na faixa etá-
ria menor ou igual a 15 anos;

• Pacientes com Diabetes Mellitus 1 na faixa etá-
ria maior ou igual a 60 anos;

Foi estimado que, de acordo com as faixas etárias 
mencionadas, 15% dos pacientes que anteriormen-
te faziam uso da apresentação frasco ampola de in-
sulinas humanas preencheriam os critérios para uso 
das canetas de insulina, ou seja, o quantitativo de 
canetas para atender essa população seria equivalen-
te a aproximadamente 15% da demanda de frascos. 
Também foi estabelecida a dispensação de agulhas 
de 4mm para aplicação do medicamento, sendo 
uma agulha por paciente/dia para a insulina NPH 
e uma agulha por paciente/dia para a insulina Re-
gular.

NOTA TÉCNICA 71 DE 2020

Em abril de 2020 esses critérios foram atualizados, 
com a publicação da Nota técnica nº 71 de 2020. 
Na atualização, foi levado em consideração o con-
texto pandêmico, sendo o Diabetes Mellitus uma 
comorbidade que pode estar relacionada ao agrava-
mento dos casos da COVID-19 em idosos. Como 
resultado, foi recomendada a ampliação do uso das 
canetas de insulina para os seguintes grupos de pa-
cientes.

• Pacientes com Diabetes Mellitus 1 ou 2 com 
faixa etária menor ou igual a 16 anos;

• Pacientes com Diabetes Mellitus 1 ou 2 com 
faixa etária maior ou igual ou igual a 60 anos;

Desta forma os pacientes com Diabetes Mellitus 
tipo 2 passaram a fazer parte do grupo elegível 
para uso das canetas, além da ampliação da faixa 
etária.

O percentual a ser atendido em relação a demanda 
inicial de frascos-ampola de insulina NPH e regu-
lar, de acordo com a população elegível, foi de 30% 
de canetas para injeção de insulina e 70% de frascos 
ampola de insulina NPH e regular, com estimativa 
de revisão posterior para atendimento de 50% da 
demanda. 

NOTA TÉCNICA 84 DE 2021 

Em fevereiro de 2021, foi apresentado ponto para 
pactuação do 3º ciclo de dispensação das canetas de 
insulina humana no SUS para Diabetes Melittus 
tipo 1 ou 2, com determinação de ampliação da faixa 
etária. Agora, indivíduos com idade menor ou igual 
a 19 anos e maior ou igual a 50 anos podem efetuar 
o recebimento. A proporção de frascos e canetas 
também foi atualizada, sendo 50% para cada.

Além disso, a nota técnica em questão estabelece 
que os municípios, com o apoio dos estados, po-
dem eleger outros critérios, em atendimento à ne-
cessidade de saúde pública local, para dispensação 
de canetas, desde que seja respeitado o percentual 
estabelecido de 50% da demanda total; Sugere-se 
ampliação da faixa etária conforme essa Nota Téc-
nica ou a elegibilidade de outros grupos para alcan-
çar a demanda de 50% em canetas.

Exemplos de critérios que poderão ser adotados pe-
los municípios:

1. Eleger para o uso de canetas toda a população 
de pacientes com Diabetes Mellitus 1 partindo 
da justificativa que estes pacientes podem reali-
zar mais aplicações de insulina durante o dia e 
uso da caneta tornaria mais precisa e ágil a apli-
cação.
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2. Eleger pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 
e 2 de outras faixas etárias não contempladas 
nesta Nota, como por exemplo a população 
economicamente ativa (18 a 59 anos partindo 
da justificativa que pode facilitar o transporte e 
aplicação das insulinas com na rotina diária.

3. Eleger para o uso de canetas toda a população 
de pacientes com algum tipo de deficiência, 
partindo da justificativa que o uso da caneta 
tornaria mais precisa e ágil a aplicação.

Distribuição das canetas

• O fluxo de distribuição das canetas e agulhas 
segue o estabelecido para a apresentação fras-
co-ampola. As secretarias estaduais de saúde 
(SES) e o Distrito Federal (DF) distribuem 
para os seus municípios, para dispensação no 
âmbito da Atenção Primária;

• Deverá ser respeitado o percentual de 50% es-
tabelecido na nota 84 de 2021 para dispensação 
das canetas uma vez que a rede será abastecida 
com base nesses percentuais;

Figura 1. Fluxo de distribuição das agulhas e cane-
tas de insulina no SUS

Cálculo do quantitativo de canetas 

Para calcular o quantitativo de canetas que será dis-
tribuído aos municípios, os estados devem adotar a 
seguinte metodologia:

1. Considerar que cada frasco (10 mL) equivale à 
3,33 canetas (3 mL cada);

 Fórmula para estimar quantas canetas são ne-
cessárias para atingir o volume de um frasco 
ampola, que é de 10 ml.

1 caneta ........  3 ml       
x ..................... 10 ml

3x = 10
 x = 10/3
 x = 3,33 canetas

2. Utilizar o Consumo Médio Mensal (CMM) 
Total em frascos para cálculo do quantitativo de 
canetas, que deve ser de 50% da demanda total;

3. Multiplicar o CMM total em frascos por (50% 
x 3,33), chegando assim ao CMM em canetas 
para 50% da demanda total.

Exemplos:

1. Um município hipotético X tem CMM 
de 500 frascos de insulina humana NPH. 
Qual quantitativo de canetas será necessá-
rio para atender 50% da demanda total?

 1 frasco equivale a 3,33 canetas

500 frascos x (50% x 3,33)

500 x 1,665 = 832,5 

 Serão necessárias 833 canetas para atender 
a 50% da demanda total de insulina NPH.

 Por sua vez, a demanda de frasco ampola 
será de 500 x 50%, o que equivale a 250 fras-
cos.

O mesmo cálculo deverá ser feito para as 
canetas de insulina regular.

2. Um paciente utiliza 60 unidades de insuli-
na NPH ao dia, distribuídas em três horá-
rios, sendo dispensado para o mesmo 2 fras-
cos-ampola ao mês. O paciente preenche 
os critérios estabelecidos na Nota Técnica 
84 de 2021 e passará a fazer uso de canetas 
para administração da insulina. Quantas 
canetas serão necessárias para atender a 
demanda mensal desse paciente?

Ministério
da Saúde

SES e DF

Municípios

1 caneta ........  3 ml       
x ..................... 10 ml

3x = 10
 x = 10/3
 x = 3,33 canetas

500 frascos x (50% x 3,33)

500 x 1,665 = 832,5 
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1 frasco ................ 3,33 canetas   
2 frascos  .............. x    x = 6,66 canetas

O paciente precisará de 7 canetas de insu-
lina NPH para atender adequadamente a 
sua demanda mensal.

Fornecimento de agulhas

O Ministério da Saúde fornece agulhas de 4 mm 
para aplicação do medicamento. O quantitativo dis-
ponibilizado por paciente é:

• Uma agulha por paciente/dia para a insulina 
NPH 

• Uma agulha por paciente/dia para a insulina 
Regular

Fluxo para dispensação das canetas, 
de acordo com a nota técnica

1. Avaliação do paciente quanto aos critérios esta-
belecidos;

2. Avaliação da prescrição médica, que deverá des-
crever o esquema de tratamento do paciente, 
tipo de insulina administrada (NPH ou regu-
lar) e posologia;

3. Realizar o cálculo do número de canetas que 
será dispensado ao paciente para atender a de-
manda mensal;

4. Orientar o paciente quanto ao transporte, ar-
mazenamento e conservação, uso adequado das 
canetas, monitorização e descarte após o uso.
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