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INCORPORAÇÃO 

Portaria SCTIE-MS nº 11/2017: incorpora caneta para 
injeção de insulina

humana NPH e insulina humana regular no âmbito do 
Sistema Único de Saúde.

Histórico

PACTUAÇÃO TRIPARTITE

Reunião 30/05/2019

INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO DE CANETAS DE INSULINA 
HUMANA PELO MS:

NOTA TÉCNICA Nº 204/2019-CGAFB/DAF/SCTIE/MS de 
05/06/2019



https://portalfns.saude.gov.br/images/Manual-de-cadastro-de-proposta-FAF_Equipamento-2020-verso-final.pdf

Proposta 3º Ciclo: 50% frascos, 50% canetas 

Diabetes Mellitus tipo 1 ou 2, nas faixas etárias menor ou igual a 19 anos e maior ou igual a 50 anos.

Critério sugestivo

2º Ciclo: 70% frascos, 30% canetas 

Nota Técnica nº 71/19, de 06/04/20: Diabetes Mellitus tipo 1 ou 2, nas faixas etárias menor ou igual a 16 anos e 
maior ou igual a 60 anos.

Critério sugestivo

1º Ciclo: 85% frascos, 15% canetas 

Nota Técnica nº 204/19, de 04/06/19: Diabetes Mellitus tipo 1, de faixa etária menor ou igual a 15 anos e maior ou igual a 
60 anos

DIFUSÃO DAS CANETAS DE INSULINA HUMANA



ACOMPANHAMENTO

A distribuição das canetas de 
insulinas humanas (NPH e 

Regular) e das agulhas ocorrerá 
conforme fluxo já estabelecido 
para os frascos de 10 mL, ou 
seja, entrega às SES e ao DF 

para posterior envio aos seus 
respectivos municípios, uma 
vez que, a dispensação dos 
mesmos deverá ocorrer no 
âmbito da Atenção Básica;

O Ministério da Saúde fará
acompanhamento da
demanda, a partir das
programações e
atualizações enviadas
pelas Secretarias
Estaduais de Saúde, com
base de cálculo nas
necessidades dos
Municípios;

Além das canetas de
insulinas humanas (NPH e
Regular), o Ministério da
Saúde fornecerá agulhas
de 4 mm para aplicação do
medicamento.

Para fornecimento das
agulhas, por parte do
Ministério da Saúde,
considera-se uma agulha
por paciente/dia para a
insulina NPH e uma agulha
por paciente/dia para a
insulina Regular.

OBSERVAÇÕES FINAIS

DISTRIBUIÇÃO AGULHAS 
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