GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2022/GEAF/SESA

Orientação quanto à distribuição das canetas aplicadoras de Insulina Humana NPH 100 UI/ml e
Insulina Humana Regular 100 UI/ml

Pacientes com Diabetes Mellitus 1 e 2 na faixa etária menor ou igual a 19 anos;
Pacientes com Diabetes Mellitus 1 e 2 na faixa etária maior ou igual a 45 anos.

Em atendimento à necessidade de saúde pública local, considerando perfil epidemiológico e adesão
de seus usuários ao esquema de insulinoterapia, desde que respeite o percentual estabelecido de
70% da demanda total em canetas e 30% em frascos, estado e municípios podem estabelecer outros
critérios, a fim de prover melhor acesso e difusão das canetas de insulina para os pacientes.
Conforme informado pela área técnica do Ministério da Saúde, os processos aquisitivos do Ministério
da Saúde estão baseados nas porcentagens estabelecidas através da Nota Técnica 169/2022CGAFB/DAF/SCTIE/MS, que informa que a rede será abastecida por frascos de 10 ml na proporção de
30%, e por canetas/tubetes 3 ml na proporção de 70%, e que não será possível encaminhar
quantitativo que não respeite essa proporção.
Dessa forma, reforçamos que a dispensação de Insulinas (tanto NPH quanto Regular) deve
obrigatoriamente obedecer a proporção de 30% dos pacientes atendidos com Frasco 10ml e 70% dos
pacientes atendidos com Caneta 3ml com o objetivo de evitar desabastecimento desses
medicamentos.
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Informamos que o Ministério da Saúde (MS) estabelece que a rede passará a ser abastecida por
canetas/tubetes 3 ml na proporção de 70% e por frascos de 10 ml na proporção de 30%, sendo
apontada uma sugestão de público que preferencialmente poderá receber as canetas de insulina:
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Considerando NOTA TÉCNICA Nº 169/2022-CGAFB/DAF/SCTIE/MS que trata-se de uma atualização
sobre distribuição e critérios sugeridos para dispensação das canetas aplicadoras de insulina humana
NPH (Insulina Humana NPH 100 UI/ml, tubete de 3 ml), insulina humana regular (Insulina Humana
Regular 100 UI/ml, tubete de 3 ml) e agulhas de aço inoxidável para caneta aplicadora.
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