NOTA INFORMATIVA nº 31/2021 DIAF/SPS/SES/SC

Assunto: Insulinas do CBAF em Santa Catarina

Prezados;

Devido às dificuldades de distribuição de algumas apresentações de insulina pertencentes
ao CBAF por parte do Ministério da Saúde, citando especialmente a Nota Informativa nº 2/2021
CGAFB/DAF/SCTIE/MS, dificuldades as quais se relacionam com a aquisição e capacidade da
indústria de manter o contrato e prazos de entrega;
Considerando a necessidade de inovação dos processos de solicitação de insulinas do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cujos medicamentos e insumos são adquiridos
e distribuídos pelo MS aos Estados e este por sua vez, redistribui aos municípios e regionais;
Considerando a transição de apresentação farmacêutica de insulina frasco para caneta
aplicadora, agora em um percentual maior do que consolidado na última nota técnica estadual
vigente e pautada pela Nota Técnica nº 84/2021 - CGAFB/DAF/SCTIE/MS;
Considerando que a Nota Técnica Estadual atualizada sobre a logística de insulinas ainda
encontra-se em elaboração;
Considerando que as mudanças foram discutidas e acompanhadas pelos representantes
regionais na Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica e pelos farmacêuticos das Unidades
Descentralizadas de Assistência Farmacêutica (UDAFs) das regiões de saúde do Estado;
Vimos a necessidade desta Nota Informativa de caráter emergencial e elencamos abaixo as
principais mudanças, o status atual e as medidas de enfrentamento a situação:
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●

A solicitação de insulinas do CBAF será, a partir de maio, via formulário virtual e
não mais por mapa consolidado encaminhado via e-mail. Todos os municípios
devem preencher o formulário, que será revisado pela UDAF em coordenação pela
DIAF;

●

Os frascos de insulina NPH estão com flutuação de distribuição e entrega pelo
Ministério da Saúde há alguns meses, e por conseguinte, a distribuição às regiões
tem sido fracionada e limitada. Vale ressaltar que a entrega de frascos NPH não
estão totalmente descontinuados;

●

Os quantitativos de frascos de insulinas (NPH e Regular) solicitados estão limitados
a no máximo 50% do consumo médio mensal total de insulinas. Estas trocas e
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aumento gradativo no uso de canetas já vem sendo estimulado desde março de
2020 para todos os municípios e ocorre devido a disponibilização da nova
tecnologia mais segura ao paciente;
●

Não obstante, com a limitação do percentual de frascos para no máximo 50% do
consumo médio mensal total e com as entregas atrasadas do Ministério da
Saúde, é possível que os municípios encontrem dificuldades na dispensação desta
apresentação para os pacientes;

●

Por esta razão, e por recomendação do próprio Ministério da Saúde, neste
momento, caso haja esta dificuldade em algumas regiões e municípios, as
alternativas são:
○

direcionamento do público-alvo para as farmácias do Programa ‘Aqui tem
Farmácia Popular do Brasil’ para que continuem com o consumo de frascos
de insulina. Link para acesso aos locais onde estão em cada UF: ;

○

Troca de insulina NPH frasco para canetas aplicadoras a fim de evitar
interrupção no tratamento do paciente, independentemente da necessidade
de ser respeitado o percentual de 50% de canetas, neste caso, será
possível solicitar quantitativo extra para a DIAF/ Regionais;

●

Importante salientar que as canetas de insulina são novas tecnologias, requerem
orientação de uso e utilizam cerca de 3x mais espaço físico para seu
armazenamento;

●

As canetas também requerem acoplamento de agulhas aplicadoras, as quais são
disponibilizadas pelo MS na quantidade de uma ao dia para pacientes utilizando
canetas de insulina NPH e uma ao dia para pacientes utilizando canetas de
insulinas regular;

A Diretoria de Assistência Farmacêutica e as UDAFs (Regionais) estão em articulação e a
disposição para esclarecimento de dúvidas e flexibilização de entregas para auxílio nas questões
supracitadas, assim como a disponibilização de maior quantitativo de canetas de insulina NPH
caso seja necessário, uma vez que é o recomendado pelo Ministério da Saúde.

(assinado digitalmente)
Adriana Heberle
Diretora da Assistência Farmacêutica
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