


Em 2020, o mundo descobriu onde moram os heróis do planeta. Eles estavam 
em seus laboratórios, pesquisando longas horas em silêncio. Também 
estavam em seus consultórios, onde trabalhavam para salvar e melhorar 
vidas. Estavam ainda nas comunidades, nas enfermarias, nas portas, nos 
corredores, nos quartos e nas recepções dos hospitais. Muitos estavam nas 
emergências das unidades de saúde enfrentando um inimigo invisível. Muitas 
vezes passaram despercebidos. Mas, nunca deixaram de estar ali. Devido à 
pandemia de Covid-19, foram chamados para a “linha de frente”. Um lugar em 
que muitos brasileiros não gostariam de estar. Esses profissionais, no entanto, 
nem titubearam.

Agora, a comunidade volta a se unir para ajudar um pouco mais aqueles que, 
por um motivo ou outro, precisam continuar o tratamento de doenças crônicas e 
que, durante uma emergência de proporção mundial, jamais foram esquecidos, 
mas sofreram junto à comunidade de saúde com as consequências da sobrecarga 
desses profissionais. Sabemos que esse esforço é um quilometro extra nessa 
maratona.
 
A boa notícia, no entanto, é que, por exemplo, no caso de doenças como o diabetes, 
os recursos para o controle já estão ao alcance das mãos. Uma dessas ferramentas 
é a “Caneta da Saúde”, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, 
nossa missão é orientar e informar a população sobre ela e seus benefícios.

A campanha “Caneta da Saúde” é a soma dos esforços e da parceria entre a 
Associação de Diabetes Juvenil (ADJ), Associação Nacional de Atenção ao Diabetes 
(ANAD), da Indústria Farmacêutica, por meio da Novo Nordisk, da Frente 
Nacional dos Prefeitos (FNP) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
da saúde (CONASEMS), para fazer com que a população saiba e faça uso desta 
facilidade. Gratuita e disponível no SUS para pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, 
preferencialmente até 19 anos e adultos a partir dos 50 anos. Ela é considerada um 
dos tratamentos mais modernos, práticos e seguros para pessoas com diabetes.
E quem melhor para espalhar essa ideia que a comunidade cientifica, médica e 
de apoio?

Acompanhe-nos nesta jornada e seja um multiplicador de saúde!
Saiba mais em www.canetadasaude.com.br

@acanetadasaude              @acanetadasaude

Nossa Missão

http://www.canetadasaude.com.br
http://www.facebook.com/acanetadasaude
http://www.instagram.com/acanetadasaude/


As complicações decorrentes do diabetes estão entre as dez maiores causas de 
morte no mundo.² Pessoas que vivem com esta doença correm mais riscos de 
desenvolver uma série de condições graves e potencialmente fatais, elevando a
necessidade de cuidados médicos.² O diabetes, bem como suas complicações, 
se não forem bem administrados, podem levar a hospitalizações frequentes, 
internações e até à morte prematura, algo que poderia ser evitado com um 
tratamento adequado.² No entanto, existem caminhos e, com o esforço de todos, 
há muito espaço para melhorar este cenário.
 
Além do custo humano, o custo monetário também é alto na América Latina. Os 
gastos com o diabetes nesta região devem ultrapassar 80 bilhões de dólares até 
2030. Nosso País tem o gasto anual com o diabetes mais alto da região, sendo 
mais de 3 mil dólares por pessoa por ano.² Uma boa notícia é que o governo e o 
setor privado de todo o mundo tem se esforçado para tirar esse peso do bolso de 
pessoas e famílias que convivem com o diabetes.

Nossa realidade
Mais de 13 milhões de brasileiros vivem hoje com diabetes.¹ E este número está 
crescendo. Entre 2017 e 2019, o aumento foi de 31%². Outros milhões têm diabetes, 
mas ainda não foram diagnosticados. Segundo a Federação Internacional de 
Diabetes (IDF, em inglês)², o Brasil tem a maior concentração de adultos (entre as 
idades de 20 a 79 anos) vivendo com diabetes de toda a América do Sul e Central. 
O país também tem a terceira maior concentração de crianças e adolescentes 
com diabetes Tipo 1.²

Otavio Domingos
Diabetes Tipo 2

Suellen Oliveira
Diabetes Tipo 1
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Escrevendo uma nova história
No mundo, o Brasil ocupa o 5° lugar entre os países que possuem o maior número 
de pessoas com diabetes por milhão de habitantes, e, se nada for feito, essa 
tendência não deve melhorar até 2045.²
 
Preocupados com este cenário, setores público e privado estudam formas de 
diminuir as mortes entre as pessoas com diabetes, promover qualidade de vida 
e melhorar o dia a dia dos profissionais de saúde, além de reduzir os custos 
elevados com a doença.³ Por isso, o diagnóstico precoce, combinado ao avanço 
da ciência e tecnologia do tratamento, aliados às campanhas de conscientização 
são, até agora, os maiores parceiros nesta luta.³

Diagnóstico precoce faz a diferença 
Segundo o Ministério da Saúde, um estudo multicêntrico nacional analisou dados 
demográficos, clínicos e socioeconômicos de pessoas com diabetes tipo 1 que 
recebem tratamento em centros públicos do Brasil, e mostrou que o controle 
glicêmico era insatisfatório em aproximadamente 80% dos pacientes. Todos 
estes pacientes estavam em tratamento com endocrinologistas em serviços de 
atendimento secundário ou terciário.³
 
Apartir da publicação destes dados, o governo passou a recomendar a identificação 
da doença em seu estágio inicial, bem como o encaminhamento ágil e adequado 
para o atendimento especializado.³ Ou seja, o diagnóstico precoce e o engajamento 
da comunidade de saúde são indispensáveis para que essas pessoas recebam o 
tratamento ideal. 
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Se os números não são exatamente animadores, a pandemia do novo coronavírus 
desponta no cenário como uma preocupação extra. Sabemos que pessoas vivendo 
com diabetes NÃO estão mais suscetíveis caso tomem os cuidados recomendados 
pelas autoridades de saúde. No entanto, estando no grupo de risco, elas são SIM 
mais suscetíveis a desenvolver as formas mais graves da doença.  
 
O tratamento adequado evita picos glicêmicos e, por consequência, emergências 
médicas nesse momento delicado da história mundial.4 

E a comunidade de saúde pode auxiliar bastante. Não apenas na linha de frente do 
combate ao vírus, mas também oferecendo o melhor atendimento aos pacientes 
com doenças crônicas como, por exemplo, o diabetes.
  
Um século de esperança
É por estas razões que devemos nos juntar para lançar mãode todas as ferramentas 
disponíveis para ajudar pessoas com diabetes a atravessarem esse momento. 
 
Desde que um grupo de pesquisadores canadenses descobriram e isolaram 
a insulina em 1921, menos de um ano se passou até a primeira pessoa com 
diabetes ser salva pela descoberta. Tratava-se do menino de 14 anos Leonard 
Thompson, que, ao iniciar o tratamento, pesava apenas 29 quilos.5 
Ele foi o primeiro de milhões de pacientes que se privilegiaram com os avanços 
e esforços da comunidade médica e científica ao longo do último século. 

Em 1923, a insulina já era produzida mundialmente. De lá para cá, tratou-se 
então não apenas de aprimorar fórmulas, mas também de ajudar os pacientes a 
medirem seus próprios índices glicêmicos, e aplicarem a insulina da forma correta, 
conscientizando também suas famílias a levarem uma vida mais saudável.6

 
Em 1985, surge a primeira caneta de insulina com o objetivo de substituir seringas, 
frascos e ampolas. Mais precisas, fáceis de manusear e discretas, marcam um antes 
e um depois na história de muitos pacientes com diabetes.5 A caneta preenchida 
de insulina é uma das melhores ferramentas para ajudar a manter pessoas 
com diabetes longe de uma possível hospitalização.

O Novo Coronavírus
e o Diabetes
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Vantagens da Caneta

Dispensando frascos e seringas, as canetas são mais fáceis de usar e garantem a 
dose correta prescrita. Além disso, a caneta é mais fácil de ser transportada.5  

Por ter a aplicação mais fácil, a caneta diminui, inclusive, o medo de agulhas, 
ajudando cuidadores, familiares e até a própria pessoa com diabetes a cuidar 
melhor da sua saúde. Esses fatores garantem mais cuidado e autonomia, o que 
pode incidir diretamente em menos hospitalizações.

Por esta razão, temosumpedido especial para a comunidade de saúde: sejam 
um multiplicador desta campanha!
 

É mais prática, portátil, discreta e fácil de aplicar fora de casa9

Economiza tempo, pois não há necessidade de preparo da seringa 
de insulina9

É mais segura. Já vem preenchida e com dosador para dispensar 
a dose correta de insulina9

A caneta é distribuída pelo SUS para pessoas com diabetes tipo 
1 e tipo 2, preferencialmente menores de até 19 anos e adultos a 
partir dos 50 anos.

Melhora a aderência ao tratamento, diminuindo, inclusive, picos 
de glicemia.9

A Caneta da Saúde
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A insulina humana (NPH e Regular) utilizada no tratamento do diabetes,  
atualmente é desenvolvida de forma sintética. A insulina chamada de ‘regular’ 
é igual à que encontramos em nosso corpo, mas é desenvolvida em laboratório. 
Já a NPH contém mais duas substâncias, a protamina e o zinco, que permitem 
o efeito prolongado da aplicação. 

A insulina não pode ser tomada em pílulas ou cápsulas, somente por meio 
de aplicação. Ou seja, tem que ser por meio de seringa ou caneta.10 As mais 
modernas, conhecidas como análogas (ou análogos de insulina), são produzidas 
a partir da insulina que encontramos em nosso corpo. No laboratório, elas são 
modificadas para que a ação da insulina seja mais curta ou mais longa10. As duas 
estão disponíveis no SUS.³ 

As insulinas podem vir em frascos ou canetas. A caneta foi desenhada para 
ser mais portátil. Vem previamente preenchida com a dose certa e, por isso, é 
mais confortável, já que a agulha é mais fina. Em tempos de pandemia, garantir 
autonomia pode ajudar no tratamento. A ideia não é manter o paciente longe 
de seu profissional de saúde, mas sim longe de complicações hospitalares. O 
público-alvo escolhido pelo SUS, baseado em recomendações do Ministério da 
Saúde, são pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, preferencialmente menores até 
19 anos e adultos a partir dos 50 anos.3 

Muitos familiares estão presentes na rotina das pessoas com diabetes. Crianças 
e adolescentes, por exemplo, podem se beneficiar com o tratamento por ele ser 
menos doloroso ao utilizar uma agulha discreta e menor. Já idosos terão mais 
facilidade para aplicar a dose certa com a caneta, por ser um dispositivo mais fácil 
de usar.11, 12, 13
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Profissional de Saúde: você faz a diferença! 
O profissional de saúde tem um papel fundamental para que o maior número 
possível de pessoas com diabetes insulinodependentes tenha acesso ao 
tratamento gratuito disponibilizado pelo SUS, que utiliza canetas preenchidas 
de insulina. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos e agentes de saúde podem 
colaborar, informando sobre o benefício, orientando a população que pode ter 
acesso ao recurso e, principalmente, educando sobre o uso correto das canetas. 

Para alguns pacientes, este novo tratamento representa uma mudança 
significativa em sua rotina, pois troca as antigas e dolorosas seringas e  frascos 
de insulina por um dispositivo mais simples e eficaz. Logo, é necessário que os 
profissionais que atuam junto junto a estas pessoas, as oriente detalhadamente 
sobre como utilizar a caneta, explorando ao máximo todos os seus benefícios 
como, por exemplo: segurança, facilidade de uso, praticidade, menos dor, 
contribuindo, dessa forma, para que a aderência ao tratamento seja maior.

Seja você também um agente transformador. Ajude a levar a campanha da 
Caneta da Saúde para todo o Brasil! 
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Entenda aqui como orientar os pacientes a usar a caneta:

Caneta de Insulina
como usar

00 0
2

1

1 Verifique a aparência de sua insulina. A 
insulina deve estar límpida, incolor, sem 
partículas sólidas. Ela precisa atingir a 
temperatura ambiente. Antes de utilizar, 
retire a tampa da caneta.

Você sempre deve misturar a insulina antes da 
primeira aplicação com uma caneta. Mova o 
sistema de aplicação de insulina para cima e para 
baixo entre as posições mostradas na figura, por, 
pelo menos, 20 vezes. 

Remova o selo protetor de uma agulha 
descartável nova. Rosqueie a agulha 
firmemente. 

Retire a tampa externa da agulha e 
guarde-a para ser utilizada depois. 

0 2
1

2

3

4
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5 Retire a tampa interna da agulha e descarte-a. 
Nunca recoloque a tampa interna da agulha. 
Atenção para não se ferir.

Antes de cada injeção, pequenas quantidades de 
ar podem ser acumuladas no carpule. Para evitar a 
injeção de ar, e ter certeza da dosagem adequada, 
gire o seletor de dose para 2 unidades.

Segure a caneta com a agulha apontada para cima 
e bata levemente com o dedo no carpule algumas 
vezes para fazer com que qualquer bolha de ar vá 
para o topo.

Mantendo a agulha para cima, pressione o botão 
injetor completamente. O seletor de dose retornará 
a “0” (zero). Uma gota de insulina deve aparecer na 
ponta da agulha. 

2
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4
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10

Insira a agulha na pele. Injete a dose pressionando o botão injetor 
completamente até que o “0” (zero) se alinhe ao indicador. Mantenha 
o botão injetor totalmente pressionado por pelo menos 6 segundos. 
Isto garantirá a aplicação total da dose. Retire a agulha da pele e em 
seguida, solte o botão injetor. 

Com cuidado, guarde a agulha na tampa externa, sem tocá-la. 
Quando a agulha estiver tampada, pressione a tampa externa 
delicadamente e desenrosque a agulha. Descarte-a em um 
recipiente de superfície rígida e coloque a tampa da caneta no 
sistema de aplicação.

11

Verifique se o seletor de dose está zerado. Gire o seletor de dose para 
selecionar o número de unidades que você necessita injetar. Selecione 
o local de aplicação. Antes de aplicar, higienize o local com álcool 70°. 

24
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2
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4

Uma dica importante é não deixar de consultar a bula que acompanha a 
caneta. Ela contém informações importantes sobre o dispositivo. 
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Mediante prescrição médica, as canetas de insulina são gratuitas para 
pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, preferencialmente com idade até 19 
anos e maiores ou iguais a 50 anos. 

Desde 2006, pessoas com diabetes têm direito a receber via SUS (Sistema Único 
de Saúde) os insumos materiais utilizados para o tratamento. Este direito está 
amparado na lei federal de n°11.347.15

Em 2011, já se sentia o efeito da lei no sistema de saúde: foram menos 8,4 mil 
internações por causa da hipertensão e 2,7 mil a menos por causa do diabetes.14 

Por isso, e principalmente em um contexto de pandemia, essas ferramentas são 
tão importantes para ajudar a manter os pacientes de doenças crônicas longe 
de hospitais sobrecarregados com pacientes do novo coronavírus. 

Passo a passo para obter a caneta de insulina via SUS

Receitas de profissionais de saúde da rede pública e privada são aceitas 
pelos SUS.3 Mas, é preciso instruir o paciente sobre os passos e a documentação 
necessária para obtenção das canetas. 

É importante que esses passos sejam seguidos sem pular etapas. Então vamos lá:

Obtendo o Cartão Nacional de Saúde

É preciso ter registro no SUS. Para isso, basta o CPF do paciente. Este reg-
istro pode ser feito online pela página do Conecte SUS, por meio do portal  
https://conectesus-paciente.saude.gov.br/ ou pelo aplicativo Conecte SUS, 
disponível para smartphones.16 No aplicativo você já ficará 
sabendo do o número de sua Carteira Nacional de Saúde. 

Para a carteirinha física, basta se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS - também conhecida como Posto de Saúde), ou até a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde mais próxima da residência do paciente, portando os se-
guintes documentos pessoais: Carteira de Identidade (RG), CPF, Certidão de 
Nascimento ou casamento e número de PIS/PASEP (se tiver). Em alguns mu-
nicípios, é solicitada a apresentação de comprovação de residência – conta 
de água, luz, telefone etc.3 
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Com a prescrição médica em mãos, o paciente deve: 17

Procurar por farmácias e drogarias privadas credenciadas ao SUS ou pela 
farmácia da Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, 
apresentando CPF próprio, receita médica válida e documento com foto.

A receita deverá ser prescrita por um médico, que pode ser particular ou do 
SUS. A validade das receitas, no caso do tratamento do diabetes, é de 120 dias.

No caso de menores de idade, o CPF dos pais é aceito, até que ele providencie 
um próprio. 

A farmácia tira uma cópia da receita e a devolve ao paciente.

A farmácia emite duas vias para o paciente assinar. Uma delas fica com o paci-
ente e a outra permanece com a farmácia. 

Se houver dificuldade na obtenção dos medicamentos via farmácia, basta
entrar em contato com a Ouvidoria (136). 

Ah! É preciso orientar os pacientes sobre o fato de as canetas serem descartáveis
e como jogá-las fora corretamente. A orientação é que procurem a Unidade
Básica de Saúde (UBS) mais próxima. É mais seguro para pacientes, familiares,
coletores e para o meio ambiente.
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Diabetes, reescrevendo uma nova história
Uma vez inscrito no programa, e com a caneta preenchida de insulina em mãos, 
é preciso acompanhar o paciente para ver como ele está se adaptando à nova 
rotina.3 

Apreparação dos pacientes e familiares envolve alimentaçãosaudável, contagem 
e tratamento, e o segundo é o acesso à informação e educação.3 Por isso, o 
acompanhamento é tão importante!  

Apreparação dos pacientes e familiares envolve alimentaçãosaudável, contagem 
de carboidratos, prática de exercícios físicos, identificação e tratamento da 
hipoglicemia, destaca o Ministério da Saúde.3 Por isso, os esforços devem ser 
centrados no cotidiano do paciente, conhecendo a sua rotina e entendendo as 
suas respostas glicêmicas. 

Os pacientes devem adotar hábitos em relação aos objetivos glicêmicos, 
automonitorização glicêmica, administração e ajuste de doses de insulinas 
de acordo com o nível glicêmico e a quantidade de carboidratos da refeição.3 
Além disso, a recomendação é que pessoas com diabetes passem por exames 
regulares laboratoriais a cada seis meses para evitar complicações mais severas.3

É preciso incentivar que pacientes não se afastem de seus profissionais de saúde 
por temer algum tipo de contaminação. Para isso, existem as consultas online 
por telemedicina e o diálogo constante com os pacientes.18

Além disso é importante garantir que:

 
Quanto menos hospitalizações, menos risco para pacientes com doenças 
crônicas.18 Portanto, os esforços devem ser centrados no cotidiano do paciente, 
conhecendo sua rotina e identificando suas respostas glicêmicas. Dessa 
forma, a caneta preenchida de insulina vai despontando no horizonte como uma 
maneira de sustentar a independência dos pacientes, sem afastá-los de sua equipe 
multidisciplinar de saúde.

Os pacientes tenham suprimentos adequados para sua medicação; 
A atenção seja redobrada neste período. Isto é especialmente 
importante para quem precisa de materiais para monitorar cetonas.18
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insulina 19
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diabetes que adotaram a 
caneta apresentaram 

 

 

Infográfico:
Os bons resultados das canetas em números

Um estudo entre médicos 
dos Estados Unidos mostrou 
que 97% deles acreditam 
que a aplicação de insulina 
com a caneta é melhor que o 
uso de frascos, seringas e 
ampolas. 18  

90% das pessoas com 
diabetes consideram as 
canetas mais discretas, 
rápidas e fáceis de usar,  
segundo estudos na Itália, 
Estados Unidos e Irlanda. 22,23

menos episódios.20



Diabetes, a responsabilidade é de todos nós!
Para muitos pacientes vivendo com doenças crônicas, o uso inadequado de 
medicamentos pode trazer sérias complicações para o tratamento. A hipoglicemia 
está em primeiro lugar no ranking de preocupação à frente de sequelas graves 
como perda de visão e amputação.24  

E para o portador de diabetes tipo 1 e tipo 2, preferencialmente menores de 19 
anos e adultos a partir dos 50 anos que faz uso de terapia de insulina, a grande 
notícia é que o SUS disponibiliza as canetas aplicadoras de insulina em todo o 
País.3 Grande parte da população portadora de diabetes tipo 1 e tipo 2 ainda 
desconhece este benefício gratuito e as vantagens que a Caneta da Saúde traz.

A preocupação não está somente na cabeça de quem tem diabetes ou de sua 
equipe de saúde. O fantasma da internação também ronda todos os familiares. 
Quando alguém recebe o diagnóstico, a rotina de toda a família e da rede de 
apoio é impactada. Além do acompanhamento médico, eles se envolvem na 
alimentação, compra e administração da insulina e monitoramento do índice 
glicêmico.24

A campanha Caneta da Saúde é uma forma de combater a falta de informação 
e mostrar que é possível melhorar a qualidade de vida do paciente insulino 
dependente. 

Seja você também um multiplicador desta boa causa e ajude a mudar e 
melhorar a vida de milhares de famílias brasileiras! 

Saiba mais em www.canetadasaúde.com.br

@acanetadasaude             @acanetadasaude
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