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NOTA TÉCNICA NÚMERO 64
1) Tema
Trata-se do uso de glicofitas e do medicamento diazóxido (Proglycem®)
para tratamento de hiperinsulinismo congênito (CID-10: P70.4) acometendo
criança com 1 ano de idade.
2) Considerações teóricas sobre a doença
O hiperinsulinismo representa um conjunto de desordens heterogêneas
sob os aspectos genético-molecular, fisiopatológico, morfológico e clínico,
sendo uma condição potencialmente devastadora e um dos problemas mais
complexos da endocrinologia pediátrica. O hiperinsulinismo é definido como
uma secreção inapropriada de insulina para um dado nível de glicemia,
associada à supressão inadequada da secreção de insulina durante
concentrações baixas de glicose plasmática.
O hiperinsulinismo congênito foi descrito inicialmente na década de
1950. Antigamente chamado nesidioblastose ou hipoglicemia hiperinsulinêmica
persistente da infância (PHHI), é uma condição rara e potencialmente letal em
recém-nascidos e em crianças.
Existem duas formas de hiperinsulinismo congênito: uma forma
transitória, que se desenvolve logo após o nascimento e geralmente resolve
aos 3-4 meses de idade, e uma forma persistente, com duração mais
prolongada. Esta segunda forma de hiperinsulinismo congênito é que parece
acometer o paciente do caso, uma vez que o mesmo tem 1 ano de idade.
O hiperinsulinismo congênito ocorre, a nível mundial, com uma
freqüência que varia de 1/27.000 nascidos vivos na Irlanda a 1/50.000 nascidos
vivos na Finlândia, na Espanha, na Itália, na Austrália e no Japão. Não há
dados de incidência de hiperinsulinismo congênito no Brasil.
O hiperinsulinismo congênito é um distúrbio do pâncreas endócrino,
mais frequentemente causado por alterações dos canais iônicos de potássio
ATP dependentes (K+/ATP) localizados na superfície da membrana celular das
células β, resultando em secreção inapropriada de insulina e hipoglicemia
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grave e persistente principalmente em recém-nascidos, podendo levar ao óbito
ou a sequelas neurológicas graves, se não diagnosticado a tempo.
Mutações com perda de função dos canais iônicos de potássio ATP
dependente (K+/ATP) localizados membranas das células β do pâncreas são
responsáveis pelas formas mais comuns do hiperinsulinismo congênito; mais
de 100 mutações foram descritas no gene ABCC8 e aproximadamente 30
mutações no gene KCNJ11, ambos localizados no cromossomo 11p15 e que
codificam respectivamente as sub-unidades SUR 1 e Kir 6.2 constituintes da
estrutura protéica dos canais K+/ATP.
Outras variantes de hiperinsulinismo congênito não estão relacionadas a
alterações dos canais iônicos de potássio ATP dependentes (K+/ATP). Podem
ser citados o hiperinsulinismo da glutamato desidrogenase (A segunda causa
mais

frequente

de

hiperinsulinismo

congênito), o hiperinsulinismo

da

glucoquinase e o hiperinsulinismo da 3-hidroxiacil - Coenzima A desidrogenase
de cadeia curta.
O diagnóstico do hiperinsulinismo congênito depende idealmente da
análise dos dados clínicos, laboratoriais, morfológicos e genético-moleculares
(50% apresentam mutações dos canais K+/ATP.

3) Eficácia do medicamento proposto e evidências científicas.
Uma vez estabelecido o diagnóstico de hiperinsulinismo congênito
persistente, deve-se iniciar o tratamento. O tratamento de primeira linha inclui
alimentação contínua através de gastrostomia ou tubo nasogástrico ou o uso
de amido de milho ou fórmulas específicas com o intuito de se evitar episódios
de hipoglicemia. Além disso, a administração oral de diazóxido (Proglycem®) é
considerada terapia de primeira linha.
No que diz respeito ao uso do diazóxido (Proglycem®), esta droga atua
bloqueando os receptores da sulfonilureia nas células beta pancreáticas,
resultando na abertura dos canais de potássio e na consequente redução da
liberação de insulina, o que em tese reduz a probabilidade de episódios
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hipoglicêmicos. Como o diazóxido (Proglycem®) é um inibidor dos canais de
potássio

ATP

dependentes,

sua

resposta

terapêutica

requer

canais

funcionantes, e, por tal razão, muitos pacientes com hiperinsulinismo congênito
não respondem à terapêutica.
Para pacientes com hiperinsulinismo congênito não responsivo ao
tratamento com diazóxido (Proglycem®), as seguintes terapias consideradas
de segunda linha foram testadas: octreotide, glucagon, glucocorticóides e
bloqueadores de canais de cálcio.
Em geral, a segunda escolha para as crianças que não respondem ao
tratamento com diazóxido (Proglycem®) é o uso de octreotide, uma substância
que inibe a secreção de insulina. O octreotide é administrado via subcutâneo a
cada 6 a 8 horas ou em infusão venosa contínua. A resposta inicial ao
tratamento é boa na maioria dos recém-nascidos com hiperinsulinismo
congênito, porém a terapia é inadequada para uso de longa duração.
O uso de bloqueadores dos canais de cálcio (nifedipina) foi proposto
como uma alternativa aos pacientes que não respondem ao diazóxido. Foram
relatados alguns poucos casos de sucesso do tratamento, porém não há
estudos a longo prazo e muitos não obtiveram sucesso com este tratamento.
Glucagon dado em infusão intravenosa contínua (1 mg / dia) pode ajudar
a manter a glicemia em crianças que aguardam cirurgia.
Recém-nascidos e crianças com hiperinsulinismo congênito que não
responderam ao tratamento clínico com medicamentos, entre os quais o
diazóxido, podem ser submetidos a tratamento cirúrgico com pancreatectomia
parcial.

4) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.
Considerando as possíveis formas de manejo do paciente e tratamento
da doença em questão, o SUS disponibiliza para as situações emergenciais a
glicose hipertônica solução injetável nas concentrações de 5, 10 e 50%, que
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deve ser utilizada prioritariamente em ambiente hospitalar para estabilização
dos níveis glicêmicos durante os episódios de hipoglicemia mais graves. Esta,
entretanto, não é uma terapia direcionada contra a doença em si, mas para o
combate de uma de suas complicações agudas.
Opções como o uso de octreotide, apesar de possuírem registro na
ANVISA e constarem na RENAME, têm seu uso contemplado em protocolos
ministeriais apenas para outras patologias, não havendo dispensação rotineira
para o CID de que trata esta nota técnica (até porque a patologia em questão é
bastante rara). O SUS disponibiliza glicocorticoides, drogas que em tese
poderiam ajudar no tratamento da patologia em questão, mas cujo uso crônico
traz efeitos colaterais bastante indesejáveis.
O SUS também disponibiliza a pancreatectomia. Esta opção, por ser
mais agressiva, deve permanecer restrita aos casos de mais difícil manuseio e
refratários ao tratamento com fármacos.
5) Sobre o registro pela ANVISA.
O medicamento diazóxido (Proglycem®) 25mg, cápsula de uso oral, não
possui registro na ANVISA. Logo, não pode constar na lista da RENAME.
6) Sobre a recomendação de incorporação pela CONITEC.
Não existem registros de processos feitos junto à CONITEC para a
incorporação de diazóxido (Proglycem) como droga destinada ao tratamento de
hiperinsulinismo congênito.
7) Sobre a presença de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) do Ministério da Saúde ou de órgão público.
Não existe PCDT específico para tratamento do hiperinsulinismo
congênito.
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8) Custo do tratamento
Por se tratar de um medicamento importado, sem registro na ANVISA e
sem registro de preço na tabela CMED, não existe fonte de dado oficial de
preço máximo de venda ao governo (PMVG) para o medicamento diazóxido
(Proglycem®).
A defensoria pública, entretanto, estimou que o custo anualizado do
tratamento seja da ordem de R$ 7.974,00.
9) Conclusões

- O hiperinsulinismo congênito é uma condição rara e que provoca
episódios de hipoglicemia de repetição.
- A adoção de pequenas refeições frequentes e pobres em carboidratos
continua a ser a medida terapêutica mais eficaz e a primeira linha de
tratamento

a

ser

adotada

para

a

prevenção

dos

episódios

hipoglicêmicos relacionados ao hiperinsulinismo congênito.
- O diazóxido (Proglycem®) é um dos recursos terapêuticos citados pela
literatura internacional destinado para o tratamento de hiperinsulinismo
congênito.
- Por ser uma patologia bastante rara, não existem estudos clínicos
controlados que comprovem a superioridade (ou a inferioridade) do
diazóxido

(Proglycem®)

frente

às

demais

opções

terapêuticas

disponíveis.
- O diazóxido (Proglycem®) oral de 25 mg não é um fármaco produzido
no país e não tem seu uso aprovado para esta finalidade liberado pela
ANVISA no Brasil.
- Não há nenhum pedido de incorporação deste medicamento feito à
CONITEC para fins de tratamento de hiperinsulinismo congênito.
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- Apesar de não ter o seu uso liberado pela ANVISA para esta finalidade
no país, a literatura internacional respalda o uso do diazóxido
(Proglycem®)

como

umas

das

opções

terapêuticas

a

serem

consideradas no contexto do caso em questão.
- Existem outras opções terapêuticas (medicamentosas ou não)
disponíveis para o tratamento do hiperinsulinismo congênito no Brasil. A
maioria

destas

opções

medicamentosas,

entretanto,

não

são

aparentemente vantajosas nem disponibilizadas pelo SUS para
tratamento de hiperinsulinismo congênito. Os glicocorticoides, opção
disponibilizada pelo SUS, têm muitos efeitos adversos quando utilizados
no longo prazo.
- O SUS disponibiliza a pancreatectomia parcial como possível
tratamento da patologia em questão. Esta opção, por sere mais
agressiva, deve ser restrita aos casos de mais difícil manuseio e
refratários ao tratamento com fármacos orais.
- A necessidade de glicofitas para o monitoramento diário da glicemia
em pacientes com hiperinsulinismo congênito é obvia. O SUS
disponibiliza glicofitas, todavia, para pacientes com diabetes. A despeito
de ser uma doença que altera de forma marcante os níveis glicêmicos, o
hiperinsulinismo congênito é classificado como outra doença, não
havendo previsão de fornecimento de glicofitas pelo SUS para esta
condição.
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