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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema 

 

Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca de tratamento e monitoramento de 

Diabetes Mellitus (DM) tipo 1. A parte interessada é representada por paciente do 

sexo feminino, 9 anos, com diagnóstico de DM tipo 1 (CID E109). Com o objetivo 

de dar respostas às perguntas formuladas, faz-se necessário esclarecer 

preliminarmente algumas questões de natureza conceitual, técnica e científica. 

 

Medicamentos solicitados: análogos de insulina (Lantus®  ou Tresiba®  e Apidra®  ou 

Humalog®  ou Novorapid®) e os insumos: lancetas e fita para glicemia para controle 

glicêmico. 

 

2) Considerações teóricas/Evidências científicas 

 

DM é uma doença endócrino-metabólica de etiologia variada, caracterizada por 

hiperglicemia crônica, resultante de defeitos da secreção ou da ação da insulina. A 

doença pode cursar com complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose, etc.) e 

crônicas (retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença arterial coronariana, arterial 

periférica e cerebrovascular). 

 

O DM do tipo 1 caracteriza-se pela deficiência absoluta de insulina, o que torna 

essencial o uso de insulina para seu tratamento. O pico de incidência do DM tipo 1 

ocorre em crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos. 
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No Brasil, estima-se que ocorram 25,6 casos de DM tipo 1 por 100.000 

pessoas/ano. Um estudo multicêntrico nacional (Grupo Brasileiro de Estudos em 

DM tipo 1) analisou dados demográficos, clínicos e socioeconômicos de pacientes 

com DM tipo 1 recebendo tratamento em centros públicos do Brasil, e mostrou que 

o controle glicêmico é insatisfatório (hemoglobina glicada - HbA1c > 7%) em 

aproximadamente 80% dos pacientes, apesar de todos, neste estudo, estarem em 

tratamento com endocrinologistas em serviços de atendimento secundário ou 

terciário. 

 

A insulina é um hormônio naturalmente sintetizado nos humanos e em outros 

mamíferos, dentro das células-beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, para o 

controle da glicose no organismo. O pâncreas secreta a insulina de duas maneiras: 

de forma contínua (basal) e em picos. Como basal entende-se uma secreção 

constante de insulina que permanece em níveis baixos no sangue o tempo todo. Já a 

insulina em picos se refere a quantidades maiores de insulina que são liberadas 

pelo pâncreas na circulação sanguínea em momentos de maior necessidade, como 

por exemplo às refeições. 

 

A insulina humana é produzida pela indústria farmacêutica há décadas. 

Inicialmente a insulina utilizada por diabéticos era extraída do pâncreas de bois e 

porcos, por ser parecida com a humana. Atualmente é produzida através da técnica 

de DNA recombinante. Havia inicialmente dois tipos de insulina, a de ação rápida 

(regular) e a de ação intermediária (NPH). 

 

Mais recentemente foi desenvolvida nova tecnologia de produção de insulina 

resultando no que se denomina análogos de insulina. Os análogos de insulina são 

compostos sintéticos, produzidos através da modificação da estrutura química da 

insulina humana. 

 

Com relação às insulinas glargina, determir e degluteca (Lantus, Levemir e Tresiba, 
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respectivamente), são análogos de insulina de longa duração. Podem ser utilizadas 

para tratamento de diabetes mellitus tipo 2 em adultos e também para o tratamento 

de diabetes mellitus tipo 1 em adultos e em crianças com 6 anos de idade ou mais 

que necessitam de insulina basal (longa duração) para o controle da hiperglicemia. 

 

 

Com relação às insulinas asparte, glulisina e lispro (Novorapid, Apidra e Humalog, 

respectivamente), são análogos de insulina de ação ultrarrápida. Estão indicadas 

para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 em adultos e também para o 

tratamento de diabetes mellitus tipo 1 em adultos e em crianças com 6 anos de 

idade ou mais que necessitam de insulina de ação rápida para o controle da 

hiperglicemia. 

 

O tratamento do DM com aplicação de insulina visa mimetizar a secreção 

endógena de insulina com a utilização de uma preparação de insulina de ação 

intermediária ou longa e uma preparação de ação rápida/ultrarrápida. 

 

3) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS 

 

O Ministério da Saúde dispõe de linha de cuidado para diabetes mellitus tipo 1, com 

o objetivo de controlar a glicemia e desenvolver o autocuidado nos pacientes. Parte 

da estratégia inclui a prescrição de insulinas em esquema intensivo. As insulinas 

disponíveis no SUS são: insulina de ação rápida (regular), insulina de ação 

intermediária (NPH) e análogos de insulina de ação ultrarrápida ou de curta duração 

(lispro, asparte, glulisina). 

 

4) Sobre o registro na ANVISA 

Todos os medicamentos solicitados apresentam registro junto a Anvisa. 

 

5) Sobre a incorporação pela CONITEC 
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A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) aprovou 

recentemente (set/2017) um novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT) para DM tipo 1. Neste PCDT estão definidas claramente recomendações 

baseadas nas melhores e mais atuais evidências voltadas para o tratamento do DM 

tipo 1. 

 

 

6) Esclarecimentos 

1) Qual o tratamento disponibilizado pelo sistema público para a doença que comete  

a autora? 

Resposta: O Ministério da Saúde dispõe de linha de cuidado para diabetes mellitus 

tipo 1, com o objetivo de controlar a glicemia e desenvolver o autocuidado nos 

pacientes. Parte da estratégia inclui a prescrição de insulinas em esquema intensivo. 

As insulinas disponíveis no SUS são: insulina de ação rápida (regular), insulina de 

ação intermediária (NPH) e análogos de insulina de ação ultrarrápida ou de curta 

duração (lispro, asparte, glulisina). 

 

2)  As substancias listadas na ação são aprovadas pela ANVISA e incorporadas ao 

SUS? 

Resposta: Sim, as insulinas listadas na ação são todas aprovadas pela ANVISA, mas 

nem todas estão incorporadas ao SUS. É importante ressaltar que a ação demanda 

análise de medicamentos (análogos de insulinas) e insumos (lancetas e fitas de 

glicemia). No que diz respeito aos medicamentos, as insulinas aprovadas e 

incorporadas ao SUS para diabetes tipo 1 são: (1) Insulina NPH: suspensão injetável 

100 UI/ml; (2) Insulina Regular: solução injetável 100 UI/ml; (3) Análogos de ação 

ultrarrápida (lispro, asparte, glulisina): solução injetável 100 UI/ml. Os análogos de 

insulina de longa duração (glargina e degludera) não estão incorporados ao SUS. 

Com relação aos insumos demandados pela ação (lancetas, agulhas e fitas de 

glicemia), em geral estão disponíveis para pacientes com DM acompanhados no 

SUS. 
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3) Existem estudos que comprovam a eficácia das referidas drogas, e qual o índice 

de cura, assim como há possibilidade de contra indicação para algum tipo de 

paciente? Caso positivo, aplica-se a situação do demandante? 

Resposta: O DM tipo 1 é uma doença incurável até o momento e demanda 

tratamento para toda a vida. Mais uma vez, é importante ressaltar que a ação 

demanda análise de dois itens distintos: (a) medicamento (análogo de insulina) e (b) 

insumos para monitorização capilar. No que diz respeito a medicamento, o PCDT da 

CONITEC não recomenda o uso de análogos de insulina de longa duração (glargina 

100, glargina 300, detemir e degludeca), ao invés da insulina NPH, para pacientes 

com DM tipo 1. Não há evidência qualificada de segurança e/ou efetividade que 

justifique o uso de análogos de insulina de longa duração (glargina 100, glargina 

300, detemir e degludeca) em detrimento do uso de insulina NPH mesmo em 

subgrupos específicos de pacientes com DM tipo 1. Esta decisão está de acordo com 

o relatório da CONITEC que tratou do assunto. 

 

4) Há no mercado nacional produto que substitua o solicitado?  

Resposta: Sim. As insulinas regular e NPH se mostraram eficazes como parte do 

tratamento de pacientes com DM tipo 1. Segue tabela com comparativo de preços 

de todas as insulinas registrada na ANVISA atualmente e a respectiva situação com 

relação a incorporação ou não ao SUS. 

 

Tabela 1. Insulinas para tratamento de DM tipo 1 em uso no Brasil: 
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Nome da 

insulina 

Tipo Preço (Valor 

Unitário e Valor 

Mensal)* 

Aprovada 

ANVISA 

Incorporada 

ao SUS 

Regular Insulina humana; Curta 

duração 

Apresentação: 

100 UI/ML SUS INJ 

CT 2 CARP VD INC X 

3 ML 

VU: 38,10/CARP 

VM: 114,30 

Sim Sim 

NPH Insulina humana; 

Duração intermediária 

Apresentação: 

100 UI/ML SOL INJ 

CT 2 CARP VD INC X 

3 ML 

VU: 38,10/CARP 

VM: 114,30 

Sim Sim 

Lispro Análogo de insulina; 

Rápida duração 

Apresentação:  

100 UI/ML SUS INJ 

CT 1 CARP VD INC X 

3 ML 

VU: 32,71/CARP 

VM: 228,97 

Sim Sim 

Asparte Análogo de insulina; VU: 26,79/CARP Sim Sim 
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Rápida duração 

Apresentação: 

100U/ML SOL INJ CT 

5 CARP VD INC X 

3ML 

VM: 187,53 

Glulisina Análogo de insulina; 

Rápida duração 

Apresentação:  

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 CARP VD INC X 

3 ML    

VU: 19,55/CARP 

VM: 136,85 

Sim Sim 

Glargina 

(Lantus) 

Análogo de insulina; 

Longa duração 

Apresentação:  

100 UI/ML SOL INJ 

CT 1 CARP VD INC X 

3 ML    

VU: 78,93/CARP 

VM: 394,65 

Sim Não 

Determir 

(Levemir) 

Análogo de insulina; 

Longa duração 

Apresentação:  

100 U/ML SOL INJ CT 

1 CARP VD 

 INC X 3 ML 

VU: 56,65/CARP 

VM: 283,25 

Sim Não 
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Degluteca 

(Tresiba) 

Análogo de insulina; 

Longa duração 

Apresentação:  

100 U/ML SOL INJ CT 

1 CARP VD INC X 3 

ML 

VU: 91,76/CARP 

VM: 458,80 

Sim Não 

* Valores extraídos da tabela CMED/ANVISA de Preço Máximo ao Governo (ICMS 

0%), em 21/09/2017. VU = Valor unitário. VM = Valor do tratamento mensal. 

 

5) Os medicamentos são produzidos-fornecidos por empresa sediada no País ou 

depende de importação? 

Resposta: Não há, no momento, produção de insulina humana no Brasil. A produção 

de insulina humana consumida em nosso país é feita no exterior. Todos os tipos de 

insulina aprovadas pela ANVISA são fornecidos por empresas multinacionais 

sediadas no Brasil. 

 

6) Qual o prazo necessário para seu fornecimento? 

Resposta: O prazo de compra e aquisição de medicamentos registrados na ANVISA 

em geral depende das circunstâncias envolvidas nos processos de compra realizados 

pelos órgãos responsáveis, em geral licitação. No estado do Ceará se dá pela 

COASF (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Saúde do 

Estado). No município de Fortaleza se dá pela CELAF (Célula de Assistência 

Farmacêutica). Os respectivos órgãos devem ser consultados acerca de processos 

licitatórios, se existem e qual a previsão de finalização. 

 

7) Conclusão 

 

Não se justifica, do ponto de vista de evidência científica, o uso de análogos de 

insulina de longa duração (glargina 100, glargina 300, detemir e degludeca), ao 
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invés da insulina NPH, para tratamento de pacientes com diabetes tipo 1. Não há 

evidência qualificada de segurança e/ou efetividade que justifique o uso de análogos 

de insulina de longa duração (glargina 100, glargina 300, detemir e degludeca) 

mesmo em subgrupos específicos de pacientes com diabetes tipo 1.  
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