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NOTA TÉCNICA
1) Tema

Trata-se de pedido de esclarecimento a respeito do uso de bomba de
infusão contínua para paciente de 15anos de idade, portadora de DM1 . Com
o objetivo de dar respostas às perguntas formuladas, faz-se necessário
esclarecer preliminarmente algumas questões de natureza conceitual, técnica
e científica.
Tecnologia solicitada : Sistema MINIMED 640G + transmissor Guardian
+ enlite sensor + care link +cateter quick set + resrvoir paradigma + análogo
de insulina de ultrarrápida ação (Apidra, Humalog ou Novorapid)
2) Considerações teóricas

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, poligênica,
decorrente de destruição das células β pancreáticas, ocasionando deficiência
completa na produção de insulina. Estima-se que mais de 30 mil brasileiros
sejam portadores de DM1 e que o Brasil ocupe o terceiro lugar em
prevalência de DM1 no mundo, segundo a International Diabetes Federation.
Embora a prevalência de DM1 esteja aumentando, corresponde a apenas 5 a
10% de todos os casos de DM. É mais frequentemente diagnosticado em
crianças, adolescentes e, em alguns casos, em adultos jovens, afetando
igualmente homens e mulheres.
O tratamento do diabetes consiste na terapia medicamentosa e nãomedicamentosa. O principal objetivo da terapia medicamentosa é normalizar
os parâmetros metabólicos, como a glicemia, para reduzir o risco de
complicações a longo prazo. Para pacientes com DM1, a estratégia
medicamentosa consiste na administração de uma quantidade suficiente de
insulina exógena para obter normoglicemia, sem induzir hipoglicemia. A
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terapia não-medicamentosa inclui medidas de controle alimentar, prática de
atividade física, controle de peso corporal, monitorização adequada da
glicemia, educação continuada, intervenção multidisciplinar efetiva e a
aderência ao tratamento, que são fatores fundamentais para manter um bom
controle glicêmico e evitar a progressão da doença. (3,5)
O tratamento de crianças e adolescentes com DM1 deve considerar
características únicas dessa faixa etária, como mudanças na sensibilidade à
insulina relacionadas à maturidade sexual e ao crescimento físico,
incapacidade de iniciar o autocuidado, supervisão na assistência à infância e
escola, além de uma vulnerabilidade neurológica à hipoglicemia e,
possivelmente, hiperglicemia, bem como à cetoacidose diabética.Os
adolescentes, por exemplo, costumam apresentar esquemas alimentares que
fogem à rotina, com maior dificuldade de controle metabólico e,
frequentemente, maior risco de hipoglicemias graves alternadas com
hiperglicemias, sendo de grande importância tentar incentivar a motivação e
o conhecimento. É a faixa etária em que há maior dificuldade em atingir um
bom controle metabólico.
As metas glicêmicas contempladas nas últimas diretrizes da Sociedade
Brasileira

de

Diabetes

são

as

seguintes:

Fonte: Diretrizes 2017-2018 – SBD

Para atingir o controle da HbA1c, a medida da glicemia capilar domiciliar
tem se tornado uma ferramenta essencial. A recomendação atual é fazer ao
menos 4 glicemias capilares ao dia, em geral, distribuídas em períodos préprandiais (antes do café, almoço, jantar e ceia). Nesse sentido, opções mais
modernas de monitorização glicêmica, cada vez mais empregadas, são os
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sistemas de monitorização contínuo da glicemia (CGM, na sigla em inglês) e
o de monitorização contínua em flash (FGM, na sigla em inglês), que
fornecem valores de glicose intersticial de forma contínua, permitindo ao
paciente e ao médico maior visualização das variações glicêmicas. A bomba
solicitada possui um sistema de monitorização glicêmica contínuo.
O plano alimentar implica evitar açúcares refinados, de absorção rápida, e
instituir uma alimentação equilibrada do ponto de vista de conteúdo de
carboidratos (50 a 60%), proteínas (15%) e gorduras (30%), o que propicia
uma alimentação de alta qualidade e que deveria ser consumida por todos,
diabéticos ou não, visto que é muito mais saudável do que a maioria dos
esquemas alimentares consumidos por crianças “não diabéticas”
A insulinoterapia em esquema intensivo (basal-bolus), seja com múltiplas
aplicações de insulina ao dia, seja com SICI, constitui a terapêutica
fundamental e deve ser aliada à terapia nutricional com contagem de
carboidratos, automonitorização e prática regular e planejada de atividade
física, a fim de complementar o tratamento, cujo objetivo principal é o bom
controle metabólico, postergando-se complicações crônicas advindas de mau
controle e evitando-se hipoglicemias, principalmente as mais graves,
noturnas e despercebidas.
O maior temor do esquema intensivo de aplicações de insulina é a
ocorrência de hipoglicemias, principalmente hipoglicemias noturnas
assintomáticas. Em estudo prospectivo com 7 anos de duração, crianças que
haviam manifestado diabetes mellitus (DM) antes dos 5 anos de idade
apresentavam escore significativamente inferior ao normal em habilidades
motoras finas e tarefas de atenção contínua 3 e 7 anos após o diagnóstico.
Isso ocorreu somente no grupo que teve hipoglicemias graves, com
convulsão, sugerindo que episódios hipoglicêmicos de menor intensidade
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não teriam repercussão nas funções cognitivas, mas também alertando para o
risco das hipoglicemias graves em faixa etária precoce.
A bomba de insulina requerida no processoé a 640G da Medtronic, cujo
sistema é o primeiro no mundo a, automaticamente, suspender a infusão de
insulina na previsão de hipoglicemia e a reiniciar a administração do
hormônio quando a taxa de glicose volta a atingir um nível seguro. A
tecnologia SmartGuard, com base nos valores de glicose enviados pelo
sensor, consegue prever (30 minutos antes) quando o nível de glicose do
paciente estará próximo do limite mínimo (hipoglicemia) e interrompe
automaticamente a administração de insulina. Totalmente personalizável, o
novo dispositivo possibilita ao paciente configurar múltiplos limites ao longo
do dia, de acordo com suas necessidades individuais, proporcionando
conforto e mais proteção contra a hipoglicemia.
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A ação judicial envolve 3 aspectos que exigem análise de evidências
científicas disponíveis na literatura sobre tratamento e monitoramento do
DM tipo 1, quais sejam: (1) uso desses análogos de insulina de curta duração
(no caso, insulina asparte, Novorapid) para tratamento; (2) o uso de bombas
de infusão de insulina no tratamento (no caso, bomba Medtronic Minimed
640G e insumos) e (3) o uso da monitorização contínua da glicemia capilar
(no caso, Enlite Sensor)
3) Eficácia da tecnologia e evidências científicas

A bomba de infusão contínua de insulina (SICI) constitui-se no mais
fisiológico meio de administração de insulina no sistema basal-bolus e
que mais proximamente simula o padrão de secreção de insulina pela
ilhota

pancreática,

além

de

possibilitar

maior

flexibilidade

na

administração de insulina e reduzir a variabilidade glicêmica quando
corretamente utilizada. A bomba infunde microdoses de insulina de um
reservatório em um cateter inserido por meio de uma pequena agulha no
subcutâneo. É possível utilizar insulina regular ou análogos de ação
ultrarrápida de insulina (lispro, asparte e glulisina) para infusão pelo
sistema, sem a necessidade de diluição. Como essas configurações podem
ser finamente ajustadas, a bomba proporciona grande flexibilidade e adaptase mais facilmente ao estilo de vida de indivíduos com diabetes mellitus
(DM). A bomba possui a facilidade de poder utilizar até oito blocos de
insulina basal, com diferentes quantidades de insulina; por exemplo, maior
quantidade no período dos fenômenos do alvorecer e do entardecer e menor
no início da madrugada e durante o período das 9 às 12 horas.
As principais vantagens das bombas de insulina são a flexibilidade,
permitindo ao paciente alterar a insulina basal de acordo com a necessidade
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e injetar bolus frequentes sem a exigência de injeções repetidas, e a redução
dos episódios de hipoglicemias em geral, principalmente as severas.
Tem se mostrado eficiente em crianças pré-escolares, escolares e
adolescentes; em crianças de 1 a 6 anos, melhorou a qualidade de vida e
mostrou-se factível e segura, levando os autores a considerarem essa
modalidade terapêutica opcional para esse grupo de pacientes. Já em
pacientes de mais idade, incluindo-se os adolescentes, o uso de sistema de
infusão contínua de insulina (SICI) fez melhorarem os controles glicêmicos,
reduziu a frequência de hipoglicemias e aumentou a qualidade de vida.
As complicações da terapia com bomba podem incluir infecção
superficial ou falha do sistema. A falha do sistema é geralmente devido a
obstrução ou vazamento na seringa ou no conjunto de infusão ou
conectores, causando uma interrupção do fluxo de infusão. Como o depósito
subcutâneo é muito pequeno, qualquer interrupção no fluxo contínuo leva
muito rapidamente à hipoinsulinemia, à hiperglicemia e, possivelmente, à
cetoacidose diabética. A cetoacidose ocorre mais rapidamente (quatro versus
seis horas) em pacientes com mau funcionamento da bomba que usam
insulina lispro em vez de insulina regular.
O uso de SICI está contraindicado a indivíduos que não compreendam o
seu manejo ou que não tenham suporte familiar nem apoio de enfermagem
para as definições de insulina basal e bolus e, também, para a troca dos
conjuntos de infusão, dos reservatórios de insulina e das baterias. Do mesmo
modo, indivíduos que não estejam dispostos a medir glicemia capilar não
são candidatos ao uso de SICI. Finalmente, a utilização não é aconselhada a
indivíduos com problemas psiquiátricos ou distúrbios alimentares, como
anorexia nervosa e bulimia
Recentes avanços no tratamento com SICI utilizando monitorização
glicêmica com sensor de glicose (CGMS – continuous glucose monitoring
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system) tem comprovada eficácia em alcançar os alvos glicêmicos,
sobretudo antes das refeições, em combinação a uma redução de
hipoglicemias, uma das principais barreiras em atingir o bom controle
metabólico em crianças e adolescentes.
Um consenso recente realizado pela European Society of Pediatric
Endocrinology, Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society e ISPAD,
endossado pela American Diabetes Association e European Foundation for
the Study of Diabetes, traz o resumo e as principais indicações do uso de
SICI no paciente pediátrico

O instituto NICE indica essa terapêutica, também, para crianças com
menos de 12 anos de idade ou para adultos e crianças com mais de 12 anos e
HbA1c > 8,5% em uso de MDI. A Associação Americana de Diabetes (American
Diabetes Association, ADA), por sua vez, sugere que são candidatos ao uso da
bomba de insulina todos os indivíduos motivados e que aceitem assumir a
responsabilidade pelo autocontrole. Outros estudos indicam que se deve considerar
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essa terapêutica uma alternativa viável para crianças de qualquer idade. Estudo mais
recente, comparando uma população de pacientes com diabetes mellitus tipo 1
(DM1) em esquema de MDI com aqueles em uso de bomba de insulina, mostrou
melhores resultados de controle glicêmico na população em uso da bomba de
insulina. A tabela 5 demonstra as recomendações para o uso do SICI em crianças.

Uma declaração de posição da Associação Americana de Diabetes (ADA), da
Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica e outros recomenda que a terapia
com a bomba de insulina seja considerada para pacientes com uma ou mais das
seguintes características:


Hipoglicemia grave recorrente



Grandes

flutuações

nos

níveis

de

glicose

no

sangue

(independentemente da A1C)


Controle de diabetes subótimo (A1C excede a faixa alvo para a idade)
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Complicações microvasculares e / ou fatores de risco para
complicações macrovasculares



Bom controle metabólico, mas regime de insulina que compromete o
estilo de vida

No DCCT, no grupo dos adolescentes, mesmo com níveis maiores de HbA1c, o
risco de hipoglicemia grave foi substancialmente maior que no grupo dos adultos (86
versus 56 eventos/100 pacientes/ano). O tratamento intensivo do diabetes, a
princípio, resultou em aumento dramático das taxas de hipoglicemia, sobretudo em
adolescentes. Tanto os análogos de insulina de ação prolongada e ultrarrápida
quanto o SICI parecem reduzir o risco de hipoglicemia noturna. Um dos receios
na implementação do tratamento intensivo é que os episódios de hipoglicemia
possam ter repercussão nas funções cognitivas do paciente.
Tratamento intensivo, seja com múltiplas doses, seja com SICI, também requer
monitoramento intensivo. É necessário realizar pelo menos cinco testes de
verificação da glicemia capilar ao dia. De fato, para que os pacientes realizem essas
mensurações, é imprescindível que o insumo seja distribuído a eles gratuitamente
pelo poder público. A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) preconiza que o poder
público forneça pelo menos 100, mas preferencialmente 150, tiras reagentes por mês
a todo paciente com DM1 para que se possa realmente implementar o tratamento.
O estudo prospectivo Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)1
demonstrou que o tratamento intensivo do DM1, com três ou mais doses diárias de
insulina (de diferentes tipos de ação) ou com sistema de infusão contínua de insulina
(SICI; bomba de insulina), é eficaz na redução das complicações crônicas advindas
do mau controle. Nessa coorte, houve diminuição de 76% dos casos de retinopatia,
de 60% dos casos de neuropatia e de 39% dos casos de nefropatia nos pacientes
tratados intensivamente em relação aos tratados de forma convencional.O valor da
hemoglobina glicada (HbA1c) nos pacientes em tratamento intensivo foi responsável
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pela redução do surgimento de complicações crônicas microangiopáticas (8,05%
versus 9,76%) (A).
No estudo de continuidade do DCCT, o Epidemiology of Diabetes
Interventions and Complications (EDIC), todos os pacientes foram tratados de
maneira intensiva. No subgrupo de adolescentes (13 a 17 anos), o controle
metabólico não evidenciou diferenças significativas entre aqueles que já haviam sido
tratados de forma intensiva no DCCT e aqueles com tratamento convencional (8,38%
versus 8,45%). O grupo tratado intensivamente por um período mais prolongado
(desde o início do DCCT), contudo, apresentou frequência menor da progressão de
retinopatia e de nefropatia, sugerindo que a manutenção do bom controle metabólico
deve começar precocemente no curso do DM1.Os dois estudos sugerem nível de
evidência 1, com grau de recomendação A, para o tratamento intensivo com insulina
no DM1.
Em metanálise publicada recentemente, que avaliou a presença de hipoglicemia
– em 15 estudos randomizados e elegíveis de moderada qualidade – em pacientes
com DM1 e níveis elevados de HbA1c no início e no final do estudo, em uso de
sistema de infusão contínua, o resultado da HbA1c foi discretamente inferior em
comparação com o tratamento intensivo com múltiplas doses de insulina (–0,2%;
intervalo de confiança [IC] de 95%: 0,3 versus –0,1) e sem significância estatística
entre hipoglicemias graves (0,48%; IC de 95%: 0,23 versus 1) ou noturnas (0,82%;
IC de 95%: 0,33 versus 2,03). Adolescentes e adultos com DM1 incluídos nos
ensaios cross-over (SICI e múltiplas doses) tiveram menos episódios de
hipoglicemias, mas sem significância estatística, enquanto crianças incluídas nos
estudos paralelos tiveram estatisticamente mais episódios de hipoglicemias (0,68%;
IC de 95%: 0,16 versus 1,2; p = 0,03) quando em tratamento com múltiplas doses.
Além disso, dados recentes da biblioteca Cochrane, comparando o tratamento
intensivo com múltiplas doses ao sistema de infusão contínua, incluindo 23 estudos
randomizados, com 976 pacientes alocados para cada intervenção, demonstraram que
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o uso desse sistema apresentou diferença significativa no valor da HbA1c (diferença
de –0,3%; IC de 95%: –0,1 a –0,4), nos episódios de hipoglicemia e nas mensurações
de qualidade de vida, mas sem redução evidente das hipoglicemias leves ou
moderadas. Os candidatos ideais à utilização desse sistema são todos os pacientes
(lactentes, crianças, adolescentes ou adultos) com conhecimento e orientação
adequados ao suporte do manejo do diabetes, que já estejam em tratamento intensivo
com insulina, em esquema basal-bolus com múltiplas doses, e que saibam ajustar a
insulina de acordo com os resultados do automonitoramento e com as influências da
contagem de carboidratos e da prática de atividade física. Diversos estudos têm
demonstrado que a hipoglicemia noturna assintomática é achado comum em
pacientes com DM1, com duração de várias horas.
Finalmente, é importante ressaltar que, segundo trabalho de Leelarathna et al.,
14 publicado em 2017, comparando quatro fabricantes de bombas de insulina
(Medtronic, Omnipod, Roche e Animas), não se verifica diferença na diminuição da
hemoglobina glicada (HbA1c) entre os fabricantes, inclusive quando da comparação
entre as bombas tradicionais e as patch. Embora administrações frequentes de
insulina na forma de bolus se associem a melhor controle glicêmico, ainda existem
poucas evidências quanto aos benefícios propiciados pelo seu uso sobre
complicações micro e macrovasculares.
Segundo estudo do DCCT, pode-se obter ótimo controle glicêmico com
múltiplas doses de insulina (MDI), mas os pacientes apresentam risco até três
vezes maior de episódios de hipoglicemia severa. Já com o uso do SICI,
principalmente relacionado com CGM, o controle glicêmico pode ser melhorado
com menos episódios dehipoglicemia, inclusive as assintomáticas; desse modo, é
possível obter melhora importante da qualidade de vida, aspecto de grande
valor.
Especificamente sobre a tecnologia demandada, em fevereiro de 2018, foi
publicado um artigo sobre estudo randomizado controlado comparando 80 pacientes
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com a bomba Medtronic Minimed 640G a 74 pacientes com bomba com sensor que
não suspende na tendência de hipoglicemia , tendo como desfecho clínico analisado
o percentual de tempo em hipoglicemia registrado no sensor. O resultado foi que
durante o estudo, a Minimed 640G (PLGM) foi associada a uma redução na
hipoglicemia em comparação com a outra bomba (SAPT) (% tempo SG <3,5 mmol /
L: SAPT vs. PLGM, 2,6 vs. 1,5, P <0,0001). Em junho de 2017, outro estudo
randomizado controlado com 100 crianças comparando a bomba 640G com outros
tipos de bomba com sensor, demonstrou uma significativa redução dos eventos de
hipoglicemia
Ensaios controlados de terapia com bomba de insulina em crianças e
adolescentes geralmente sugerem que ela é semelhante ou um pouco melhor do que o
MDI para alcançar o controle glicêmico e evitar episódios de hipoglicemia. Uma
meta-análise de estudos controlados revelou níveis mais baixos de A1C e redução de
doses diárias de insulina em crianças usando a bomba de insulina, em comparação
com aqueles que usam MDI . Outra metanálise separada relatou uma redução na
hipoglicemia grave em pacientes usando a bomba de insulina em comparação com o
MDI. A bomba de insulina foi mais benéfica para os indivíduos com hipoglicemia
mais grave e maior duração do diabetes. O uso benéfico de terapia com SIC de
Insulina foi relatado em crianças a partir dos dois anos de idade.
Um grande estudo observacional em pacientes com diabetes tipo 1 com menos
de 20 anos (446 centros de diabetes na Alemanha, Áustria e Luxemburgo) comparou
a terapia com bomba com terapia de injeção (≥ 4 injeções diárias). O estudo usou
correspondência de escore de propensão para garantir que os grupos de estudo
tivessem características basais semelhantes. O uso de uma bomba de insulina em
comparação com MDI resultou em menores taxas de hipoglicemia grave (9,55 versus
13,97 episódios / 100 pacientes-anos) e cetoacidose (3,64 versus 4,26 episódios por
100 pacientes-anos), bem como menores níveis médios de A1C (8,04 por cento)
contra 8,22%). As doses totais diárias de insulina foram menores para a terapia com
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bomba em comparação com a terapia com injeção (0,84 unidades por kg versus 0,98
unidades por kg). Não houve diferença no índice de massa corporal (IMC) entre os
grupos de tratamento.
Estudos de farmacoeconomia que compararam o uso de SICI com o uso de
MDI verificaram que o primeiro é mais dispendioso. Trabalho recente, no Reino
Unido, estimou que o SICI tem custo anual mais alto que o MDI em 1.700 libras.
Assumindo que o uso de SICI diminui a HbA1c em 1,2%, em comparação com o
uso de MDI, pode-se concluir que essa modalidade terapêutica não teria boa
relação custo-benefício. Muitos dados disponíveis na literatura só mostram
resultados a curto prazo, enfatizando a HbA1c e a diminuição do número de
hipoglicemias graves. Esses dados oferecem uma visão muito superficial do que
realmente ocorre com os pacientes diabéticos. Ainda não há estudos a longo prazo
que levem em consideração outras variáveis, como: complicações futuras micro
e macrovasculares, custos com consultas de pronto-socorro por descompensações
diabéticas, custos com internações hospitalares, custo do tratamento das
complicações instaladas, dias perdidos de escola e de trabalho, bem como redução da
qualidade de vida. Os bons resultados obtidos com as novas tecnologias também
geraram uma inesperada situação: os pacientes, mesmo aqueles com bom controle
glicêmico, desejam utilizar as bombas de insulina. Impõe-se, portanto, uma
discussão ética: a escolha do paciente versus os custos envolvidos nessa
escolha.A discussão sobre as indicações de uso da bomba de insulina deve levar
em conta os custos envolvidos e a fonte pagadora desses custos Enquanto avança
a discussão sobre a abrangência de uso dessas novas tecnologias, deve-se ter em
mente que seu emprego é claramente superior em algumas indicações específicas.
Quanto à experiência internacional, as agências de Avaliação de Tecnologias em
Saúde (ATS) da Inglaterra e Escócia (National Institute for Health and Care
Excellence – NICE) e da Austrália (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee –
PBAC) recomendam o uso de SICI para pacientes com DM1 com algumas restrições.
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Apesar do grupo clínico da agência australiana reconhecer que as evidências não
apoiam conclusivamente os benefícios clínicos da terapia com bomba de insulina. Ao
contrário destas, estudo realizado pela agência canadense (Canadian Agency for
Drugs and Technologies in Health – CADTH) conclui que a eficácia clínica sobre a
utilização do SICI comparado ao MDI ainda é incerta. As diretrizes canadenses
(Canadian Diabetes Association) orientam que os alvos glicêmicos em adultos com
DM1 podem ser alcançados tanto com SICI como com MDI.

4)Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

O SUS disponibiliza insulina Regular e NPH, análogos de insulina de ação lenta
e ultrarrápida para pacientes portadores de DM1.
4) Sobre o registro pela ANVISA.

Sim, a tecnologia solicitada possui registro na ANVISA: Bomba de Infusão
Número de registro ANVISA: 10339190656.
Importante salientar que, no dia 20/02/2018, foi dada entrada na ANVISA,
notificação feita pela empresa Medtronic, em atendimento à RDC 23/2012, através
do Alerta 2502 (Tecnovigilância) - Medtronic - Bomba de Insulina Minimed 640G,
cujos botões do dispositivo podem se tornar difíceis de pressionar ou irresponsivos
ao toque, podendo levar a casos de hipoglicemia ou hiperglicemia. Os modelos
afetados são: MMT-1712K; MMT-1752; MMT-1752K; MMT-1752KBP; MMT1752WWK; MMT-1752WWKA
5) Sobre a incorporação pela CONITEC
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)abriu
consulta pública sobre o uso de bomba de insulina para pacientes diabéticos e ainda não
concluiu seu parecer. No entanto, o parecer preliminar disponibilizado no site é contrário à
incorporação de bomba de insulina. No parecer preliminar, a CONITEC afirma que foram

selecionados quatro estudos, dois deles apresentaram qualidade alta, um estudo de
qualidade moderada e outro de baixa qualidade, conforme a ferramenta AMSTAR.
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Os desfechos avaliados foram os níveis de hemoglobina A glicosilada (HbA1c) e
episódios de hipoglicemia. A redução dos níveis de HbA1c nos estudos selecionados
variou de 0,18% a 0,55%. No entanto, este valor não é considerado clinicamente
significante. Os eventos de hipoglicemia leve, grave e noturna não demonstraram
diferenças significativas entre os grupos em uso da terapia SICI e MDI, em crianças
e adultos com DM1. Não foram identificadas evidências suficientes em relação a
eventos adversos, complicações tardias do diabetes e mortalidade. O parecer não
avaliou especificamente a tecnologia bomba de infusão contínua Minimed 640G.
A empresa Medtronic também não demandou incorporação dessa tecnologia à
Conitec.
6) Sobre a presença de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do
Ministério da Saúde ou de órgão público

Existe o Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) Diabetes Tipo 1.
Este PCDT não recomenda o uso de sistema de infusão contínuo (SICI) em
pacientes com DM tipo 1 com objetivo de melhorar o controle glicêmico ou reduzir a
ocorrência de hipoglicemias. Além disso, os dados que sugerem um benefício em
qualidade de vida com o uso de SICI ainda são insuficientes para recomendar esta
tecnologia. No entanto, esse PCDT não avaliou a tecnologia bomba de infusão
contínua Minimed 640G, demandando que novas avaliações sejam feitas.
7) Custo da medicação
O preço de uma bomba de insulina varia entre R$14.000,00 e R$19.000,00 e os
insumos por mês custam em média R$900,00 (sem contar os sensores no caso da
Medtronic). Segundo a informação do representante da Medtronic, onde o valor depende da
região onde o paciente reside.
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PRINCÍPIO
ATIVO
INSULINA
ASPARTE
INSULINA
GLULISINA
INSULINA
LISPRO

NOME COMERCIAL

NOVORAPID

APRESENTAÇÃO

100 U/ML SOL INJ - 1FA 10 ML
100 UI/ML SOL INJ - 1 FA 10
ML
100 UI/ML SOL INJ - 1 FA 10
ML

APIDRA
HUMALOG

PMVG
(valor
unitário)

APROVADAS/A
NVISA
INCORPORADA
S AO SUS
SIM

71,4
SIM
64,15
SIM
68,69

8) Conclusões

Apesar da paciente encontrar-se fora da meta terapêutica por elevação da
hemoglobina glicada, de acordo com a bibliografia pesquisada até o momento, o
uso de bomba de insulina apresentou evidência de melhor controle glicêmico
com redução da hemoglobina glicada com redução de 0,3% nos seus valores,
entretanto trata-se de uma redução modesta para justificar o custeio pelo SUS.
Os sistemas de infusão contínua são efetivos em diminuir a ocorrência de
hipoglicemias noturnas graves. Nesse contexto, a bomba Medtronic 640G parece
sim ser efetiva na redução das hipoglicemias, principalmente as noturnas
assintomáticas, e não foi avaliada na análise preliminar da CONITEC.
Contudo, nos documentos anexados ao processo, não há registro das
automonitorizações glicêmicas da paciente, supostamente beneficiária da
tecnologia. Portanto, não é possível avaliar se, de fato, se tratam de
hipoglicemias frequentes e graves que justifiquem o custeio pelo SUS de
tecnologia de custo tão elevado.
É de fundamental importância excluir erros de contagem de carboidratos,
supressão ou atraso de refeições, erros de aplicação ou dosagem de insulina
durante a prática de exercícios que possam estar contribuindo para a existência
de hipoglicemias. Esses dados não ficaram claros no processo. O sistema de
infusão contínua de insulina é uma tecnologia com custo elevado e deve ser
reservada a pacientes que, mesmo em uso dos análogos de insulina e da dieta da
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forma adequada, continuarem apresentando hipoglicemias graves e, portanto,
estejam sob risco neurológico.
Quanto aos análogos de insulina, existem evidências da diminuição dos
episódios de hipoglicemia quando comparados ao tratamento intensivo com
utilização de insulina NPH e regular, devendo, portanto, ter seu acesso garantido
à parte requerente.
Quanto ao sistema de monitoramento, a automonitorização ainda é o
principal método de monitorização e para tal, deve-se ser assegurada um mínimo
de 180 fitas e lancetas por mês.
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