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NOTA TÉCNICA

1) Da solicitação
Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca de tratamento e monitoramento de
Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 pós-pancreatectomia. A parte interessada é representada por
paciente adulto do sexo masculino com diagnóstico de DM tipo 1 que se desenvolveu após a
retirada cirúrgica completa do pâncreas (pancreatectomia). Com o objetivo de dar respostas às
perguntas formuladas, faz-se necessário esclarecer preliminarmente algumas questões de
natureza conceitual, técnica e científica.
2) Tema
Tratamento e monitoramento de Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 pós-pancreatectomia.
3) Considerações teóricas
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 destruição das células beta pancreáticas,
determinando 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. Indivíduos pancreatectomizados, com retirada cirúrgica total do pâncreas, torna-se
deficiente de insulina e, portanto, diabético dependente do uso diário de insulina.
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
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todos, neste estudo, estarem em tratamento com endocrinologistas em serviços de
atendimento secundário ou terciário.
O tratamento da pessoa com DM 1 envolve cinco componentes principais: educação
em diabetes, insulinoterapia, automonitorização glicêmica, orientação nutricional e prática de
exercício físico. É um tratamento complexo em sua prescrição e execução e exige a
participação intensiva do paciente devidamente capacitado e motivado.
A insulina é um hormônio naturalmente sintetizada 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 insulinoterapia é obrigatória no tratamento do DM tipo 1 devido à deficiência
absoluta de insulina endógena. O tratamento do DM tipo 1 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.
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 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 e degluteca, objeto deste processo, são análogos de
insulina de longa duração. Estão indicadas 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.
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As insulinas de ação rápida/ultrarrápida são utilizadas para proporcionar ação
semelhante aos picos de insulina, que ocorrem principalmente às refeições. Já as injeções de
insulina de ação intermediária e longa atuam de forma semelhante ao fornecimento basal e
são aplicadas em 1 ou 2 aplicações diárias a fim de proporcionar o componente “basal” da
insulinização. Com frequência, para um bom tratamento com insulina, seguro e eficaz,
minimizando o risco de hipoglicemias, utilizam-se várias aplicações diárias de diferentes
insulinas.
Pessoas com DM tipo 1, inclusive as submetidas a pancreatectomia total, devem
receber invariavelmente insulinoterapia em esquema basal-bolus com múltiplas doses de
insulina e com monitorização frequente da glicemia capilar (no mínimo antes das refeições e
quando suspeita de hipoglicemia). O esquema de insulinização para DM tipo 1 deve incluir
uma insulina de ação intermediária ou lenta (insulina NPH humana ou análogos de longa
duração) e uma insulina de liberação rápida ou ultra-rápida (regular humana ou análogos de
curta duração), com doses fracionadas em três a quatro aplicações diárias.

4) Eficácia do medicamento
O DM tipo 1, inclusive em pacientes submetidos a pancreatectomia total, é uma
doença incurável até o momento e demanda tratamento para toda a vida. Inúmeros estudos
comprovam a eficácia da insulina no tratamento de DM tipo 1.

5) Evidências científicas
A ação judicial envolve essencialmente um aspecto que exige análise de evidências
científicas disponíveis na literatura sobre tratamento com análogo de insulina de longa
duração (insulina glargina ou insulina degluteca) para paciente com DM tipo 1 previamente
submetido a pancreatectomia total.
Em relação ao uso de análogos de insulina de longa duração (glargina ou degluteca),
objeto deste processo, estes foram aprovados para o tratamento de DM 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. Todavia, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
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para DM tipo 1 do Ministério da Saúde, de 15 de março de 2018, não recomenda o uso de
análogos de insulina de longa duração ao invés da insulina NPH para pacientes com DM 1 com
o objetivo de atingir melhor controle glicêmico ou prevenção de hipoglicemias, visto que não
há evidência qualificada de segurança ou efetividade que justifique sua recomendação mesmo
em subgrupos específicos de pacientes com DM tipo 1.
A comparação da insulina NPH com as insulinas análogas de longa duração no
tratamento de pacientes com DM tipo 1 já foi alvo de pelo menos cinco metanálises. Os
estudos incluídos nessas metanálises eram, em sua maioria, de baixa qualidade metodológica
e não cegos. Praticamente todos os estudos foram patrocinados pela indústria farmacêutica, o
que pode levar à superestimava dos benefícios do produto/intervenção avaliado. Além disso,
os resultados dos estudos, quando condensados, apresentaram importante heterogeneidade e
não foi possível excluir viés de publicação para vários e importantes desfechos avaliados. Para
o desfecho de controle glicêmico, as metanálises mostraram, em média, uma pequena
redução (0,08%) no nível de HbA1c a favor das insulinas análogas de longa duração, que não
apresenta relevância clínica. O risco de hipoglicemias enquanto desfecho também foi
analisado. As referidas metanálises demonstraram redução no risco de episódios de
hipoglicemia noturna e de hipoglicemia grave na ordem de 30%, em média, a favor dos
análogos de insulina de longa duração. Apesar de relevante, este resultado tem sido visto com
cautela, não só pelos motivos já expostos, mas também porque não houve redução do risco de
episódios de hipoglicemia totais, afrontando a plausibilidade biológica dos resultados sem
justificativa aceitável, o que também questiona a validade destes resultados. Também é de se
destacar que não foram encontrados na literatura médica estudos de longo prazo ou que
avaliassem desfechos ditos primordiais (mortalidade, eventos cardiovasculares) de insulinas
análogas de longa duração comparativamente à insulina NPH em pacientes com DM tipo 1.
Com relação ao monitoramento da insulinoterapia, pacientes com DM tipo 1 devem
ter monitorização frequente da glicemia capilar (no mínimo antes das refeições e quando
suspeita de hipoglicemia). A monitorização da glicemia capilar pelo paciente é indicada para
todos os pacientes com DM tipo 1, inclusive os submetidos previamente a pancreatectomia
total.
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6) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS
O Ministério da Saúde dispõe de linha de cuidado para DM 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 (esquema basal-bolus com múltiplas doses). 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. Não
estão disponíveis no SUS os análogos de insulina de longa duração (insulina glargina ou
insulina degluteca) para paciente com DM tipo 1 previamente submetido a pancreatectomia
total.

7) Sobre a incorporação pela CONITEC
A CONITEC recomendou e o Ministério da Saúde aprovou recentemente (15 de março
de 2018) 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. Merece destaque a sugestão no PCDT
para que os análogos de insulina curta duração sejam usados no tratamento de pacientes com
DM tipo 1. Todavia, o mesmo PCDT não recomenda insulinas análogas de longa duração ao
invés da insulina NPH para pacientes com DM 1 com o objetivo de atingir melhor controle
glicêmico ou prevenção de hipoglicemias, visto que não há evidência qualificada de segurança
ou efetividade que justifique sua recomendação mesmo em subgrupos específicos de
pacientes com DM tipo 1.

8) Considerações finais
Analisando o caso específico, pode-se afirmar que não há evidências científicas
consistentes no momento que demonstre superioridade (maior eficácia, maior segurança) do
uso de insulinas análogas de longa duração ao invés de insulina NPH para pacientes com DM
tipo 1 com o objetivo de atingir melhor controle glicêmico ou prevenção de hipoglicemias,
visto que não há evidência qualificada de segurança ou efetividade que justifique sua
recomendação mesmo em subgrupos específicos de pacientes com DM tipo 1.
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