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NOTA TÉCNICA

1) Tema

Trata-se  de  pedido  de  avaliação  a  respeito  do  uso  de  BOMBA  DE

INSULINA MINIMED  640G  COM  APLICADOR DO  CONJUNTO  DE

INFUSÃO  DO  QUICK-SET,  CATETERPARADIGM  QUICK  SET  E

OUTROS para paciente de 20 anos de idade, portadora de DM1 há 09 anos,

que já apresenta retinopatia diabética.

Medicamentos solicitados: BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G COM

APLICADOR  DO  CONJUNTO  DE  INFUSÃO  DO  QUICK-SET,

CATETERPARADIGM QUICK SET E OUTROS

Glossário: SICI, BIS, BISI : bomba de infusão contínua

MDI: múltiplas injeções por dia

DM1: diabetes mellitus tipo 1

1) 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. 
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O  tratamento  do  diabetes  consiste  na  terapia  medicamentosa  e  não-

medicamentosa. 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

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.

As metas  glicêmicas  contempladas  nas  últimas diretrizes da Sociedade

Brasileira  de  Diabetes  são  as  seguintes:

Fonte: Diretrizes 2017-2018 - SBD

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
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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

não teriam repercussão nas funções cognitivas, mas também alertando para o

risco das hipoglicemias graves em faixa etária precoce.

A requerente,  apresenta  hemoglobina  glicada  11,3% (  meta  <  7,0% ),

dislipidemia não controlada, fazendo com que se enquadre na categoria de

pacientes de alto risco cardiovascular. Além disso é portadora de retinopatia

diabética,  uma complicação microvascular  secundária  ao mau controle  do

diabetes. A alteração visual pode levar a dificuldades na hora de quantificar a

dose da insulina a ser utilizada, gerando episódio de hiper ou hipoglicemia

por erros de dosagem.

Analisando  a  documentação  enviada,  percebe-se  uma  grande

variabilidade  glicêmica,  com  vários  episódios  de  hipoglicemia

principalmente ao amanhecer. Também percebe-se erros relativos ao bolus de

correção:

1. A prescrição recomenda que seja feito apenas correção quando a

glicemia  for  >  120  mg/dl,  que  é  o  valor  de  meta  glicêmica

estabelecido para a paciente. Esse tipo de recomendação predispõe

a episódios de hipoglicemia por só realizar bolus de correções com

valores  positivos.  Exemplo:  caso  a  glicemia  antes  da  refeição

fosse 80, com a meta de 120 e o fator de sensibilidade de 30 e

paciente fosse comer 16 gramas de carboidrato com uma relação

insulina carboidrato de 1:8 a conta seria:

Fórmula  do  Bolus   de  correção:  (Glicemia  –  meta)  /  fator  de

sensibilidade
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Bolus de correção:(80-120)/ 30 = -1,33, arredondado para -1U

Fórmula  Bolus  de  alimentação:  quantidade  de  carboidratos/

relação insulina carboidrato

Bolus de alimentação: 16/8: 2

Formúla  do  Total  de  insulina  a  ser  administrada:  bolus  de

alimentação + bolus de correção

Total de de insulina a ser administrada: -1+ 2 =1U

Da forma como a paciente vinha calculando, ela aplicaria 2U e

teria  risco  de  hipoglicemia,  conforme  análise  da  folha  74  do

processo

2. A  paciente  utilizou  bolus  de  correção  nos  momentos  de

hipoglicemia,  demonstrando  desconhecimento  sobre  noções  de

correção de hipoglicemia. No caso de glicemia menor que 70, o

recomendado  pela  SBD  é  a  administração  de  15  gramas  de

carboidrato  de  rápida  absorção(  1  colher  de  açúcar  no  copo

d’água, suco de laranja, 3 bombos, etc) para sair rapidamente da

situação de hipoglicemia. Após 15 minutos dessa administração, a

glicemia deveria ser verificada novamente e caso estivesse acima

de 70, ela poderia realizar a sua refeição corriqueira. O problema

de alimentar-se com outros tipos de alimentos ricos em proteínas e

gorduras no momento da hipoglicemia é que o organismo levará

mais tempo para conseguir normalizar a taxa glicêmica do que se

fosse  ingerido  apenas  carboidratos  simples  de  rápida  absorção.

Fonte da observação: folha 74

3. Os episódios de hipoglicemia antes do jantar ocorreram quando

ela não mediu a glicemia antes da refeição e não calculou o bolus

de correção.

Fonte da observação : folha 74
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4. Foi  adicionado  o  relatório  do  período  27/04  a  03/05/18

( provavelmente durante test drive da bomba de infusão contínua

da  marca  Roche)  que  apresenta  melhora  da  média  glicêmica,

porém  mantendo  ainda  episódios  de  hipoglicemia  e  alta

variabilidade glicêmica.

5. O teste drive dessas bombas é feito sem utilizar sensor, que é a

tecnologia que informa instantaneamente e de forma contínua à

bomba qual o valor de glicemia intersticial para que ela suspenda a

infusão  de  insulina  na  tendência  de  hipoglicemia.  Portanto,  é

possível ocorrer hipoglicemias no período do teste.

Folha 77

6. A requerente anota em seus relatórios que não realizou aferições

glicêmicas  por  falta  de  fitas.  Tratamento  intensivo,  seja  com

múltiplas doses, seja com sistema de infusão contínua de insulina

(SICI),  também  requer  monitoramento  intensivo.  É  necessário

realizar pelo menos cinco testes de verificação da glicemia capilar

ao dia (recomendação com grau de evidência nível A). 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.

2) Eficácia do medicamento e evidências científicas

A terapia  com insulina  pode  ser  na  forma  de  terapia  "convencional"  de

múltiplas  (tipicamente  quatro)  injeções  por  dia  ou  infusão  contínua  de

insulina subcutânea . A infusão contínua de insulina subcutânea envolve a

ligação (via cateter do lado de fora do corpo) a uma bomba de insulina que é
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programada  para  fornecer  insulina  para  atender  às  necessidades  do

indivíduo,  e  doses  são  ativadas  pelo  indivíduo para  cobrir  as  refeições  e

corrigir a flutuação da glicose no sangue.

A bomba de insulina requerida no processo é 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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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.

Uma metanálise publicada pela Cochrane Library em 2010 analisou vinte e

três estudos que randomizaram 976 participantes com diabetes tipo 1 para

infusão de insulina subcutânea contínua ou injeções múltiplas. Sete dos 23

estudos foram realizados em participantes com menos de 18 anos eo restante

foi realizado em adultos. A duração do estudo variou de seis dias a quatro

anos.  O  corpo  de  evidências  sugeriu  que  a  infusão  contínua  de  insulina

subcutânea  pode  ser  melhor  do  que  múltiplas  injeções  para  controle

glicêmico em pessoas com diabetes tipo 1; A infusão contínua de insulina

subcutânea  parece  não  trazer  benefícios  para  a  redução  de  eventos

hipoglicêmicos não graves. Estudos futuros precisam considerar os efeitos

adversos de curto e  longo prazo,  a mortalidade,  a  morbidade e os custos

dessas intervenções. Pode haver benefício no uso de SICI em comparação ao

MDI para melhorar  o controle  glicêmico e melhorar  a  qualidade de vida

relacionada  à  saúde  em  pessoas  com  diabetes  tipo  1.  Os  episódios  de

nat.ceara@tjce.jus.br



9

hipoglicemia não grave não parecem ser influenciados de forma diferente

por qualquer intervenção. Os dados indicam que o SICI pode ser melhor do

que o MI para reduzir a incidência de eventos hipoglicêmicos graves.

Apenas em 2015 o sistema Minimed 640G foi aprovado pelo FDA e em

2016  recebeu  autorização  da  ANVISA.  Portanto  nem  a  metanálise  da

Cochrane, nem o parecer da Conitec fazem alusão a ela. Salientamos que o

parecer disponível ainda não foi concluído após as considerações enviadas

na consulta pública que foi aberta.

A indicação de bomba de insulina para crianças  e adolescentes  está  bem

estabelecida,  inclusive  com  estudos  não  financiados  pela  indústria.  No

estudo  publicado  Reduction  in  Hypoglycemia  With  the  Predictive  Low-

Glucose Management System: A Long-term Randomized Controlled Trial in

Adolescents With Type 1 Diabetes.”, publicado em 2018 num a revista de

grande  impacto,  comparando  o  sistema  MINIMED  640  G  a  outros  que

utilizam sensor sem suspensão na tendência de baixa glicêmica, demonstrou

uma redução da frequência de hipoglicemias  significativamente estatística

2,6 vs  1,5,  P<0,000.  Não houve diferença na hemoglobina glicada  aos  6

meses de seguimento.  No entanto,  o estudo não se refere a portadores de

retinopatia.

Essa tecnologia demandada é a que mais se aproxima da secreção fisiológica

normal. Proporciona tanto liberação contínua de insulina, conhecida como

basal (dividida de hora em hora pelas 24 horas), como liberação de insulina

em  bolus,  de  uso  prandial  e  corretivo  de  hiperglicemias.  Como  essas

configurações podem ser finamente ajustadas, a bomba proporciona grande

flexibilidade e adapta-se mais facilmente ao estilo de vida de indivíduos com

diabetes mellitus (DM).

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
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> 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 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.

Fonte: SBD 2017-218
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Fonte: SBD 2017-2018
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Fonte: SBD 2017-2018

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.

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
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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,  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.

A American  Diabetes  Association  (ADA)  recomenda  1)  A maioria  das

pessoas com diabetes tipo 1 deve ser tratada com múltiplas injeções diárias

de  insulina  prandial  e  insulina  basal  ou  infusão  de  insulina  subcutânea
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contínua.  (Recomendação  nível  A).  2)  A  maioria  dos  indivíduos  com

diabetes tipo 1 deve usar análogos de insulina de ação rápida para reduzir o

risco  de  hipoglicemia.(  recomendação  nível  A)  3)  Considerar  educar  os

indivíduos com diabetes  tipo 1 a  adequar as doses de insulina prandial à

ingestão de carboidratos,  pré-determinar os níveis de glicose no sangue e

antecipar  a  atividade  física.  (  recomendação  nível  E)  4)  Indivíduos  com

diabetes tipo 1 que estiveram usando infusão de insulina subcutânea contínua

com sucesso devem ter acesso contínuo a essa terapia após completarem 65

anos de idade. ( recomendação nível E)

nat.ceara@tjce.jus.br
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3) 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.

O sistema é registrado na ANVISA sob o número 1.03.391-9

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. 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.
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6) Sobre a presença de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministé-

rio da Saúde ou de órgão público

Existe o Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) Diabetes Tipo

1. Este PCDT não recomenda o uso de BISI em pacientes com DM tipo 1

com objetivo de melhorar o controle glicêmico ou reduzir a ocorrência de hi-

poglicemias. Além disso, os dados que sugerem um benefício em qualidade

de vida com o uso de BISI ainda são insuficientes para recomendar esta tec-

nologia. No entanto, esse PCDT não avaliou a tecnologia bomba de infu-

são contínua Minimed 640G, demandando que novas avaliações sejam

feitas.  

7) Custo da medicação

Como indicado  no  processo,  através  de  proposta  de  valor  para  aquisição  do

equipamento e acessórios através da empresa Medtronic,  os valores seriam os

seguintes:

- BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G – R$ 16.999,00.

- ACESSÓRIOS e INSUMOS – R$ 38.619,00.

8) Esclarecimentos

a) Há protocolos clínicos e terapêuticos, no âmbito do Ministério da Saúde,

para  o  tratamento  da  enfermidade  que  acomete  a  parte  autora?

Justificar a conclusão à luz da chamada "medicina das evidências";

RESPOSTA: SIM, vide item 7

b) Quais  as  diretrizes  nacional  e  internacional  quanto  ao  uso  do

medicamento/tratamento requerido pela parte autora?;

RESPOSTA: vide quadro 1 e tabela 5 descritas n o texto.
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c) O protocolo nacional para o tratamento da moléstia da parte autora está

em consonância com a diretriz/protocolo internacional? Sendo negativa a

resposta, informar o motivo?;

Não.  O  protocolo  nacional  não  recomenda  o  uso  de  bomba  de  insulina,

enquanto  os  protocolos  internacionais  a  recomendam  em  situações

específicas  nos  adultos  e  de  uma  forma  mais  abrangente  nas  crianças  e

adolescentes.

Transcrevo a resposta  do PCDT do Ministério  da Saúde de DM1 sobre a

demanda da consulta pública para introdução da bomba de infusão contínua

insulina como tecnologia fornecida pelo SUS

“O PCDT aborda claramente a literatura vigente a respeito de BISI, não

recomendando a tecnologia para pacientes com DM tipo 1 com objetivo

de melhorar o controle glicêmico, reduzir a ocorrência de hipoglicemias

ou por benefício em qualidade de vida. O uso de BISI foi comparado ao

esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina em metanálises de

ensaios  clínicos  randomizados,  mostrando  redução  pequena  e

clinicamente pouco relevante da HbA1c (em torno de 0,3%). Em relação

à  ocorrência  de  hipoglicemias,  as  metanálises  mostraram  resultados

variados:  alguns  estudos  mostram  redução  da  frequência  de

hipoglicemias graves, enquanto outros não mostram qualquer redução.

Considerando o desfecho qualidade de vida,  as  evidências  ainda são

insuficientes para dar suporte à inclusão dessa tecnologia. De fato, uma

metanálise  sugere  que  os  pacientes  em  uso  de  BISI  sentiam-se  mais

satisfeitos, mas apenas três estudos eram ensaios clínicos randomizados,

as  análises  utilizaram  diferentes  instrumentos  e  nenhum  dos  estudos

reportou diferença clinicamente significativa. Não há dados na literatura

demonstrando que o uso da BISI  ofereça algum benefício em reduzir

início  ou  progressão  de  complicações  crônicas  do  DM  ou  reduzir
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mortalidade.  Com  base  nessas  informações  da  literatura,  embora

individualmente  existam pessoas  que  se  sintam beneficiadas  por  esta

tecnologia,  não  há  embasamento  suficiente  para  incluí-la  no  PCDT.

Além disso, os benefícios são de pequena magnitude, não justificando os

custos desta tecnologia, que são maiores do que os que se dispensa com

a  terapêutica  usual  para  o  DM  tipo  1.  O  formato  do  PCDT  foi

modificado com essas informações.”

A  referência  bibliográfica  específica  sobre  bomba  de  insulina  que  foi

utilizada para escrever o PCDT é a metanálise publicada pela Cochrane em

2010. Desde então outros sistemas de infusão contínua foram criados.

d)  Considerando a resposta dada ao quesito anterior, na opinião do Órgão

consultado, levando em conta a relação custo-benefício (montante dos gastos

dispendidos  com  o  protocolo  atual  x  benefícios  da  atualização  desse,

inclusive  os  de  caráter  preventivo),  seria  recomendável  a  alteração  da

diretriz  praticada  como  forma  de  atender  adequadamente  demandas  de

igual natureza, ou de promover a realização eficiente da correlata despesa

pública?;

Não é possível responder a esse quesito de forma completa. 

Para tal resposta seria necessário um estudo de custo efetividade brasileiro de

longo prazo que avaliasse as complicações macro e microvasculares de pacientes

com bomba de insulina e tratados com múltiplas injeções de insulina e que não

fosse financiado pela indústria.

Existem pacientes portadores de DM1 bem controlados com múltiplas aplicações

e sem complicações micro e macrovasculares, outros usam bomba de insulina e

tiveram uma grande melhora no controle  glicêmico  e  há ainda os  que usam

bomba e não conseguem melhorar o controle glicêmico porque para uma melhora

significativa o fator mais importante vai ser sempre a aderência dos pacientes às

orientações médicas e nutricionais. O sistema de infusão contínua não é a única
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solução para portadores  de DM1, mas  precisa ser  ponderado caso a  caso em

situações específicas. 

No entanto, a atualização do protocolo atual já se faz necessária para pelo menos

incluir  as  novas  tecnologias  de  infusão  contínua  de  insulina   registradas  na

ANVISA e os estudos relativos. Em realçaão ao sistema MINIMED 640G um

estudo não financiado pela indústria demonstrou redução das hipoglicemias.

e) O medicamento/tratamento requerido pela parte autora possui aprovação

pela ANVISA?;

RESPOSTA: Sim

f)  Conforme  o  quadro  de  saúde  apresentado  pela  parte  autora,  sendo

positiva a resposta ao quesito ? a? , indaga-se, no caso de estar referida parte

submetida  ao  citado  protocolo,  se  esta  está  a  sofrer  algum  prejuízo  no

resguardo a seu direito à saúde? Se a resposta for afirmativa, esclarecer e

justificar;

RESPOSTA: Sim. A autora afirma deixar de realizar monitorização glicêmica por

falta de fitas. A retinopatia diabética é consequência do mau controle glicêmico

g) Considerando as respostas aos quesitos anteriores, pode-se afirmar que o

tratamento/medicamento requerido na inicial é imprescindível à garantia da

saúde ou da dignidade da parte requerente?

RESPOSTA:  A  bomba  de  infusão  contínua  MINIMED  640G  não  é

imprescindível, mas de acordo com a (Sociedade Brasileira de Diabetes) SBD

está indicada como tratamento para pacientes portadores de DM1 com mau

controle  glicêmico.  Imprescindível  é  o  fornecimento  de  fitas  e  lancetas

(180/mês,  cada)  e  análogos  de  insulina  de  ação  longa  e  curta.  Também  é

imprescindível a melhoria da educação da paciente no que tange ao autocuidado

nas situações de hipoglicemia.
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O relatório de bomba de insulina apresentado mostrou apenas uma semana de

ratamento com melhora da média glicêmica nessa semana, porém uma semana é

um intervalo de tempo muito pequeno para análise.

A bomba  de  infusão  de  insulina  não  é  um  tratamento  sem  risco.  Diversos

problemas podem ocorrer como os relatados na tabela 7. Ela exige do paciente

um bom conhecimento e aderência ao autocuidado.

9) Conclusões

A parte  autora  ainda  se  encontra  classificada  como adolescente  pela  ONU e

apresenta complicação microvascular secundária ao descontrole glicêmico, com

episódios  frequentes  de  hipoglicemia.  Portanto,  se  enquadra  na  indicação  da

Sociedade Brasileira de Diabetes para o uso de bomba de insulina. 

Imprescindível garantir o fornecimento de fitas, lancetas e análogos de insulina

para a paciente. Ressalto ainda que deve ser reforçada a educação em diabetes no

tocante  a  forma  correta  de  lidar  com  episódios  de  hipoglicemia,  contar

carboidratos e realizar bolus de correção, pois nos documentos acostados fica

evidente os erros de contagem quando a glicemia estava abaixo da meta, durante

hipoglicemia ou ainda por falta de fitas para avaliar a glicemia pré prandial.

Caso o meritíssimo juiz opte por conceder o sistema MINIMED 640G deverá ser

fornecido apenas análogos de ação rápida ( glulisina, aspart ou lispro) em frasco

ampola. O uso de canetas com análogos pode danificar a bomba. Sugiro que seja

solicitado  novo  relatório  médico  após  6  meses  da  concessão  para  avaliar  a

resposta  clínica  da  paciente  à  tecnologia,  incluindo  redução  da  hemoglobina

glicada, da variabilidade glicêmica e das hipoglicemias.

Se optar por não conceder a bomba, é imprescindível garantir o fornecimento de

análogos  de  longa  e  curta  duração,  lancetas  e  fitas  conforme  prescrição  do

médico assistente. 
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