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NOTA TÉCNICA
1) Da solicitação
Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca de tratamento de Diabetes Mellitus tipo
1 (DM-1) (CID E10.1) e seu monitoramento. A parte autora é constituída por paciente de 25
anos, portador de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM-1) (CID 10: E10.9), acompanhado em serviço
público especializado. Está sendo demandando tratamento com sistema integrado específico
de infusão de insulina (bomba de insulina) da marca Paradigm® Veo, modelo Minimed 640G,
MMT- 1752, do fabricante Medtronic. Além do sistema integrado (bomba de infusão), está
sendo demandado também sistema de monitoramento contínuo da glicemia e insulina. De
acordo com a petição, o paciente já iniciou tratamento com esta tecnologia e "... teve
importante redução de ocorrência de hopoglicemias e hiperglicemia."

2) Tema
Tratamento e monitoramento de adulto com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM-1) utilizando
bomba de insulina + monitoramento contínuo de glicemia capilar.

3) Considerações iniciais
Diabetes Mellitus (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 (DM-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.
No Brasil, estima-se que ocorram 25,6 casos de DM-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-1 recebendo tratamento em centros públicos do Brasil, e mostrou que o controle
glicêmico é insatisfatório (hemoglobina glicada - HbA1c > 7%) em aproximadamente
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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 produzido e secretado pelo 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,
havendo inicialmente dois tipos, a de ação rápida (regular) e a de ação intermediária
(NPH). Mais recentemente foi desenvolvida a tecnologia de DNA-recombinante para a
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.
4) Considerações teóricas e eficácia do tratamento
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.
Pessoas com DM-1 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-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.
A administração de insulina através de sistema eletrônico de liberação
controlada em tecido subcutâneo, também conhecido como bomba de infusão
subcutânea de insulina (BISI), é uma tecnologia relativamente recente e que ainda não
demonstrou superioridade em comparação ao esquema basal-bolus com múltiplas
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doses de insulina. O uso de BISI foi comparado ao esquema basal-bolus com
múltiplas doses de insulina em uma metanálise envolvendo pacientes com DM-1 com
diferentes idades. A metanálise mostrou que o uso de BISI se associou com redução
em torno de 0,3% na HbA1c, o que é uma redução pouco significativa do ponto de
vista clínico. Outra revisão sistemática mostrou melhor controle glicêmico (média de
redução de 0,3%) em favor do uso da BISI vs. esquema basal-bolus com múltiplas
doses de insulina em adultos com DM-1. Entretanto, este resultado foi fortemente
influenciado por um estudo em que os pacientes apresentavam médias mais elevadas
de HbA1c basal em relação aos demais estudos. Portanto, não há evidências
científicas consistentes no momento que demonstre superioridade (maior eficácia e
maior segurança) do uso de BISI em relação ao esquema basal-bolus com múltiplas
doses de insulina no tratamento de crianças com DM-1.
Com relação ao monitoramento da insulinoterapia, pacientes com DM-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-1. Mais recentemente vem sendo estudada
uma nova tecnologia de monitorização contínua da glicemia, onde medidas de glicose
intersticial são realizadas a cada 5 min, com ou sem a visualização em tempo real pelo
paciente, e avaliadas posteriormente pelo médico para ajustes de insulina. O uso
deste sistema em pessoas com DM-1 se associou a discreta redução de HbA1c em
comparação à monitorização da glicemia capilar (-0,2% a -0.3%). Portanto, não há
evidência científica consistente no momento que demonstre superioridade (maior
eficácia e maior segurança) do uso da monitorização contínua da glicemia em relação
à monitorização da glicemia capilar para crianças com DM-1.
5) Sobre o registro pela ANVISA
Insulinas análogas de ação ultrarrápida (lispro, aspart ou glulisina) e os
produtos para saúde pleiteados na ação possuem registros vigentes na ANVISA.
Em 2018, a ANVISA emitiu um alerta nº 2502 referente a ocorrência de queixas
por problemas com o teclado temporariamente irresponsivo da Bomba de Insulina
Minimed 640G (Medtronic). Conforme site da referida Agência, as queixas ocorreram
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fora do Brasil e apenas uma dessas queixas levou a um evento hiperglicêmico sem
hospitalização. O fabricante alegou que essa condição é rara mas pode acontecer com
mais frequência quando a pressão atmosférica ao redor da bomba aumenta ou diminui
rapidamente, principalmente ao viajar de avião durante decolagem e aterrisagem.
Ainda segundo o fabricante, se isso acontecer, na maioria dos casos o usuário poderá
nem perceber o problema, porque a bomba resolverá essa condição sozinha.
Ademais, todas as recomendações para os usuários da bomba estão descritas na
Carta ao Usuário de Bomba emitida pela empresa.
6) Sobre a incorporação pela CONITEC
Conforme informação disponível no site da CONITEC, insulinas análogas de
ação ultrarrápida (lispro, asparte ou glulisina) para pacientes com Diabetes Mellitus
tipo 1 (DM1) foram incorporadas no SUS (Última atualização em 11 de janeiro de
2019, 17h11).
O Relatório de Recomendação Nº 375 de Setembro de 2018 intitulado “Bomba
de infusão de insulina como adjuvante no tratamento de segunda linha de pacientes
com diabetes mellitus tipo 1” emitido pela CONITEC, consta de avaliação crítica das
evidências apresentadas pelo demandante (Roche Diabetes Care Brasil LTDA), além
da expansão de novas buscas na literatura contemplando as demais bombas de
insulina disponíveis no mercado e não apenas a marca do demandante. Baseado nos
resultados do relatório, a CONITEC decidiu pela não incorporação do sistema de
infusão contínua de insulina (BISI) para pacientes com DM-1 no âmbito do Sistema
Único de Saúde, conforme Portaria nº 38 de 11 de setembro de 2018, publicada no
DOU de 12/09/2018.
7) Sobre a presença de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
do Ministério da Saúde ou de órgão público
No site da CONITEC consta disponível a íntegra do PCDT para o tratamento
de Diabetes Mellitus tipo 1 (Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 08 - 16/03/2018).
Contudo, o referido PCDT não recomenda o uso de BISI em pacientes com DM-1 com
objetivo de melhorar o controle glicêmico ou reduzir a ocorrência de hipoglicemias. Tal
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decisão baseia-se em dados da literatura que revelam benefícios de pequena
magnitude que não justificam os custos da tecnologia em comparação à terapêutica
corrente disponível.
O National Institute for Health and Care Excellence (NICE), órgão público do
serviço de saúde do Reino Unido, recomenda o uso de BISI para pacientes com DM-1
CONDICIONADO aos seguintes critérios: adultos e crianças acima de 12 anos com
hipoglicemia incapacitante ou níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) acima de 8,5%
que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina (MDI); crianças abaixo de 12
anos nas quais a terapia com MDI é considerada impraticável ou inapropriada, e início
de tratamento apenas com equipe multidisciplinar especializada em terapia com BISI
(médico, enfermeira e nutricionista).

Além disso, a terapia com BISI só deve ser

mantida caso os pacientes alcancem melhora sustentada no controle glicêmico,
evidenciado por diminuição dos níveis de HbA1c ou por uma diminuição sustentada da
taxa de episódios hipoglicêmicos.
A agência de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) da Austrália,
Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC), publicou em 2015 relatório
mencionando que as evidências obtidas de ensaios clínicos randomizados não apoiam
conclusivamente a superioridade dos benefícios clínicos da terapia com BISI em
relação ao método tradicional (MDI) em pacientes com DM-1. Apenas as evidências
de estudos observacionais indicaram que a terapia com BISI em crianças e adultos
pode alcançar melhor controle glicêmico, melhorar a qualidade de vida e ter um menor
risco de hipoglicemia grave. O relatório menciona, entretanto, que estudos
observacionais oferecem maior risco de viés, cujos resultados devem ser interpretados
com cautela. Para mulheres grávidas, ensaios clínicos e estudos observacionais não
mostraram benefício do uso da BISI em comparação com MDI em resultados
maternos ou fetais. O uso desse dispositivo pode não ser custo-efetivo para a maioria
dos pacientes com DM-1. Embora o relatório não tenha constatado superioridade para
benefícios clínicos, o uso da BISI promove melhor qualidade de vida, como maior
flexibilidade com as refeições e tempos de sono; maior participação em atividades
sociais, escolares e esportivas; e maior participação no emprego. Dessa forma,
considera que existem benefícios adicionais ao usar BISI em vez de MDI em
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subgrupos de pacientes específicos. Baseado na análise feita pela PBAC, o governo
australiano disponibiliza a terapia com BISI para famílias de baixa renda sem seguro
de saúde privado que tenham crianças com DM-1 menores de 18 anos que não
alcançam controle glicêmico com a terapia tradicional (MDI), através do Programa de
Bomba de Insulina de Diabetes Tipo 1. E planejam contemplar mulheres grávidas e
que planejam engravidar e adultos com HbA1c inicialmente alta ou hipoglicemia grave
e/ou imprevisível.
A Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), órgão
público do serviço de saúde do Canadá, publicou em 2015 relatório sobre eficácia
clínica, custo-efetividade e diretrizes clínicas acerca do uso de BISI para adultos com
DM-1. Tal relatório concluiu que as evidências são incertas em relação a eficácia
clínica e custo-efetividade da BISI versus MDI em pacientes adultos ou em mulheres
grávidas com DM1. Conforme orientação das diretrizes canadenses, o controle
glicêmico em adultos com DM-1 pode ser alcançado com ambos, BISI ou MDI.
8) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS
O Ministério da Saúde dispõe de linha de cuidado aos portadores de DM-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 - MDI). As insulinas disponíveis pelo SUS são:
insulina de ação intermediária ou lenta (insulina NPH humana ou análogas de longa
duração) e insulina de liberação rápida ou ultrarrápida (regular humana ou análogas
de ação rápida). O SUS disponibiliza aos portadores de DM-1, através do Componente
Básico da Assistência Farmacêutica, seringas com agulha acoplada, lancetas e fitas
reagentes para monitorização da glicemia.
Em relação aos produtos para saúde demandados pela ação (bomba de
infusão de insulina (BISI) e sistema de monitorização contínua de glicemia), apesar de
aprovados pela ANVISA para uso no Brasil, não estão disponíveis no SUS. As
evidências que justificam a não incorporação no SUS dos produtos para saúde
pleiteados foram explicitadas acima e estão mais detalhadas no Relatório de
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Recomendação Nº 375 de Setembro de 2018 e no Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas para Diabetes Mellitus tipo 1, do Ministério da Saúde, de março de 2018.
9) Custo do tratamento
Os custos referentes à terapia já se encontram disponibilizados no corpo do
processo.
10) Esclarecimentos adicionais solicitados à parte autora da ação:
Considerando as perguntas formuladas e as informações disponíveis na
petição, foram solicitadas informações adicionais para subsidiar este parecer. As
informações adicionais solicitadas foram as seguintes:
a. Cópias de exames de hemoglobina glicosilada (Hb Glicada) dos últimos 12 meses.
Resultado: As informações foram parcialmente encaminhadas. Observa-se que houve
redução da Hb glicada de 9,0% em 10/09/18 para 8,0% em 29/11/18, período em que,
segundo informações nos autos, se deu o uso da tecnologia demandada (bomba de
infusão de insulina + monitoramento contínuo da glicemia).
Em 20/05/14: Hb glicada 12,0%.
Em 28/09/14: Hb glicada 11,7%
Em 01/10/15: Hb glicada: 10,6%.
Em 10/09/18: Hb glicada 9,0%.
Em 29/11/18: Hb glicada: 8,0%.
De 26 de novembro a 21 de dezembro - Hb glicada estimada: 6,9%
A despeito da redução observada na Hb glicada, esta não tem significado clínico.
Considerando a meta de Hb glicada < 7,0%, estabelecida pela Sociedade Brasileira de
Diabetes e pela Sociedade Americana de Diabetes, conclui-se que não se obteve
controle do diabetes com o uso da tecnologia demandada (bomba de infusão de
insulina + monitoramento contínuo da glicemia). Hb glicada persistentemente acima de
7,0% denota descontrole do diabetes e risco de comprometimento de órgãos alvo em
longo prazo.
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b. Relatório detalhado, de preferência em planilha, demonstrando níveis glicêmicos
diários nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2018.
Resultado: As informações foram parcialmente encaminhadas. Os registros de
monitoramento glicêmico dos meses de setembro, outubro e novembro foram
encaminhados de forma incompleta (setembro e novembro/18) ou não foram
encaminhados (outubro/18). Por outro lado, foram encaminhados os registros
glicêmicos de parte do mês de dezembro (01 a 19 de dezembro). Hipoglicemias nível
2 (< 54 mg/dL) foram evidenciadas nos seguintes dias e horas:
Agosto (01 a 30/08/18 - 30 dias)
(01 episódio de hipoglicemia)
Em 18/08/18: 52 mg/dL as 03:31
Setembro (03 a 19/09 - 17 dias)
(07 episódios de hipoglicemia)
Em 05/09/18: 52 mg/dL as 20:57
Em 06/09/18: 52 mg/dL as 12:12
Em 07/09/18: 51 mg/dL as 12:15
Em 10/09/18: 46 mg/dL as 15:52
Em 11/09/18: 49 mg/dL as 10:15
Em 14/09/18: 44 mg/dL as 09:33
Em 17/09/19: 47 mg/dL as 10:05
Outubro - Dados não fornecidos
Novembro (26 a 29/11 - 4 dias)
(05 episódios de hipoglicemia)
Em 27/11/18: 47 mg/dL as 17:00
Em 27/11/18: 52 mg/dL as 21:00
Em 28/11/18: 48 mg/dL as 18:30
Em 28/11/18: 40 mg/dL as 23:00
Em 29/11/18: 40 mg/dL as 06:30
Dezembro (07 a 21/12 - 15 dias)
(12 episódios de hipoglicemia)
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Em 07/12/18: 44 mg/dL as 12:00
Em 08/12/18: 40 mg/dL as 16:00
Em 09/12/18: 49 mg/dL as 14:00
Em 10/12/18: 49 mg/dL as 16:00
Em 10/12/18: 40 mg/dL as 18:00
Em 11/12/18: 51 mg/dL as 17:30
Em 12/12/18: 44 mg/dL as 17:00
Em 12/12/18: 40 mg/dL as 21:00
Em 16/12/18: 40 mg/dL as 17:00
Em 17/12/18: 40 mg/dL as 19:00
Em 18/12/18: 40 mg/dL as 15:00
Em 19/12/18: 40 mg/dL as 09:00
Constata-se que houveram mais episódios de hipoglicemia grau 2 durante o uso da
tecnologia demandada (bomba de infusão de insulina + monitoramento contínuo da
glicemia) do que anteriormente.
c. Relatório de glicemias e doses de insulina aplicadas emitido pelo sistema Paradigm
Veo - MedTronic nos meses de outubro e novembro de 2018.
Resultado: As informações foram encaminhadas.
d.

Esclarecimentos

sobre

diferenças,

vantagens

e

desvantagens

entre

os

equipamentos da Roche e da MedTronic.
Resultado: As informações foram encaminhadas.
e. Referências bibliográficas que subsidiem a afirmação "... a Bomba de Infusão
Contínua de Insulina 640G é o tratamento Padrão Ouro ..."
Resultado: De acordo com as informações encaminhadas, não é possível afirmar que
a Bomba de Infusão Contínua de Insulina 640G é o tratamento Padrão Ouro para DM1.
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11) Sobre as perguntas formuladas
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. No site da CONITEC consta disponível a íntegra do Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1 (Portaria
Conjunta SAS/SCTIE nº 08 - 16/03/2018). Contudo, o referido PCDT não recomenda o
uso de sistemas de infusão de insulina ou sistemas de monitoramento contínuo da
glicemia para pacientes com DM-1. Tal decisão baseia-se em dados da literatura que
revelam benefícios de pequena magnitude que não justificam os custos da tecnologia
em comparação à terapêutica corrente disponível.
b)

Quais

as

diretrizes

nacional

e

internacional

quanto

ao

uso

do

medicamento/tratamento requerido pela parte autora?
Resposta: Na abordagem do tratamento de DM-1, os principais documentos de
referência são: (1) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o
tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1, do Ministério da Saúde, de março de 2018; (2)
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2017-2018; (3) Standards of Medical
Care in Diabetes - 2019, American Diabetes Association.
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?
Resposta: Sim.
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
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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?
Resposta: O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento de
Diabetes Mellitus tipo 1, do Ministério da Saúde e as Diretrizes da Sociedade Brasileira
de Diabetes, 2017-2018 estão atualizadas e com as melhores evidências sobre o
tema.
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 estaria a sofrer algum prejuízo no resguardo a seu direito à
saúde caso se valesse do tratamento disponibilizado pelo setor público? Se a resposta
for afirmativa, esclarecer e justificar;
Resposta: Não.
g) Considerando as respostas aos quesitos anteriores, pode-se afirmar que o
tratamento/medicamento requerido na inicial é de fato imprescindível à garantia da
saúde ou da dignidade da parte requerente?
Resposta: Não.
12) Considerações finais:
Não há evidências científicas consistentes no momento que demonstre
superioridade (maior eficácia e maior segurança) do uso de sistemas eletrônicos de
infusão de insulina e monitorização contínua de glicemia em relação ao tratamento
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clássico com múltiplas doses de insulina associado ao monitoramento capilar da
glicemia em crianças com DM-1. As informações adicionais solicitadas sobre o
paciente permitiram concluir que: (1) não se obteve controle do diabetes com o uso da
tecnologia demandada (bomba de infusão de insulina + monitoramento contínuo da
glicemia) e já em uso pelo paciente; (2) houve um aumento no número de
hipoglicemias nível 2 durante o período em que o paciente fez uso da tecnologia
demandada (sistema eletrônico de infusão de insulina e monitorização contínua de
glicemia); (3) não é possível afirmar que a Bomba de Infusão Contínua de Insulina
640G é o tratamento Padrão Ouro para DM-1.
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