
1 

 

nat.ceara@tjce.jus.br 

 

NOTA TÉCNICA NÚMERO 394                 

Solicitante: Juiz Dr. Emilio de Medeiros 
Viana da 15ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Fortaleza  
 
Número do processo:  

0184030-48.2011.8.06.0001 

 

Data: 30/03/2020 

Medicamento x 

Material x 

Procedimento  

Cobertura  
 

SUMÁRIO 
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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema 

Trata-se dos pacientes C.M.de Albuquerque,J.L.V.Filho,L.da S.Benevides,A.R. 

da C.Miranda,A.J.Dantas e M de Castro, residentes em Fortaleza-CE, 

portadores de Diabetes mellitus e solicitado por médicos endocrinologistas 

o uso de análogos de insulina de longa duração [insulina Glargina 

(Lantus®)Insulina Detemir(Levemir®) e análogos de insulina de ação ultra 

rápida [(insulina Glulisina (Apidra®), Lispro (Humalog®) ou Asparte 

(Novorapid®)] além de material para monitoração da 

glicemia(glicosímetro,tiras reagentes para medição da glicemia e lancetas) 

conforme abaixo: 

Paciente C.M.de Albuquerque, DN: 01.05.1995, brasileira, residente no 

José Bonifácio em Fortaleza-CE, portadora de DM tipo 1 necessita uso de 

Insulinas Lantus®(Glargina) ou Levemir®(Detemir) e Insulinas 

Novorapid®(Asparte) ou Humalog®( Lispro) ou Apidra®(Glulisina) 

segundo relatório médico do CIDH-Centro Integrado de Diabetes e 

Hipertensão da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. 

Paciente J.L.V.Filho, DN: 19/11/1925, brasileiro, residente no Meireles, 

Fortaleza-CE, portador de DM2 e coronariopatia necessita uso de 

Insulina Glargina segundo relatório médico do CIDH. 

Paciente L.da S. Benevides, DN:09/11/1974,brasileira,residente no N.S. 

das Graças,Fortaleza-CE, portadora de DM1 necessita uso de Insulina 

Lantus®(Glargina) ou Levemir®(Detemir) e Insulina Apidra®(Glulisina) ou 

Insulina Humalog®(Lispro) ou Insulina Novorapid®(Asparte) segundo 

relatório médico do CIDH. 
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Paciente A. R. da C. Miranda, brasileira, DN 03/04/1983,residente na 

Cidade dos Funcionários,Fortaleza-CE ,portadora de DM 1 e  necessita 

uso de Insulina Lantus®(Glargina) e Novorapid®(Asparte) segundo 

relatório medico do CIDH. 

Paciente A. J. Dantas, brasileiro, DN: 31/01/residente na Lagoa 

Redonda,Fortaleza,CE portador de DM 1 e necessita de Insulina 

Lantus®(Glargina) e Novorapid®(Asparte) ou Humalog®(Lispro) ou 

Apidra®(Glulisina)  segundo relatório medico do CIDH. 

Paciente M. de Castro,brasileira,DN:22/04/1984,residente no Conjunto 

José Walter,Fortaleza-CE,portadora de DM 1 e necessita uso de Insulina 

Lantus® e Humalog® além de aparelho glicosímetro,tiras reagentes e 

agulhas/lancetas conforme relatório médico do Serviço de 

Endocrinologia do HUWC-Hospital Universitário Walter Cantídio-UFC. 

 

2) Considerações teóricas 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes há atualmente no Brasil 

mais de 13 milhões de pessoas com diabetes, o que representa 6,9% da 

população. O diabetes mellitus pode se apresentar de diversas formas e 

possui diversos tipos.O diabetes mellitus tipo 1(DM1) é uma doença 

crônica não transmissível, hereditária, que concentra entre 5% e 10% do 

total de diabéticos no Brasil. O diabetes tipo 1 aparece geralmente na 

infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. 

O tratamento exige o uso diário de insulina e/ou outros medicamentos para 

controlar a glicose no sangue. A causa do DM1 ainda é desconhecida e a 

melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis (alimentação, 

atividades físicas e evitando álcool, tabaco e outras drogas).O diabetes tipo 

2(DM2) ocorre quando o organismo não aproveita adequadamente a 
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insulina produzida. A causa do DM2 está diretamente relacionado ao 

sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão.e hábitos 

alimentares inadequados. Segundo relatório CONITEC o DM2 ocorre como 

consequência da perda progressiva da produção de insulina pelo pâncreas 

ou ainda pela resistência à insulina e deficiência na ação desse hormônio. 

Esta doença, que corresponde a cerca de 90% dos casos de todos os tipos 

de diabetes, representa um problema relevante de saúde pública, devido a 

sua natureza crônica, a gravidade das complicações e a meios necessários 

para controlá-las tornando-se muito onerosa tanto para os pacientes e suas 

famílias como para os sistemas de saúde.  

Para o tratamento do diabetes mellitus é recomendado um plano 

terapêutico que vise o controle glicêmico e a prevenção de complicações 

crônicas decorrentes da doença, primeiramente por meio de condutas não 

medicamentosas, como educação em saúde, alimentação saudável, prática 

de atividade física e cessação do tabagismo, em seguida se inicia a terapia 

medicamentosa. 

Existem vários tipos de insulina disponíveis para o tratamento do diabetes e 

elas se diferenciam pelo tempo em que ficam ativas no corpo, pelo tempo 

que levam para começar a agir e de acordo com a situação do dia em que 

elas são mais eficientes. 

A insulina humana (NPH e Regular) utilizada no tratamento de diabetes 

atualmente é desenvolvida em laboratório, a partir da tecnologia de DNA 

recombinante. A insulina chamada de “regular” ou cristalina é idêntica à 

humana na sua estrutura e tem um efeito mais rápido. Já a NPH é associada 

a duas substâncias (protamina e o zinco) que promovem um efeito mais 

prolongado. 
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As insulinas mais modernas, chamadas de análogas (ou análogos de 

insulina), são produzidas a partir da insulina humana e modificadas de 

modo a terem ação mais curta ou análogos ultrarrápidos [Lispro 

(Humalog®), Asparte (NovoRapid®) e Glulisina (Apidra®)] ou ação mais 

prolongada ou análogos de longa duração [Glargina (Lantus®), Detemir 

(Levemir®) e Degludeca (Tresiba®)]. As insulinas também podem ser 

apresentadas na forma de pré-misturas. Há vários tipos de pré-misturas: 

insulina NPH + insulina Regular, na proporção de 70/30, análogos de ação 

prolongada + análogos de ação rápida (Humalog® Mix 25 e 50, 

Novomix®30)”. 

Os análogos de insulina de ação mais curta são constituídos por três 

representantes: asparte, lispro e glulisina. Todas possuem farmacocinética 

semelhante, com início de ação em 5-25 minutos, pico de ação em 1-2 

horas e duração de 3-4 horas. Esta farmacocinética é consequência da 

redução da capacidade destes análogos de se agregarem ao tecido 

subcutâneo, resultando em comportamento de insulina monomérica.  

O análogo asparte difere da insulina regular pela substituição do ácido 

aspártico pela prolina na posição 28 da cadeia beta de insulina. Já no caso 

do análogo lispro, a diferença ocorre pela troca entre os aminoácidos das 

posições 28 e 29 da cadeia beta de insulina. O análogo glulisina difere da 

insulina regular pela substituição do aminoácido lisina pela asparaginase na 

posição 3 da cadeia beta e do ácido glutâmico pela lisina na posição 29 da 

cadeia beta de insulina.  

Os análogos de insulina com ação mais prolongada possuem quatro 

representantes: glargina 100, glargina 300, detemir e degludeca. O análogo 

glargina é formado por sequência de aminoácidos semelhante à da insulina 

humana, diferindo apenas pela troca do aminoácido asparagina por glicina. 
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O análogo detemir é formado por uma sequência de aminoácidos 

semelhante à da insulina humana, diferindo apenas pela retirada do 

aminoácido treonina e pelo acréscimo de uma cadeia de ácido graxo, ácido 

mirístico, ao aminoácido lisina. O análogo degludeca é formado pela 

modificação da insulina humana por acetilar DesB30 no grupo e-amino de 

LysB29 com ácido hexadecadioico via um ligante g-L-glutamato.  

As modificações nas sequências de aminoácidos proporcionam diferentes 

padrões de solubilidade aos fármacos e consequentemente perfis de 

absorção diferenciados. O análogo de insulina glargina apresenta duração 

de ação de aproximadamente 24h, mais recentemente, surgiu a glargina 

300, que é mais estável e tem efeito mais prolongado (até 36h) em relação 

à glargina 100. O análogo detemir liga-se de forma reversível à albumina, 

resultando em absorção lenta, sem picos e duração de ação entre 12 e 24h. 

O análogo degludeca permanece em depósito solúvel no tecido subcutâneo 

sendo lenta e continuamente absorvido na circulação, resultando em 

ausência de picos, baixa variabilidade dos níveis insulinêmicos e duração de 

ação de até 42h, permitindo aplicação diária sem horário específico, desde 

que com mais de 8h de intervalo após a última aplicação. 

 

3) Eficácia do medicamento 

O objetivo primário do tratamento no diabetes mellitus é mimetizar os 

níveis normais de insulina. Diferentemente do que ocorre no diabetes 

mellitus tipo 1, em que 100% dos pacientes precisam de insulina exógena 

no tratamento, a maioria dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 não 

utiliza insulina inicialmente após o diagnostico. A frequência de uso da 

insulina no tratamento do DM2, contudo, seja em combinação com outros 

hipoglicemiantes, seja isoladamente, aumenta progressivamente a medida 
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que se prolonga o tempo de doença. Esse fato está em linha com a 

fisiopatologia e a historia natural do DM2, no qual sabidamente ocorre um 

declínio progressivo da função da célula β. 

No Diabetes mellitus tipo 2 pode haver necessidade da terapia com insulina. 

As indicações de insulinoterapia no DM2 apoiam-se em vários consensos e 

diretrizes publicados por entidades cientificas e profissionais como a da 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD): 

A insulina pode entrar no esquema terapêutico do DM2 logo ao 

diagnóstico, em casos que se apresentam com alto grau de 

descompensação metabólica; pode ser usada transitoriamente, nesses 

mesmos casos ou em situações especiais, como perioperatórios, 

infecções, doenças intercorrentes etc.; pode passar a ser a forma 

principal de tratamento após tempo relativamente curto de doença, nos 

casos em que ha autoimunidade envolvida; pode compor parte de um 

esquema combinado de tratamento em uma parcela significativa de 

pacientes com DM2 após alguns anos de evolução, a medida que a 

reserva pancreática se reduz; e pode ser usada em esquemas mais 

complexos e intensivos, como os utilizados no DM1, naquela parcela de 

pacientes com DM2 que evoluem com falência completa da célula β 

após longo tempo de doença. 

Numa revisão da Cochrane de 2016 sobre o uso de análogos de insulina de 

ação curta versus insulina regular em adultos com diabetes tipo 1 os 

achados sugerem apenas um pequeno benefício no controle da glicemia em 

pacientes diabéticos tipo 1. Os autores recomendam ainda estudos de 

segurança e de eficácia mais prolongados para observar desfechos 

relevantes a longo prazo. 
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Diversos estudos mostram que os análogos de insulina de longa ação 

Glargina e Detemir têm eficácia similar à insulina humana NPH, em termos 

de potencial de redução da hemoglobina glicada (HbA1c). A insulina 

Glargina por sua vez, apresenta duração mais prolongada (24h) e sem pico 

de ação em qualquer dosagem, resultando em menor variabilidade de ação, 

prevenção da ocorrência de episódios de hipoglicemia noturna e melhor 

controle da glicemia de jejum.  

As Insulinas de menor variabilidade de ação constituem ferramentas úteis 

no tratamento do diabetes, pelo menor risco de hipoglicemia, 

particularmente dentre os pacientes com complicações como a 

hipoglicemia despercebida (perda do reconhecimento dos sinais e sintomas 

que alertam para as quedas de glicose no sangue) e hipoglicemias noturnas 

frequentes.  

As insulinas Lispro, Aspart e Glulisina são análogas de insulina de ação ultra-

rápidas (início de ação imediato ou em até 15 minutos), são monoméricas e 

têm uma ação mais rápida em relação à insulina regular (início de ação após 

30 minutos). Deste modo, reduzem as hiperglicemias pós-prandiais do 

paciente de forma mais eficiente do que as insulinas regulares. Assim, 

esquemas de insulina basal de longa duração e menor variabilidade, 

associada a bolus de insulina ultra-rápida promovem melhores resultados e 

melhor qualidade de vida ao paciente, porque mimetizam a liberação 

fisiológica da insulina pelas células beta do pâncreas.  
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4) Evidências científicas 

Segundo Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, estudos 

experimentais e observacionais de melhor consistência têm grau de 

recomendação (A) quanto ao uso de análogos de ação ultrarrápida como 

sendo superior no controle metabólico e na diminuição dos episódios 

hipoglicêmicos. Mesmo nível de recomendação (A) quanto ao tratamento 

intensivo do DM1 e níveis de HbA1c<7% como alvo e maior frequência de 

hipoglicemia grave com o tratamento intensivo. No que diz respeito ao 

emprego terapêutico em pacientes com DM2, há duas características 

importantes das preparações insulínicas, alem da sua cinética: a 

estabilidade farmacocinética e farmacodinâmica intraindividual e a 

solubilidade da preparação se em suspensão ou em solução. A absorção das 

insulinas regular e protamina neutra Hagedorn (neutral protamine 

Hagedorn, NPH) é bastante variável, o que, aliado a dificuldade de 

padronizar o processo de homogeneização antes da aplicação no caso da 

NPH (incluindo seus derivados protamina neutra lispro [neutral protamine 

lispro, NPL] e protamina neutra asparte [neutral protamine aspart, NPA], ou 

seja, em todas as insulinas bifásicas), visto que essas preparações vêm em 

suspensão de duas fases, empobrece sua reprodutibilidade cinética. Já as 

moléculas análogas modificadas, tanto as de ação rápida quanto as de ação 

intermediaria, longa e ultralonga, possuem absorção bem mais estável e 

reprodutível intra individualmente, o que torna sua ação mais previsível, 

facilitando a obtenção de metas glicêmicas e reduzindo a incidência de 

hipoglicemias. 
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Segundo Relatório de Recomendação da CONITEC “Insulinas análogas de 

ação prolongada para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2” de 

novembro de 2018: 

As evidências atualmente disponíveis sobre a eficácia e segurança das 

insulinas análogas de ação prolongada (glargina, detemir e degludeca) 

foram baseadas em oito estudos de baixo risco de viés. As insulinas 

análogas de ação prolongada demonstram eficácia clinicamente 

semelhante à insulina NPH, dado o discreto valor apresentado nas 

alterações dos níveis de Hba1c. No entanto, estas são associadas a um 

risco menor de eventos de hipoglicemia. Na comparação entre insulinas 

análogas de ação prolongada, as insulinas glargina e detemir se 

mostraram estatisticamente semelhantes tanto no controle glicêmico 

através dos níveis de Hba1c como para os episódios de hipoglicemia 

geral, sintomática, grave e noturna. A insulina degludeca foi associada a 

um menor risco de hipoglicemia geral e noturna em relação à glargina. 

No entanto, não há diferença estatisticamente significante em relação 

aos níveis de Hba1c. Há de se ponderar a fragilidade em avaliar os 

eventos de hipoglicemia, devido às divergências nas definições deste 

desfecho. Esta foi uma limitação presente em todos os estudos incluídos 

e, por isso, os resultados apresentados neste relatório devem ser 

tratados com cautela. Além disso, desfechos importantes no DM2, como 

complicações diabéticas, presença de eventos adversos, medidas de 

qualidade de vida relacionada à saúde e mortalidade não foram 

relatados na grande maioria dos estudos. A análise de impacto 

orçamentário demonstra que o montante de recursos envolvido numa 

potencial incorporação prejudicaria a sustentabilidade do SUS. 
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Segundo revisão da Cochrane de 2018 por Birgit Fullerton e cols, ”Análogos 

de insulina de ação curta versus insulina humana regular para adultos não 

grávidas com diabetes mellitus tipo 2” não se encontraram benefícios claros 

de análogos de insulina de ação curta sobre insulina humana regular em 

pessoas com diabetes tipo 2. Em geral, a certeza de evidência foi ruim e 

resultados em desfechos relevantes para o paciente, como mortalidade por 

todas as causas,complicações micro ou macrovasculares e episódios graves 

de hipoglicemia foram escassos. Dados de eficácia e segurança a longo 

prazo são necessários para tirar conclusões sobre os efeitos de análogos de 

insulina de ação curta em desfechos relevantes para o paciente. 

Em revisão da Cochrane de 2009,”Análogos de insulina de ação curta versus 

insulina humana regular em pacientes com diabetes mellitus” por Andrea 

Siebenhofer et al os análogos de insulina de ação curta (Lispro, Asparte, 

Glulisine) agem mais rapidamente do que a insulina humana comum. Pode 

ser injetado imediatamente antes das refeições e leva a níveis mais baixos 

de açúcar no sangue após a ingestão de alimentos. A análise da revisão 

mostrou que análogos de insulina de ação curta eram quase identicamente 

eficazes para insulina humana regular no controle glicêmico a longo prazo e 

estavam associados a episódios semelhantes de baixo nível de açúcar no 

sangue (hipoglicemia). Não existem informações sobre complicações 

tardias, como problemas nos olhos, rins ou pés. Até que dados de 

segurança de longo prazo estejam disponíveis,os autores sugerem uma 

resposta cautelosa à promoção vigorosa dos análogos da insulina. 

Swinnen_SG et al em revisão da Cochrane(2011) examinaram quatro 

ensaios com duração de 24 a 52 semanas, envolvendo 2250 pessoas 

randomizadas para insulina detemir ou glargina. No geral, o risco de viés 

dos estudos avaliados foi alto. A insulina glargina foi administrada uma vez 
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ao dia à noite. A insulina detemir foi iniciada uma vez ao dia à noite, com a 

opção de uma dose adicional pela manhã em três estudos e iniciada duas 

vezes ao dia em um estudo. Dos pacientes randomizados, 13,6% a 57,2% 

estavam injetando insulina detemir duas vezes ao dia no final do trial. O 

controle glicêmico, medido pela hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) e 

HbA1c igual ou inferior a 7% com ou sem hipoglicemia, não diferiu 

estatisticamente de forma significativa entre os grupos de tratamento. Os 

resultados não mostraram diferenças significativas na hipoglicemia geral, 

noturna e grave entre os grupos de tratamento. A insulina detemir foi 

associada a menor ganho de peso. O tratamento com insulina glargina 

resultou em menor dose diária de insulina basal e menor número de 

reações no local da injeção.Não houve diferença significativa na 

variabilidade dos valores de FPG ou glicose nos perfis de 24 horas entre os 

grupos de tratamento. Não foi possível tirar conclusões sobre qualidade de 

vida, custos ou mortalidade. Apenas um estudo relatou resultados sobre a 

qualidade de vida relacionada à saúde e não mostrou diferenças 

significativas entre os grupos de tratamento.A revisão sugere que não há 

diferença clinicamente relevante na eficácia ou segurança entre a insulina 

detemir e a insulina glargina no tratamento da hiperglicemia. No entanto, 

para alcançar o mesmo controle glicêmico, a insulina detemir foi injetada 

duas vezes ao dia em uma dose mais alta, mas com menor ganho de peso, 

enquanto a insulina glargina foi injetada uma vez ao dia, com poucas 

reações no local da injeção. 

Em metanálise por Tricco AC, Ashoor HM, Antony J et al. “A eficácia e a 

segurança comparativas das insulinas de ação intermediária, de ação 

prolongada e biossimilares para o diabetes mellitus tipo 1: aplicação à lista 

modelo de medicamentos essenciais da OMS” não fornece evidências 
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convincentes de que os análogos da insulina possam ser vantajosos em 

termos de controle glicêmico e risco de hipoglicemia. Suas conclusões são 

que os análogos da insulina reduzem a HbA1c em 0,4% (IC95% 0,07-0,11), 

hipoglicemia grave em 37% (24–49) e hipoglicemia noturna em 29% (11-43), 

em comparação com insulina humana. No entanto, a meta-análise tem 

várias limitações em termos de completude, avaliação de viés, escolha de 

resultados e análises estatísticas. 

 

5) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS 

O SUS disponibiliza vários tipos de insulina humana, uma de ação lenta 

(Insulina humana NPH), utilizada para manutenção contínua dos níveis de 

glicose ao longo do dia, e uma insulina de ação rápida ( Insulina humana 

regular).  

Constam ainda no Componente Especializado do RENAME 2020 as insulinas 

análogas de ação prolongada e de ação rápida (solução injetável com 

sistema de aplicação 100UI/ml) 

Além disso, são disponibilizados pelo SUS os seguintes insumos: seringas 

com agulha acoplada para aplicação de insulina, caneta para aplicação de 

insulina, agulha para caneta aplicadora de insulina, tiras reagentes de 

medida de glicemia capilar, que permitem ao usuário fazer verificações do 

seu nível de glicose no sangue ao longo do dia, com dispositivos específicos 

(glicosímetros) para essa finalidade.  

 

6) Sobre a liberação pela ANVISA 

Os medicamentos insulina glargina (Lantus®), degludeca (Tresiba®), detemir 

(Levemir®), glulisina (Apidra®), lispro (Humalog®) e asparte (Novorapid®) 

são aprovados pela ANVISA. 
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O monitor de glicose sanguínea Accu-Check Active® tem registro válido na 

ANVISA. (Nº 80074950391) 

 

7) Sobre a incorporação pela CONITEC 

Os membros da CONITEC presentes na 75ª reunião ordinária do plenário do 

dia 13/03/2019 deliberaram por unanimidade recomendar a incorporação 

da insulina análoga de ação prolongada para o tratamento de diabetes 

mellitus tipo I, condicionada ao custo de tratamento igual ou inferior ao da 

insulina NPH na apresentação de tubete com sistema aplicador e mediante 

protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Foi assinado o Registro de 

Deliberação nº 429/2019. A decisão de incorporar insulina análoga de ação 

prolongada para o tratamento de diabetes mellitus tipo I, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde-SUS foi dada pela Portaria nº 19 e publicada no 

Diário Oficial da União nº 61, seção 1, página 99, em 29 de março de 2019.  

Os membros da CONITEC deliberaram, em sua 51º reunião ordinária, 

realizada no dia 01/12/2016, por recomendar a incorporação de insulina 

análoga de ação rápida para o tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 1 , 

conforme critérios a serem estabelecidos em um protocolo clínico a ser 

estabelecido pelo Ministério da Saúde, e também mediante a negociação 

de preço com os fabricantes para a disponibilização destas insulinas no SUS. 

Com base na recomendação da CONITEC, o Secretário de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, decidiu incorporar insulinas análogas de ação rápida para 

o tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 1, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS. PORTARIA Nº 10, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017. 

As insulinas análogas de ação rápida foram incorporadas pela CONITEC 

depois de um histórico de recusas, quando o órgão ressaltou que os estudos 
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não apresentavam evidências científicas suficientes para comprovar a 

eficácia dos medicamentos. A incorporação foi aprovada em 22 de fevereiro 

de 2017, e teve como ressalva a negociação de preços com as indústrias que 

produzem os três medicamentos: asparte, lispro e glulisina. O relatório da 

comissão considerou que a lispro apresenta superioridade no desfecho de 

hipoglicemia grave em adultos com diabetes tipo 1, e que houve redução de 

frequência desses episódios de 10 para 18 meses. No caso da asparte, a 

CONITEC concluiu que ela apresenta superioridade sem relevância clínica 

(0,15%) para adultos em relação à HbA1c, e que as evidências, embora 

superiores sejam de qualidade baixa quando se trata de hipoglicemia grave. 

No caso da glulisina, a comissão considerou que não houve evidências 

disponíveis para desfechos com crianças ou adultos com diabetes tipo 1. 

Todavia, de acordo com a comissão, a decisão de incorporação também foi 

baseada em critérios não clínicos, como a maior flexibilidade e a 

conveniência que as insulinas análogas de ação rápida oferecem às 

crianças e seus familiares ou cuidadores. As opiniões coletadas na consulta 

pública também contribuíram para a incorporação. 

Consta no site  http://conitec.gov.br/ a inclusão da insulina análoga de 

ação rápida e a insulina análoga de ação prolongada, para tratamento do 

Diabetes Mellitus tipo 1 pelo SUS. 

A CONITEC, em sua 52ª reunião ordinária, nos dias 1° e 2 de fevereiro de 

2017, recomendou a incorporação no SUS de caneta para injeção de 

insulina. Considerou-se que a disponibilização desse produto aumentará a 

adesão ao tratamento da Diabetes Mellitus no SUS. A Portaria nº 11, de 13 

de Março de 2017 torna pública a decisão de incorporar caneta para injeção 

de insulina humana NPH e insulina humana regular no âmbito do Sistema 

Único de Saúde-SUS. 

http://conitec.gov.br/
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8) Do fornecimento da medicação pelo SUS 

Os medicamentos análogos de insulina ultrarrápida (análogos ultrarrápidos) 

insulina Glulisina (Apidra®), Lispro (Humalog®) e Asparte (Novorapid®), e os 

de longa duração (análogos lentos) insulina Glargina (Lantus®), Degludeca 

(Tresiba®) e Detemir (Levemir®), são disponíveis no serviço público 

conforme disposto na Portaria Estadual e resolução CIB-CE nº 225/2017. 

Observe-se que o financiamento para a referida portaria é de 

responsabilidade das esferas estadual e municipal, conforme valores 

mínimos definidos e pactuação firmada por meio dos documentos legais 

dispostos no parágrafo primeiro do artigo 6º da resolução CIB-CE nº 

225/2017. 

Ressalte-se ainda que conforme os documentos descritos acima a 

responsabilidade pela dispensação destes medicamentos aos pacientes é do 

município de residência dos mesmos, no caso dos pacientes, Fortaleza. 

A resolução nº 225/2017 da CIB-CE, informa sobre os municípios que 

aderiram ao Financiamento da Assistência Farmacêutica Secundária. 

Sobre a distribuição de insumos para automonitoramento de acordo com o 

pactuado na CIB-CE:  

“Art. 2º.”. Os valores de contrapartida estadual e municipal serão 

acrescidos de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por habitante/ano, para a 

aquisição dos insumos complementares destinados aos usuários insulino-

dependentes, da seguinte forma: 

a) Responsabilidade do Estado: Tiras reagentes para medida de glicemia 

capilar e lancetas para punção digital;  

b) Responsabilidade dos Municípios: seringas com agulha acoplada para 

aplicação de insulina. 
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Ainda com relação aos insumos para o Controle do Diabetes Mellitus, a 

portaria nº 2982/2009 no seu artigo 8º estabelece o seguinte:  

“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pelo 

financiamento dos insumos complementares (lancetas, fitas reagentes e 

seringas) destinados aos usuários insulino-dependentes de que trata a 

Lei Federal nº 11.347/2006 e a Portaria GM 2.583 de 10/10/2007, cujos 

valores a serem aplicados por cada esfera de gestão é de R$ 0,50 

habitante/ano.” 

Desde 2008 as fitas reagentes, lancetas e seringas estão disponíveis nos 

municípios para usuários do SUS, portadores de diabetes mellitus insulino-

dependentes que estejam cadastrados no cartão SUS e/ou no Programa de 

Hipertensão e Diabetes – HIPERDIA, de acordo com o que estabelece a 

portaria nº 2.583 de 10 de outubro de 2007. 

 

9) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão público 

Segundo Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-20): 

O uso de análogos de ação ultrarrápida é superior no controle 

metabólico e na diminuição dos episódios hipoglicemicos. Grau de 

recomendação (A) 

O uso de análogos de ação prolongada apresenta menor variabilidade 

glicêmica em comparação com a insulina NPH. Grau de 

recomendação(B) 
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10)  Custo dos medicamentos 

 

 

 

 

Medicamento 

LEVEMIR® 

 (NOVO NORDISK)  

100 U/ML SOL INJ CT 5 

CARP VD INC X 3 ML 

(PENFILL) 

 

Tabela de preços da medicação (preço por) 

 

PF PMC 

ICMS 0% 

PMG  Custo médio 

estimado do 

tratamento mensal 

Custo global médio 

estimado do 

tratamento  

R$ 293,03 R$ 233,96 R$ 357,35 R$ 780,00 R$ 9.500,00 

 
PF: Preço de fábrica 
PMC: preço máximo ao consumidor 

PMG: preço máximo ao governo 

 

 

 

 

 

 

Medicamento 

 HUMALOG® 

(ELI LILLY) 

 

Tabela de preços da medicação (preço por) 

 

PF PMC 

ICMS 0% 

PMG  Custo médio 

estimado do 

tratamento mensal 

Custo global médio 

estimado do 

tratamento  

R$ 148,43 R$ 118,51 R$ 181,01 R$ 400,00 R$ 4.800,00 

 
PF: Preço de fábrica 
PMC: preço máximo ao consumidor 
PMG: preço máximo ao governo 
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Medicamento 

 LANTUS®  

(SANOFI-AVENTIS) 

100 U/ML SOL INJ CT 3 

CAR VD TRANS X 3ML 

+ 3 CAN APLIC 

 

Tabela de preços da medicação (preço por) 

 

PF PMC 

ICMS 0% 

PMG  Custo médio 

estimado do 

tratamento mensal 

Custo global médio 

estimado do 

tratamento  

R$ 178,28 R$ 217,41 R$ 173,58 R$ 500,00 R$ 8.000,00 

 
PF: Preço de fábrica 
PMC: preço máximo ao consumidor 

PMG: preço máximo ao governo 

 

 

 
O custo total (anual) incluindo-se as agulhas, tiras reagentes e lancetas é 

aproximadamente: R$1.900,00(um mil e novecentos reais)  

 

11) Conclusões 

 
Os medicamentos análogos de insulina ultrarrápida (análogos ultrarrápidos) 

insulina Glulisina (Apidra®), Lispro (Humalog®) e Asparte (Novorapid®), e os 

de longa duração (análogos lentos) insulina Glargina (Lantus®), Degludeca 

(Tresiba®) e Detemir (Levemir®) são aprovados pela ANVISA e têm indicação 

no tratamento do diabetes mellitus tipo 1 e 2. Constam no RENAME 2020, 

existem evidências científicas quanto ao seu uso e não há contra indicação 

ao seu emprego em pacientes como os do caso em questão. 

Os análogos de insulina ultrarrápida estão particularmente indicados em 

pacientes que apresentam risco de hipoglicemia pós prandial tardio e 

noturna além de facilitar a adesão à insulinoterapia.  
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O SUS disponibiliza vários tipos de insulina humana, de ação lenta (NPH), de 

ação rápida (regular),análogos de ação rápida e prolongada além de 

insumos necessários a monitoração da glicemia e para aplicação da insulina. 

De acordo com a resolução nº 225/2017–Comissão Intergestores Bipartite 

do Ceará (CIB/CE) os medicamentos abaixo fazem parte da atenção 

farmacêutica secundária – AFS 2018 e têm, portanto liberação pelo 

Governo do CE para uso no serviço público no tratamento da diabetes 

mellitus: 

 Insulina (Análogo) ultrarrápida 100UI/ML Solução Injetável 3 

ml(caneta descartável) 

 Insulina Degludeca 100UI/ML Solução Injetável 3ml (caneta 

descartável) 

 Insulina Detemir 100UI/ML Solução Injetável 3 ml (caneta 

descartável)  

 Insulina Glargina 100UI/ML Solução Injetável 3 ml (caneta 

descartável) 

As insulinas Asparte, Detemir, Glargina, Glulisina e Lispro (sol. injetável em 

várias apresentações) fazem também parte do elenco de referência de 

medicamentos para a Assistência Farmacêutica em Atenção Secundária em 

Saúde e constam no Anexo da Resolução número 302/2010 CIB/CE.  

Sobre a distribuição de insumos para automonitoramento de acordo com o 

pactuado na CIB-CE:  

“Art. 2º. Os valores de contrapartida estadual e municipal serão acrescidos 

de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por habitante/ano, para a aquisição dos 

insumos complementares destinados aos usuários insulino-dependentes, da 

seguinte forma: 
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a) Responsabilidade do Estado: Tiras reagentes para medida de 

glicemia capilar e lancetas para punção digital;  

b) Responsabilidade dos Municípios: seringas com agulha acoplada 

para aplicação de insulina.”. 

Ainda com relação aos insumos para o Controle do Diabetes Mellitus, a 

portaria nº 2982/2009 no seu artigo 8º estabelece o seguinte:  

“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis 

pelo financiamento dos insumos complementares (lancetas, fitas 

reagentes e seringas) destinados aos usuários insulino-

dependentes de que trata a Lei Federal nº 11.347/2006 e a 

Portaria GM 2.583 de 10/10/2007, cujos valores a serem 

aplicados por cada esfera de gestão é de R$ 0,50 habitante/ano”. 

Desde 2008 as fitas reagentes, lancetas e seringas estão disponíveis nos 

municípios para usuários do SUS, portadores de diabetes mellitus 

insulino-dependentes que estejam cadastrados no cartão SUS e/ou no 

Programa de Hipertensão e Diabetes – HIPERDIA, de acordo com o que 

estabelece a portaria nº 2.583 de 10 de outubro de 2007. 

 

Sobre as perguntas formuladas pelo Magistrado:  

 

O SUS fornece algum tratamento para a moléstia que acomete as partes 

autoras? 

Resposta:Sim 

Se sim,quais? 

Resposta:O SUS disponibiliza vários tipos de insulina humana, uma de ação 

lenta (Insulina humana NPH), utilizada para manutenção contínua dos níveis de 

glicose ao longo do dia, e uma insulina de ação rápida (Insulina humana 
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regular). Constam ainda no Componente Especializado do Rename 2020 as 

insulinas análogas de ação prolongada e de ação rápida (solução injetável com 

sistema de aplicação 100UI/ml).Além disso, são disponibilizados pelo SUS os 

seguintes insumos: seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina, 

caneta para aplicação de insulina, agulha para caneta aplicadora de insulina, 

tiras reagentes de medida de glicemia capilar, que permitem ao usuário fazer 

verificações do seu nível de glicose no sangue ao longo do dia, com dispositivos 

específicos (glicosímetros) para essa finalidade.  

Há possibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados por outros 

fármacos que sejam fornecidos pelo SUS e que produzam os mesmos efeitos 

dos fármacos prescritos ? 

Resposta:Não; 

Os fármacos pleiteados são fornecidos pelo SUS. 

Em caso negativo,há tratamento alternativo eficaz disponibilizado pelo 

sistema público? 

Resposta:Não 

 

Existem outros fármacos que tenham a mesma eficiência e eficácia do que 

aqueles que aqui foram solicitados?  

Resposta:Não 

Existem outros fármacos mais baratos,mesmo não disponibilizados pelo SUS e 

que tenham registro na ANVISA? 

Resposta: Sim: Insulina Humana NPH e Insulina Humana Regular. 

 

Havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado, esse possui a mesma 

eficácia daquele realizado a partir do uso do fármaco cuja disponibilização foi 

requerida nos autos? 
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Resposta: 

Os novos análogos da insulina ultrarrápida - insulina lispro, insulina asparte e 

insulina glargina e os de longa duração (análogos lentos) insulina glargina, 

degludeca e detemir são alternativas aos produtos de insulina humana. Os 

ensaios clínicos demonstraram resultados iguais ou superiores de eficácia e 

segurança quando esses análogos são comparados à insulina humana, 

principalmente devido à menor incidência de eventos hipoglicêmicos  

graves,além de administração e manuseio mais fácil.Como os análogos são mais 

caros que a insulina humana, recomenda-se que eles sejam usados como 

agentes alternativos para pacientes que não conseguem um controle rígido da 

glicose no sangue com insulina humana adequadamente dosada, para 

pacientes que continuaram hipoglicêmicos ou outros eventos intoleráveis como 

nos pacientes em questão assim como para pacientes apenas iniciando 

insulinoterapia. 

 

Qual seria o custo anual como tratamento requerido pelos pacientes? 

Atentando-se para a prescrição dos médicos das partes autoras. 

Resposta: 

Vide item 10. 

 

Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir do 

quadro apresentado pela parte autora citada, que o medicamento prescrito e 

requerido judicialmente é imprescindível ao tratamento da enfermidade que 

lhe acomete e à preservação ou restauração de sua saúde e dignidade? 

 

 

 



24 

 

nat.ceara@tjce.jus.br 

Resposta:  

Os medicamentos análogos da insulina ultrarrápida(insulina lispro, insulina 

asparte e insulina glargina) e os de longa duração( insulina glargina, degludeca 

e detemir) são imprescindíveis ao tratamento do DM dos pacientes em questão 

conforme relatório médico.Os insumos para o controle e monitoração da 

glicemia são recursos também necessários e de vital importância para o 

adequado controle da doença e diminuir o risco de complicações. 
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