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1) Tema

Trata-se  da  solicitação  do  fornecimento  do  Sistema  MINIMED  e  Insumos  para
paciente menor impúbere portador de diabetes tipo 1 diagnosticado aos 4 anos de
idade. De acordo com o relatório da médica endocrinologista pediátrica do Hospital
regional Norte, a paciente já adotou todas medidas necessárias para controle e sua
moléstia e mesmo assim não vem evoluindo satisfatoriamente.  

• 01 Unidade – SISTEMA MINIMED 640G –  MMT 1752. (Item permanente).  

• 1 Unidade do Aplicador “Quick-Set” MMT-305QS – (ítem permanente) 

• 12 caixas com 10 unidades do conjunto de infusão “Quick-Set” – MMT-398
com 6mm cânula e 110cm cateter (para 1 ano) 

•12 caixas com 10 unidades do reservatório de insulina para bomba Paradigma
MMT 332A (para 1 ano). 

• 01 unidade do Transmissos Guardian Link 2, MMT 7730 (item de reposição
anual) 

• 12 caixas com 5 unidades de Sensores Enlite para glicemia em tempo real,
MMT-7008 A (para 1 ano)

2) Considerações teóricas

O  diabete  melito  (DM)  é  uma  doença  endócrino-metabólica  de  etiologia
heterogênea,  que  envolve  fatores  genéticos,  biológicos  e  ambientais,
caracterizada por hiperglicemia crônica resultante de defeitos na secreção ou na
ação  da  insulina.  Essa  doença  pode  evoluir  com  complicações  agudas
(hipoglicemia,  cetoacidose  e  síndrome  hiperosmolar  hiperglicêmica  não
cetótica)  e  crônicas  -  microvasculares  (retinopatia,  nefropatia,  neuropatia)  e
macrovasculares  (doença  arterial  coronariana,  doença  arterial  periférica  e
doença cerebrovascular). O DM do tipo 1 (DM1) caracteriza-se pela destruição
das células beta pancreáticas, determinando deficiência na secreção de insulina,
o que torna essencial o uso desse hormônio como tratamento, para prevenir
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cetoacidose, coma, eventos micro- e macrovasculares e morte. A destruição das
células beta é, geralmente, causada por processo autoimune, o qual pode ser
detectado  pela  presença  de  autoanticorpos  circulantes  no  sangue  periférico
(anti-ilhotas  ou  antiICA,  anti-insulina  ou  IAA,  antidescarboxilase  do  ácido
glutâmico  ou  anti-GAD,  e  antitirosina  fosfatase  ou  anti-IA2,  entre  outros),
caracterizando  o  DM1A  ou  autoimune.  Em  menor  proporção,  a  causa  é
desconhecida e classificada como DM1B ou idiopático. A destruição das células
beta,  geralmente,  é  rapidamente  progressiva.  O  pico  de  incidência  do  DM1
ocorre em crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, e, menos comumente,
em adultos de qualquer idade; no entanto, o diagnóstico em pessoas adultas
com DM1 também é recorrente. 

3) Eficácia do medicamento

As BISI (bombas de infusão subcutânea de insulina) são dispositivos mecânicos
com comando eletrônico que injetam insulina de forma contínua, a partir de um
reservatório,  para um cateter inserido no subcutâneo,  geralmente na parede
abdominal, nádegas e/ou coxas. Com esses aparelhos que simulam a fisiologia
normal,  em  vez  de  receberem  múltiplas  doses  de  injeções  subcutâneas  de
insulina de curta a longa duração, os pacientes passam a receber uma infusão
subcutânea contínua de análogos ultrarrápidos em forma de microdoses basais
ao longo do dia, de acordo com a dosagem previamente definida pelo médico, e
por  meio  de  pulsos  (bolus)  antes  das  refeições  ou  para  correções  de
hiperglicemia. O Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) utiliza a bomba
de infusão de insulina (BISI) que infunde continuadamente insulina ultrarrápida,
através  de  uma pré-programação individualizada simulando a  dose  diária  de
insulina basal  e,  quando acionada pelo usuário, também injetará insulina em
bolus nos momentos de alimentação ou eventuais correções de hiperglicemia.
Para o funcionamento do sistema, as bombas possuem reservatório de insulina,
conjunto de infusão (cateter e cânula) e bateria. No Brasil são comercializadas as
bombas de insulina Medtronic® e Accu-Chek®. O uso de BISI  não substitui  o
cuidado do paciente no controle da alimentação e monitorização da glicemia,
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além de requerer outros dispositivos para manutenção do tratamento e cuidado
do paciente como o uso de cateteres. As BISI não estão incorporadas no SUS.
Existem contraindicações à bomba de insulina: A terapia com bomba de insulina
não é aconselhável para pessoas que não desejem ou não possam efetuar um
mínimo de quatro testes de glicemia por dia; não é aconselhável para pessoas
que  não  desejem  ou  não  possam  manter  um  contato  regular  com  o  seu
profissional de saúde e não é aconselhável para pessoas cuja visão ou audição
não lhes permita reconhecer os sinais ou alarmes da bomba de insulina.

4) Evidências científicas

Estudos comparando o uso de BISI e o esquema basal-bolus com múltiplas doses
de  insulina  até  o  momento  não  conseguiram  identificar  evidência  de
superioridade  da  BISI,  considerando  as  diversas  limitações  dos  estudos
avaliados. Yeh HC, Brown TT, Maruthur N, Ranasinghe P, Berger Z, Suh YD, et al
em revisão sistemática e meta-análise sobre eficácia comparativa e segurança
dos métodos de liberação de insulina e monitoramento glicêmico para diabetes
melito concluiram que a infusão contínua de insulina subcutânea e as injeções
diárias múltiplas têm efeitos semelhantes no controle glicêmico e hipoglicemia,
exceto que o SICI tem um efeito favorável no controle glicêmico em adultos com
diabetes mellitus tipo 1. Este estudo de metanálise entre pacientes com DM 1
de idades variadas, dos quais sete destes estudos incluíram pacientes abaixo de
18 anos, mostrou que o uso de BISI se associou com redução em torno de 0,3%
na  HbA1c.  Fatourechi  MM,  Kudva  YC,  Murad  MH,  Elamin  MB,  Tabini  CC  e
Montori VM em 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.  Em
relação  à  frequência  de  hipoglicemias,  os  resultados  dos  ensaios  clínicos
incluídos na metanálise da Cochrane (Yeh HC et al) são variados (alguns estudos
mostram redução da frequência de hipoglicemias graves, enquanto outros não
mostram  qualquer  redução)  e  a  metanálise  não  demonstrou  benefício  em
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termos  de  redução  de  hipoglicemias  graves.  Fatourechi  MM  e  cols  em
metanálise que também avaliou pacientes adultos com DM 1, em tratamento
com  BISI  vs.  esquema  basal-bolus  com  múltiplas  doses  de  insulina  mostrou
melhor controle glicêmico (-0,2% IC 95% -0,3 – 0,1) a favor do uso da BISI e não
observou  benefício  em  termos  de  redução  de  hipoglicemias.  Em  relação  à
qualidade de vida,  uma metanálise  sugere que os  pacientes  em uso de BISI
sentiam-se mais satisfeitos, com alguns estudos relatando melhora na qualidade
de vida dos pacientes. Entretanto, estes dados devem ser vistos com cautela,
uma  vez  que  apenas  três  estudos  eram  ensaios  clínicos  randomizados,  as
análises tenham usado diferentes instrumentos e nenhum dos estudos tenha
reportado diferença clinicamente significativa. Pankowska E, e cols em revisão
sistemática de ensaios clínicos que utilizaram BISI vs. esquema basal-bolus com
múltiplas  doses  de  insulina  em  Contato:  (85)  98529-2925/996545559  (Yury
Trindade)  nat.ceara@tjce.jus.br  7  crianças  mostrou  melhora  da
satisfação/qualidade de vida dos pais ou cuidadores na maioria dos estudos que
avaliaram  este  desfecho,  embora  também  o  tenham  feito  com  diferentes
instrumentos. Embora a maioria dos estudos de múltiplas injeções diárias versus
infusão de insulina subcutânea contínua (SICI) tenha sido pequena e de curta
duração,  uma  revisão  sistemática  e  metanálise  concluíram  que  existem
diferenças mínimas entre as duas formas de terapia intensiva de insulina na A1C
(média  combinada  entre  diferença  de  grupos  que  favorecem  a  terapia  com
bomba de insulina - 0,30% [IC 95% –0,58 a –0,02]) e taxas de hipoglicemia grave
em crianças e adultos.

A  Sociedade  Brasileira  de  Diabetes  (SBD)  considera  fundamental  a  definição
precisa  das  indicações,  contraindicações  e  perfil  de  paciente  para  utilização
dessa modalidade terapêutica com o objetivo de promover seu uso racional,
inteligente e beneficiando de forma efetiva o paciente. Os principais argumentos
que justificam este Posicionamento, com base em evidências da literatura estão
resumidos a seguir: 

• Estudos clínicos randomizados demonstraram de forma efetiva que o controle
precoce e intensivo da glicemia diminui significativamente o desenvolvimento e
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a progressão de complicações micro e macrovasculares do diabetes1 (Nível de
Evidencia A); 

• A intensificação da insulinização está comumente associada a um aumento
significativo na frequência de episódios de hipoglicemia grave, fato este que se
constitui  em  obstáculo  importante  para  a  intensificação  do  controle  do
diabetes1(Nível de Evidencia A); 

• SICI é uma escolha para otimizar o controle glicêmico, com foco primário no
diabetes tipo 1 (DM1) e em pacientes com diabetes tipo 2 (DM2) já plenamente
insulinizados (Nível de Evidencia B); 

• Estudos recentes demonstram que a terapia com bomba de insulina, utilizando
análogos de insulina de ação rápida, não apenas melhoram o controle glicêmico,
mas também reduzem a frequência de hipoglicemia grave em comparação com
os  esquemas  de  múltiplas  injeções  diárias  (MID),  sendo  esta  vantagem
observada tanto em pacientes com DM1 como DM26,7 Nível de Evidencia (B); 

• O custo da terapia com bomba de insulina pode ser um obstáculo importante
para a maioria dos pacientes, razão pela qual a opção por sua utilização deve
necessariamente levar em conta o poder aquisitivo do paciente. Por outro lado,
as instituições públicas e privadas de atenção às pessoas com diabetes devem
proporcionar cobertura para esta modalidade terapêutica em pacientes, desde
que se enquadrem nas indicações e perfil para o uso de bomba de insulina; 

• A segurança e a eficácia do uso de SICI são altamente dependentes de seleção
adequada do paciente, 6 de seu nível de educação em diabetes, sua adesão às
recomendações  terapêuticas  e  do  nível  técnico  e  competência  da  equipe
interdisciplinar responsável pelo atendimento.

As Indicações médicas são: 
 Crianças menores de sete anos ou com dose de insulina basal 2/ano)
 Hipoglicemia nível 2 frequente
 Hipoglicemia nível 3 ou grave (>2/ano)
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 Fenômeno do alvorecer sem controle com terapia com análogos de insulina
de ação rápida e prolongada (MDI)

5) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

● Insulina NPH 100U/mL suspensão injetável; 

● Insulina regular 100U/mL solução injetável; 

● Insulina Análoga de ação rápida 100U/mL solução injetável;

 ● Insulina Análoga de ação prolongada 100U/ml solução injetável.

Análogo de insulina de ação prolongada 

 Glargina 100 UI/mL solução injetável: Administrada uma vez ao dia na
maioria dos pacientes, por via subcutânea (SC), em qualquer hora do dia,
preferencialmente, no mesmo horário todos os dias. 

 Detemir 100 UI/mL solução injetável pode ser administrada uma vez ou
duas vezes ao dia. 

 Glargina 300 UI/mL solução injetável: Administrada uma vez ao dia, por
via SC, em qualquer hora do dia, preferencialmente, no mesmo horário
todos os dias. 

 Degludeca  100  UI/mL  solução  injetável:  Administrada  a  insulina
degludeca,  por  via  SC,  uma  vez  ao  dia  a  qualquer  hora  do  dia,
preferencialmente no mesmo horário todos os dias. 

6) Sobre a liberação pela ANVISA

 A Bomba de Insulina Minimed 640G® possui registro ANVISA nº 10339190656.
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7) Sobre a incorporação pela CONITEC 

A  Portaria  nº  38/SCTIE/MS,  de  11  de  setembro  de  2018,  tornou  pública  a
decisão  de  não  incorporar  o  sistema  de  infusão  contínua  de  insulina  para
tratamento de segunda linha de pacientes com diabete melito tipo 1, no âmbito
do Sistema Único de Saúde – SUS. O relatório da CONITEC que tratou do Assunto
(relatório de n° 375 setembros de 2018.   Foram realizadas buscas na literatura,
considerando  todas  as  bombas  de  insulina  disponíveis  no  mercado.   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 do 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. 

8) Do fornecimento da medicação pelo SUS

A PORTARIA Nº 38, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 torna pública a decisão de não
incorporar  o  sistema  de  infusão  contínua  de  insulina  para  tratamento  de
segunda linha de pacientes com diabetes mellitus tipo 1, no âmbito do Sistema
Único de Saúde -SUS.

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

O PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) Diabetes Mellitus Tipo 1 do
MS de março/2018 aborda o tratamento com bomba de infusão de insulina
(BISI)  como  forma  de  tratamento  do  DM1:  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
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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 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.

10) Custo da medicação

 

Produto Código Valor unitário Custo
Médio

estimado do
tratamento

mensal

Custo médio
estimado do
tratamento

anual

Cateter Quick-Set MED-
TRONIC 6mm Cânula 
110cm 

MMT-
398

R$1.075,00 R$1.075,00 R$ 12.900,00

Aplicador do Conjunto
de Infusão Quick-Set

(Quick Serter) Medtro-

MMT-
305QS

R$105,00 R$105,00 R$105,00
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nic
Sensores Enlite 1 caixa

com 5 unidades
MMT-
7008 A

R$ 1.729,00 R$ 1.729,00 R$ 20.748,00

Reservatórios 3 mL 1
caixa com 10 unidades

MMT-
332 A

R$ 170,47 R$ 170,47 R$ 2.045,64

Transmissor GUARDIAN
LINK (unidade)

MMT-
7730

R$ 2.821,00 - R$ 2.821,00

bomba de insulina SIS-
TEMA MINIMED

640G( MEDTRONIC)

MMT-
1752

R$ 16.999,00 16.999,00 R$ 16.999,00

11) Conclusões 

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
mortalidade. Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018)
o SICI (sistema de infusão continua de insulina) é uma opção terapêutica efetiva
para a obtenção de controle glicêmico adequado com Grau de recomendação (A)
(estudos experimentais e observacionais de melhor consistência). A Diretriz da ADA
(American  Diabetes  Association)  recomenda  que  a  maioria  das  pessoas  com
diabetes tipo 1 deve ser tratada com múltiplas injeções diárias de insulina prandial e
insulina basal ou infusão subcutânea contínua de insulina. Recomendação (A). 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%).Segundo a Sociedade
Brasileira de Diabetes as principais vantagens são: maior flexibilidade de horário das
refeições,  redução  no  risco  de  hipoglicemia  e  a  longo  prazo  as  complicações
decorrentes do diabetes, melhora do controle glicêmico e níveis de hemoglobina
glicada, além do melhor controle do chamado fenômeno do amanhecer. 
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