
 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   

  

  

Nota técnica n° 02 

Elaborada em 18/06/2019 

 

Medicamento solicitado: BOMBA ACCU-CHEK SPIRIT COMBO  

 

Esta Nota Técnica foi elaborada de acordo com dados e relatórios médicos 

específicos do(a) paciente que figurou como parte autora no processo 

judicial. Por essa razão, a utilização das informações e conclusões 

médicas aqui constantes para a instrução de outros processos deve ser 

analisada com cautela pelas partes e pelos órgãos julgadores.
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Medicamento solicitado: BOMBA ACCU-CHEK SPIRIT 
COMBO 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA  

1. O medicamento está registrado na ANVISA  

( ) Não ( x) Sim  

2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na 
bula?  

HUMALOG é indicado no tratamento de pacientes com diabetes mellitus para o controle 
da hiperglicemia  

3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 
as indicações da bula?  

( ) Não (x ) Sim  

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em 
caso positivo, qual(is)?  

(x) Não ( ) Sim  

5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos 
(REMUME), Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)?  

( ) Não (x ) Sim, Apenas na RESME.  

6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no âmbito do SUS, para 
a doença que acomete o paciente? Em caso positivo, especificar qual é.  

( ) Não (x) Sim, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Diabete Melito Tipo 1.  

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 
doença que acomete o paciente?  

AGULHA 4mm PEÇA  

AGULHA 8 mm PEÇA GLICOSÍMETRO PEÇA INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO 
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RÁPIDA (ASPARTE) 100UI/ML N/D CANETA INSULINA ASPARTE 100 UI/ML 10 ml 

FRASCO AMPOLA INSULINA ASPARTE 100UI/ml REFIL 3ml N/D INSULINA 

DETEMIR 100 UI/ml caneta N/D 3 ml INSULINA GLARGINA 100 UI/ml FRASCO 

AMPOLA 10 ml INSULINA GLARGINA 100 UI/ml caneta N/D 3 ml INSULINA 

GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML N/D INSULINA LISPRO 100 UI/ml 10 ml FRASCO 

AMPOLA INSULINA LISPRO 100 UI/ml Refil N/D 3 ml INSULINA LISPRO 100 UI/ml 

caneta N/D 3 ml LANCETA PEÇA TIRA PARA TESTE GLICEMIA PEÇA Insulina 

NPH: suspensão injetável 100 UI/ml Insulina regular: solução injetável 100 

UI/ml Seringa para uso de insulina  

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 
positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

( ) Não (x ) Sim  

A CONITEC em sua 63a reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, recomendou a 
não incorporação no SUS do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão 
de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia 
com múltiplas doses de insulina. Os membros do Plenário ponderaram que os estudos 
apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos 
da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido.  

9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

Por se tratar de um dispositivo, o valor não foi encontrado na CMED.  

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado (aqui, se isso for 
possível diante do volume de trabalho, acho que poderiam ser tecidas 
considerações sobre eventuais registros em agências internacionais, como o FDA, 
e análises de órgãos técnicos de outros países que sejam abalizados, como o NICE 
e outros congêneres)  

Uma vez que o presente caso se trata da judicialização de uma tecnologia em saúde 
(dispositivo), e não de um medicamento, limitamo-nos a informar que o SUS fornece no 
estado do Paraná uma gama completa de análogos de insulina e insumos (glicosímetro, 
tiras teste, agulhas e lancetas) para pacientes com diabetes do tipo 1. Ressaltamos que 
o controle glicêmico desses pacientes depende diretamente de hábitos alimentares, 
estilo de vida e acompanhamento rigoroso dos níveis de glicemia, bem como do uso 
correto dos medicamentos e das tecnologias em saúde.  

 

ANÁLISE MÉDICA  



 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   

  

  
1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 
documentação médica apresentada?  

R: Diabetes do tipo 1 (CID-10 E10)  

2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 
apresentada?  

R: Paciente diabético tipo 1 de diagnóstico recente, com controle glicêmico adequado 
segundo os exames apresentados. Não há relatos de hipoglicemias graves e/ou 
convulsões e/ou coma hipoglicêmico incontornáveis. Pareceu-me um paciente típico 
desta doença com resultados do tratamento aparentemente muito bons e dentro das 
metas.  

3. De acordo com a documentação médica apresentada, o paciente já foi 
submetido a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS? Em existindo PCDT 
para a doença, o mesmo foi aplicado para o caso?  

R: O paciente encontra-se em seguimento médico regular com especialista da área, 
tendo acesso a todas as medicações e materiais necessários para o tratamento padrão 
(múltiplas aplicações de insulina e monitorização com glicemias capilares) sem custo 
através do programa de medicações especiais de alto custo do estado do Paraná.  

4. De acordo com a documentação médica apresentada, é possível afirmar que o 
tratamento disponibilizado pelo SUS é eficaz para o paciente? Caso a resposta seja 
negativa, explicar. 

R: Não há consenso sobre a bomba de infusão contínua de insulina ser 
significativamente superior em conseguir melhor controle glicêmico ou mesmo em 
prevenir complicações crônicas. Ademais, os resultados conseguidos neste caso sem a 
tecnologia solicitada são muito satisfatórios.  

5. O medicamento postulado é indicado para o tratamento da doença analisada de 
acordo com os diagnósticos nosológicos ou etiológicos, estágios de evolução da 
doença e/ou classificação de gravidade?  

R: A medicamento está adequado e é fornecido pelo SUS/Estado do Paraná. O debate 
reside na forma de aplicação da medicação, via injeções com canetas injetoras ou 
sistema de infusão contínuo.  

6. Considerando a saúde baseada em evidências, há comprovada superioridade 
ou não inferioridade na eficácia do medicamento postulado em relação às 
eventuais alternativas oferecidas pelo SUS? Se positivo, em que sentido?  
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R: Embora não exista consenso, diversos estudos falharam em mostrar superioridade na 
eficácia dos sistemas de infusão contínua de insulina em comparação com esquemas de 
múltiplas aplicações via caneta injetora. Mesmo naqueles em que houve superioridade 
em termos de resultados de exames, não há evidências sobre maior eficácia na 
prevenção de desfechos clínicos.  

7. Há comprovações de que o uso do medicamento vindicado é, de alguma forma, 
superior do que os oferecidos pelo SUS em relação efetividade, qualidade de vida, 
sobrevida, melhor tolerabilidade, menor efeitos colaterais/adversos?  

R: Não há comprovação de superioridade em termos de desfechos clínicos "duros", do 
tipo complicações crônicas ou sobrevida.  

8. Há razões médicas específicas ao caso que justifiquem a utilização do 
medicamento postulado em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS? Em 
caso positivo, quais são? Elas estão comprovadas pela saúde baseada em 
evidências?  

R: Uma exceção seriam casos de hipoglicemias graves e frequentes, associadas a crises 
convulsivas e/ou coma QUE O PACIENTE NUNCA APRESENTOU.  

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 
(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 
solicitado)?  

R: Maior conforto na forma de aplicar a insulina, com menos picadas de agulha.  

10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 
medicamento analisado?  

R: Ele seguirá sendo tratado da mesma forma que o restante dos pacientes diabéticos 
tipo 1.  

11. Qual o prazo estimado do tratamento e a sugestão posológica? Há necessidade 
de nova avaliação para sua continuidade? Em caso positivo, após quanto tempo?  

R: Não há previsão de encerramento do tratamento, pois trata-se de doença sem cura 
até o momento.  

12. Quais as evidências sobre o impacto da tecnologia (descrever quais os estudos 
– Saúde Baseada em Evidências – e referência bibliográfica), seus níveis de 
evidência e grau de recomendação de acordo com os estudos utilizados?  

. 1)  Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injection regimens 



 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   

  

  
in children and young people at diagnosis of type 1 diabetes: pragmatic 
randomised controlled trial and economic evaluation Joanne C Blair,1 Andrew 
McKay,2 Colin Ridyard,3 Keith Thornborough,4 Emma Bedson,2 Matthew Peak,5 
Mohammed Didi,1 Francesca Annan,4 John W Gregory,6 Dyfrig A Hughes,3 
Carrol Gamble2 for the SCIPI investigators. BMJ. 2017 Mar 30;356:j1285. doi: 

10.1136/bmj.j1285.   

. 2)  Relative effectiveness of insulin pump treatment over multiple daily injections and 
structured education during flexible intensive insulin treatment for type 1 diabetes: 
cluster randomised trial (REPOSE). REPOSE Study Group. Trial registration 

Current Controlled Trials ISRCTN61215213.   

13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor da 

patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar  

R: Nenhum conflito de interesses.  

 


