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Nota técnica n° 33 

Elaborada em 19/11/2019  

 

Medicamento solicitado: Bomba de infusão de insulina 

 

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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IDENTIFICAÇÃO DA ANÁLISE FARMACÊUTICA 

Medicamento solicitado: Bomba de infusão de insulina MINIMED 640G  
 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 
1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não ( ) Sim  
Não se trata de medicamento e sim de correlato. Bomba de infusão de 
insulina. Esse correlato possui registro na ANVISA1  
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações 
previstas na bula?  
Não se trata de medicamento e sim de correlato. Entretanto, cabe ressaltar 
que o correlato é utilizado para a infusão de insulina, portanto tem seu uso 
adequado no caso do paciente.  
 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de 
acordo com as indicações da bula? ( ) Não (X) Sim,  
Conforme a resposta do item 2.  
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da 
enfermidade? Em caso positivo, qual(is)? ( ) Não ( ) Sim,  
Não se aplica por se tratar de correlato, contudo, há outros dispositivos de 
infusão de insulina disponíveis no mercado.  
 
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 ( ) Sim,_________________________________________  
Não se aplica por se tratar de correlato.  
 
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.  

 
1 https://consultas.anvisa.gov.br/?#/saude/25351325220201678/?nomeProduto=MINIMED 

https://consultas.anvisa.gov.br/?#/saude/25351325220201678/?nomeProduto=MINIMED
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Há o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica Diabete Melito Tipo 12 
 
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 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?  
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 
definido3.  

 
2 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/julho/15/Portaria-Conjunta-n8-Diabete-Melito-Tipo1-

RETIFICADO.pdf 
3 

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Sociedade/ReSoc82_BOMBA_INSULINA_diabetes_tipo1.

pdf 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/julho/15/Portaria-Conjunta-n8-Diabete-Melito-Tipo1-RETIFICADO.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/julho/15/Portaria-Conjunta-n8-Diabete-Melito-Tipo1-RETIFICADO.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Sociedade/ReSoc82_BOMBA_INSULINA_diabetes_tipo1.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Sociedade/ReSoc82_BOMBA_INSULINA_diabetes_tipo1.pdf
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( ) Não ( ) Sim, _______________________________  
 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)?  
Não se aplica por ser correlato.  
 
10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  
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 
1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada 
na documentação médica apresentada?  
R: Diabetes tipo 1 (insulino dependente) CID-10 E10 
  
2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação 
médica apresentada?  
R: Diabético tipo 1 em esquema intensivo, o que significa múltiplas 
aplicações de insulina ao dia após múltiplas medidas da glicemia capilar. É 
o tratamento padrão para todos os diabéticos com esta doença.  
 
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 Paraná, em especial, mantém programa de tratamento completo com 
análogos de insulina ultrarrápidos e ultralentos, indisponíveis ao SUS. 
Todos os insumos e medicações lhe são fornecidos sem custo.  
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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: Segundo os melhores estudos desta doença o tratamento disponível a 
ele NÃO É inferior ao uso da bomba de insulina, com custo bastante inferior.  
 
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: O aparelho por ele postulado usará as mesmas insulinas que ele já usa, 
com doses definidas pelo processo que ele já diz fazer - apenas de forma 
mais confortável.  
 
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?  
R: Não há consenso nos estudos falando em superioridade em relação ao 
tratamento que ele já faz. A maioria fala em equivalência. 
  
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 superioridade em relação ao tratamento utilizado por todos os 
outros diabéticos do Paraná e do Brasil, que é a aplicação de insulinas 
múltiplas vezes ao dia.  
 
8. Há razões médicas especificas 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: Não foram descritas. 
  
9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento 
postulado (informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais 
favoráveis ao medicamento solicitado)?  
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R: O diabético precisa insulina para ingerir carboidratos, seja ela aplicada 
pela via usual (canetas injetoras com agulhas especiais, já disponíveis a ele) 
ou através da bomba. Efetivamente se trata do mesmo tratamento, através 
de um instrumento mais sofisticado.  
 
10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização 
do medicamento analisado?  
R: Ele manterá o tratamento considerado padrão no Brasil, entregue via 
programa estadual específico, superior ao disponível no SUS.  
 
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: No momento, o tratamento é considerado para toda a vida. Não há cura.  
 
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?  
R: Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injection 
regimens 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  
 
Resumo: ABSTRACT OBJECTIVE To compare the efficacy, safety, and cost 
utility of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) with multiple daily 
injection (MDI) regimens during the first year following diagnosis of type 1 
diabetes in children and young people. DESIGN Pragmatic, multicentre, 
open label, parallel group, randomised controlled trial and economic 
evaluation. SETTING 15 paediatric National Health Service (NHS) diabetes 
services in England and Wales. The study opened to recruitment in May 
2011 and closed in January 2017. PARTICIPANTS Patients aged between 
7 months and 15 years, with a new diagnosis of type 1 diabetes were eligible 
to participate. Patients who had a sibling with the disease, and those who 
took drug treatments or had additional diagnoses that could have affected 
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glycaemic control were ineligible. INTERVENTIONS Participants were 
randomised, stratified by age and treating centre, to start treatment with CSII 
or MDI within 14 days of diagnosis. Starting doses of aspart (CSII and MDI) 
and glargine or detemir (MDI) were calculated according to weight and age, 
and titrated according to blood glucose measurements and according to local 
clinical practice. MAIN OUTCOME MEASURES Primary outcome was 
glycaemic control (as measured by glycated haemoglobin; HbA1c) at 12 
months. Secondary outcomes were percentage of patients in each treatment 
arm with HbA1c within the national target range, incidence of severe 
hypoglycaemia and diabetic ketoacidosis, change in height and body mass 
index (as measured by standard deviation scores), insulin requirements 
(units/kg/day), partial remission rate (insulin dose adjusted HbA1c <9), 
paediatric quality of life inventory score, and cost utility based on the 
incremental cost per quality adjusted life year (QALY) gained from an NHS 
costing perspective. RESULTS 294 participants were randomised and 293 
included in intention to treat analyses (CSI, n=144; MDI, n=149). At 12 
months, mean HbA1c was comparable with clinically unimportant differences 
between CSII and MDI participants (60.9 mmol/mol v 58.5 mmol/ mol, mean 
difference 2.4 mmol/mol (95% confidence interval −0.4 to 5.3), P=0.09). 
Achievement of HbA1c lower than 58 mmol/mol was low among the two 
groups (66/143 (46%) CSII participants v 78/142 (55%) MDI participants; 
relative risk 0.84 (95% confidence interval 0.67 to 1.06)). Incidence of severe 
hypoglycaemia and diabetic ketoacidosis were low in both groups. Fifty four 
non-serious and 14 serious adverse events were reported during CSII 
treatment, and 17 non-serious and eight serious adverse events during MDI 
treatment. Parents (but not children) reported superior PedsQL scores for 
those patients treated with CSII compared to those treated with MDI. CSII 
was more expensive than MDI by £1863 (€2179; $2474; 95% confidence 
interval £1620 to £2137) per patient, with no additional QALY gains 
(difference −0.006 (95% confidence interval −0.031 to 0.018)). 
CONCLUSION During the first year following type 1 diabetes diagnosis, no 
clinical benefit of CSII over MDI was identified in children and young people 
in the UK setting, and treatment with either regimen was suboptimal in 
achieving HbA1c thresholds. CSII was not cost effective.  
 

1) BMJ. 2017 Mar 30;356:j1285. doi: 10.1136/bmj.j1285.  
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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.  
 
Abstract  
 
Objective To compare the effectiveness of insulin pumps with multiple daily 
injections for adults with type 1 diabetes, with both groups receiving 
equivalent training in flexible insulin treatment. Design Pragmatic, 
multicentre, open label, parallel group, cluster randomised controlled trial 
(Relative Effectiveness of Pumps Over MDI and Structured Education 
(REPOSE) trial).Setting Eight secondary care centres in England and 
Scotland. Participants Adults with type 1 diabetes who were willing to 
undertake intensive insulin treatment, with no preference for pumps or 
multiple daily injections. Participants were allocated a place on established 
group training courses that taught flexible intensive insulin treatment ("dose 
adjustment for normal eating," DAFNE). The course groups (the clusters) 
were then randomly allocated in pairs to either pump or multiple daily 
injections. Interventions Participants attended training in flexible insulin 
treatment (using insulin analogues) structured around the use of pump or 
injections, followed for two years. Main outcome measures The primary 
outcomes were a change in glycated haemoglobin (HbA1c) values (%) at 
two years in participants with baseline HbA1c value of ≥7.5% (58 mmol/mol), 
and the proportion of participants achieving an HbA1c value of <7.5%. 
Secondary outcomes included body weight, insulin dose, and episodes of 
moderate and severe hypoglycaemia. Ancillary outcomes included quality of 
life and treatment satisfaction. Results 317 participants (46 courses) were 
randomised (156 pump and 161 injections). 267 attended courses and 260 
were included in the intention to treat analysis, of which 235 (119 pump and 
116 injection) had baseline HbA1c values of ≥7.5%. Glycaemic control and 
rates of severe hypoglycaemia improved in both groups. The mean change 
in HbA1c at two years was -0.85% with pump treatment and -0.42% with 
multiple daily injections. Adjusting for course, centre, age, sex, and 
accounting for missing values, the difference was -0.24% (-2.7 mmol/mol) in 
favour of pump users (95% confidence interval -0.53 to 0.05, P=0.10). Most 
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psychosocial measures showed no difference, but pump users showed 
greater improvement in treatment satisfaction and some quality of life 
domains (dietary freedom and daily hassle) at 12 and 24 months. 
Conclusions Both groups showed clinically relevant and long lasting 
decreases in HbA1c, rates of severe hypoglycaemia, and improved 
psychological measures, although few participants achieved glucose levels 
currently recommended by nationaland international guidelines. Adding 
pump treatment to structured trainingin flexible intensive insulin treatment 
did not substantially enhance educational benefits on glycaemic control, 
hypoglycaemia, or psychosocial outcomes in adults with type 1 diabetes. 
These results do not support a policy of providing insulin pumps to adults 
with poor glycaemic control until the effects of training on participants' level 
of engagement in intensive self management have been determined. Trial 
registration Current Controlled Trials ISRCTN61215213. 
 

13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta notatécnica e 
odetentor da patente do medicamento solicitado? Em caso 
positivo,declarar. 

R:Não. 


