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Introdução1.
O Diabetes Mellitus (DM) compreende um grupo de desordens crônicas ca-

racterizadas pela hiperglicemia, a qual é resultante do déficit de efetividade da 
insulina (pela redução da secreção, ação ou ambos). Segundo a classificação da 
American Diabetes Association, os pacientes diabéticos podem ser classificados 
em Diabetes mellitus Tipo 1 (DM1), Diabetes mellitus Tipo 2 (DM2), Diabetes Ges-
tacional e diabetes devido outras causas. O DM1 é resultante da destruição das 
células beta pancreáticas por um mecanismo geralmente autoimune, resultando 
numa deficiência absoluta de insulina, sendo mais comum em crianças e adoles-
centes. A manifestação inicial de diabetes autoimune no adulto, conhecida como 
LADA (Latent Autoimmune Diabetes of the Adult) pode variar, o que pode ser difícil 
distingui-lo do DM2, mas com o tempo, a evolução natural da doença e a história 
clínica orientam quanto ao diagnóstico correto.1 

Usualmente, o tratamento medicamentoso recomendado para os pacientes 
com DM1/LADA consiste em: 1) insulinoterapia intensiva (múltiplas doses de insu-
lina, no esquema basal-bolus); 2) avaliação da dose de insulina rápida levando-se 
em consideração a ingestão de carboidrato, a glicemia capilar pré-alimentação e 
a atividade física programada; 3) o uso de análogos de insulina é ideal para vários 
pacientes, especialmente se há uma preocupação com eventos hipoglicêmicos. 

As insulinas “convencionais” incluem a insulina regular humana e a insulina 
NPH (Neutral Protamine Hagedorn). Entretanto, tais medicamentos possuem 
farmacocinética que não reproduz o padrão de secreção endógena de insulina 
(basal e pré-prandial). Nos últimos anos, modificações farmacológicas têm sido 
feitas na molécula de insulina para se evitar a formação de dímeros e outros com-
plexos que lentificam sua absorção no tecido subcutâneo e assim aumentam o 
seu tempo de ação. Dessa forma, foram desenvolvidos os análogos de insulina 
ultrarrápida, como Lispro, Asparte e Glulisina, cujas propriedades farmacocinéti-
cas incluem um início de ação em 5-15 minutos, pico de ação em 30-90 minutos 
e duração de ação de 2-4 horas. Os três tipos de análogos de ação ultrarrápida 
têm diferentes propriedades químicas, porém não apresentam diferenças signi-
ficativas no tempo e duração de ação. Podem servir como uma opção para os 
pacientes diabéticos que apresentam hipoglicemias graves ou frequentes, apesar 
da otimização do tratamento. 

Os análogos de ação ultrarrápida são efetivos na redução das oscilações das 
glicemias pós-prandiais, tanto no DM1 quanto no DM2.2 Outra indicação para 
a utilização de análogos da insulina de ação ultrarrápida são os pacientes que 
apresentam tendência a ter hipoglicemia nos períodos pós-prandiais tardios e 
noturnos. Estes benefícios são devidos a uma menor variabilidade da absorção 
e a uma atuação como verdadeira insulina prandial destes análogos.3 Apesar de 
não haver evidências de melhora significativa do controle glicêmico geral com o 
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uso dos análogos de insulina, a redução dos eventos hipoglicêmicos tem justifica-
do o seu uso nos pacientes com DM1, tanto em crianças como em adultos. Além 
disso, nos pacientes com doença renal avançada os análogos de insulina de ação 
ultrarrápida oferecem melhor efetividade e menor risco de hipoglicemia do que 
as insulinas humanas de ação rápida.4

Justificativa 

Considerações relacionadas à segurança

2.

3.

A prefeitura de Belo Horizonte padronizou o fornecimento de insulina ultrarrá-
pida nas Unidade Básicas de Saúde em 2010, visando a alcançar os benefícios do 
uso desse análogo de insulina para determinado grupo de diabéticos, especial-
mente os pacientes com DM1/LADA e aqueles com DM e doença rena crônica em 
terapia substitutiva da função renal (hemodiálise), apesar do alto custo da medica-
ção. Objetivando manter essa qualidade e a segurança no cuidado para uma popu-
lação com características específicas, e diante dos recursos financeiros finitos, fez-
-se necessário um uso racional desse recurso e a elaboração desse novo protocolo. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a incidência de DM1 aproxima-
-se de 0,5 casos novos para cada 100.000 habitantes ao ano, o que demonstra 
aumento desta população. Além disso, a doença renal crônica está diretamente 
relacionada às complicações do diabetes, tanto DM1 quanto DM2, o que justifica 
um aumento da população que poderá necessitar do uso desses análogos de in-
sulina para reduzir o número de hipoglicemias graves e frequentes. 

Segundo parecer do CCATES (Centro Colaborador do SUS - Avaliação de Tec-
nologias & Excelência em Saúde) quanto à avaliação do fornecimento do análogo 
de insulina pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte (fevereiro/2016), foi ob-
servado que o custo de tratamento com lispro é duas vezes maior que o custo do 
tratamento com insulina regular.5

Neste contexto, faz-se necessário que os usuários atendidos no SUS BH que 
necessitem desse tipo de insulina sigam os critérios de inclusão, manutenção e 
exclusão conforme este protocolo.

Por serem moléculas com estruturas modificadas em relação à insulina regular 
humana, algumas questões têm sido levantadas sobre a segurança do uso dos análo-
gos de insulina, já que alguns estudos mostram alterações da mitogenicidade in vitro.

 No entanto, não há evidências científicas claras de maior risco do uso de análogos 
de insulina em humanos com DM1. De forma complementar, o uso desses análogos 
nos pacientes com DM é considerado seguro, inclusive no tratamento de crianças.
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4.2. Indicações especiais

4.1. Indicações principais

5.1. Critérios de inclusão

Indicações

Critérios de inclusão, exclusão, manutenção e 
suspensão temporária do tratamento

4.

5.

Estudos recentes demonstram que não há diferença estatística na ocorrência 
de malformações fetais com uso do análogo de insulina asparte ou lispro em re-
lação a insulina humana, NPH.6 

Considerar os critérios de inclusão descritos no item 5.
Determinados grupos de pacientes diabéticos podem se beneficiar do uso do 

análogo de insulina de ação ultrarrápida.

A. Pacientes com DM1 ou LADA, em esquema de tratamento insulínico ba-
sal-bolus ou em uso da terapia de contagem de Carboidratos;

B. Pacientes com DM e doença renal terminal, em tratamento dialítico ou 
com clearance de creatinina abaixo de 30 mL/min - Exceto em situações 
agudas. Anexar cópia dos resultados de exames conforme item 6.5;

C. Gestantes diabéticas ou que desenvolvem o DM gestacional, de acordo 
com avaliação médica, requerendo insulinoterapia. Nestas pacientes, a 
ocorrência de hipoglicemias pode determinar complicações e morte fetal. 
A data provável do parto deve ser informada na prescrição.

• Polineuropatia autonômica: pela presença de gastroparesia (comprovada 
por exame complementar ou relatório clínico detalhado – ver item 5.1);

• Retinopatia grave de acordo com laudo oftalmológico com perda parcial 
ou total da visão;

• Neoplasia ativa com risco de hipoglicemia - Tratamento rádio e/ou quimio-
terápico - enviar relatório da oncologia. 

• Gestantes com DM prévio ou gestacional requerendo insulinoterapia;
• Pacientes com DM em terapia substitutiva de função renal (diálise);
• Pacientes com DM1 ou LADA;
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• Pacientes com DM e Clearence de Creatinina <30mL/min (medido ou calcu-
lado), exceto situações agudas, independente do tipo de diabetes. Enviar có-
pia de dois resultados de Creatinina sérica com intervalo mínimo de 3 meses;

• Os casos citados no item 4.2 deverão preencher o critério de hipoglicemia abai-
xo descrito, sendo necessária a apresentação de cópia do relatório médico;

• Critério de hipoglicemia grave: Glicemia < 50 mg/dL (2 episódios num pe-
ríodo de até 6 meses, requerendo ajuda de terceiros ou atendimento hospi-
talar) ou hipoglicemia despercebida (alteração da contrarregulação hormo-
nal com ausência de sintomas neuroadrenérgicos à hipoglicemia).

 Obs: os episódios deverão ser relatados pelo médico assistente e/ou registra-
dos em exames laboratoriais, consultas de emergência ou glicosímetros. OBRI-
GATÓRIA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL E CÓPIA DO RELATÓRIO MÉDICO.

5.2. Critérios de exclusão 

5.3. Critérios para manutenção 

• Usuários que já faziam uso e não atendam aos critérios de inclusão;
• Os usuários DM2 não dialíticos que não atendam aos critérios de inclusão e 

que já estão cadastrados para o uso do análogo, serão orientados a procu-
rarem seus médicos assistentes para substituição da insulina ultrarrápida. 
Estes usuários poderão ser reincluídos, caso apresentem os critérios de in-
clusão descritos neste protocolo, ou outra justificativa clínica a ser avaliada 
pela equipe técnica da GEAS (Gerência de Assistência), e para tal, estes de-
verão seguir os mesmos fluxos deste protocolo.

• Manter critérios de inclusão;
• Boa adesão ao tratamento e adequação do estilo de vida, quando necessário;
• Manter acompanhamento regular (mínimo semestral) nas unidades de saú-

de de referência ou com médico assistente (receitas externas).

Recomenda-se que os usuários de análogos de insulina ultrarrápida sejam 
avaliados no mínimo semestralmente pelo CS ou pelo médico assistente 
(receitas externas).
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6.1. Apresentação

6.2. Usuários previamente cadastrados

6.3. Distribuição e dispensação

6.4. Documentos

Fluxos de uso de análogos de insulina ultrarrápida6.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH) fornecerá o 
análogo de insulina ultrarrápida na forma de caneta aplicadora de insulina de 3 
mL (300 UI/caneta). 

São considerados usuários previamente cadastrados aqueles que tiveram regis-
tro de dispensação no SISREDE no período de outubro a dezembro de 2015 como 
DM1 ou LADA e que estão listados na planilha das Farmácias Distritais, que serão 
disponibilizadas para consulta e dispensação nas Farmácias Locais e as Gestantes 
com DM, que serão incluídas na planilha ao informar a data provável do parto.

A distribuição do análogo de insulina ultrarrápida será realizada pelas Farmá-
cias Distritais aos Centros de Saúde, e estes farão a dispensação mensalmente aos 
usuários, conforme este protocolo.

Obs: na ausência de discriminação de posologia e/ou número de canetas/mês 
e/ou dose mensal necessária, serão dispensadas no máximo 2 canetas. O usuário 
deve ser orientado a retornar ao prescritor para adequação da prescrição indican-
do número estimado de canetas/mês ou a dose mensal estimada.

Todos os indivíduos classificados como Gestantes com DM ou que estejam 
em diálise, independente do tipo de Diabetes, estarão no programa de distri-
buição desse análogo de insulina, devendo levar ao Centro de Saúde a receita 
médica em duas vias. 

A informação de que o usuário faz tratamento dialítico e a data provável do 
parto deverá estar registrada na receita e/ou relatório médico. A gestante que 
não apresentar data provável do parto receberá o análogo de insulina para 30 
dias e será orientada a apresentar o dado na próxima dispensação.

Todos os documentos (relatórios e exames, quando necessários) deverão ser 
apresentados no CS, original e cópia. O profissional que receber deverá comparar 
a cópia com o original e devolver o original ao usuário. 

A ficha de solicitação de inclusão para o uso de análogo de insulina de ação 
rápida (anexo A) deverá ter todos os campos corretamente preenchidos. 
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6.5. Para inclusão no protocolo

6.6. Para liberação de quantitativo superior a 5 canetas por mês

6.7. Para situações clínicas não previstas no protocolo

Os documentos listados abaixo deverão ser entregues nas Farmácias Locais e 
serão encaminhados via GERASA (Gerência de Atenção à Saúde) para a GEAS, onde 
será feita avaliação da equipe técnica GEAS, que enviará autorização ou não de in-
clusão no protocolo para a GERASA e posteriormente para a Farmácia Distrital (FD): 

• Cópia da receita médica;
• Formulário de solicitação de inclusão para uso de análogo de insulina ul-

trarrápida;
• Declaração de residência na área de abrangência;
• Cópias de resultados de exames (quando for o caso).

Para receitas geradas no SISREDE constando o endereço do paciente, não é 
necessário enviar declaração de residência na área de abrangência da unida-
de. Para as demais prescrições fica mantida a solicitação deste documento. 

Em todos os casos, o número máximo de canetas dispensadas será 5 unidades.

Usuários com prescrição mensal acima de 5 canetas, inclusive os que já rece-
bem, deverão encaminhar para a GEAS, via GERASA, cópia da prescrição médica 
e do relatório médico com a justificativa clínica de quantidade superior, devendo 
informar o peso atual para efeitos de cálculo de dose e a história clínica que levou 
à classificação do diabetes, quando DM1 ou LADA. Será feita avaliação da equipe 
técnica GEAS, que enviará autorização ou não da liberação da quantidade supe-
rior a 5 canetas, via GERASA, para a Farmácia Distrital e Farmácia Local.

• Encaminhar solicitação à GERASA do Distrito Sanitário correspondente, que fará 
o encaminhamento da documentação necessária para GEAS para avaliação;

• No caso de deferimento, a GERASA encaminhará os documentos para a FD, 
que providenciará a inclusão do usuário na lista de pacientes cadastrados 
para recebimento de insulina de ação ultrarrápida, bem como enviará o 
medicamento para o Centro de Saúde;

• Em caso de indeferimento, os documentos devem ser devolvidos aos Cen-
tros de Saúde, via GERASA.
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6.8. Agulhas para aplicação de insulina

Usuários previamente cadastrados

Usuário DM em diálise

As agulhas para caneta são destinadas EXCLUSIVAMENTE para os usuários 
cadastrados para receber a insulina de ação ultrarrápida.

• Os usuários de insulina ultrarrápida receberão também as agulhas especí-
ficas para caneta de insulina, conforme protocolo atual de distribuição de 
insumos para diabéticos;

• As agulhas serão fornecidas a cada 100 dias em caixas fechadas com 100 
unidades. As agulhas fornecidas são de 4 a 6 mm. Serão fornecidas de 1 a 2 
agulhas por dia conforme prescrição médica.

DM1/LADA
Previamente cadastrados? (item 6.2)

SIM NÃO

Continuar fornecimento de insulina 
ultrarrápida baseado na receita atual 
(caso dose superior a 5 canetas/mês, 
solicitar cópia da prescrição médica e 
do relatório do médico assistente e en-
caminhar para GEAS).

Seguir fluxo de inclusão (item 6.5). 
Farmácia Local deve fornecer formu-
lário para preenchimento (ANEXO A) 
ou acessar o link abaixo para impres-
são do formulário http://portalpbh.
pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?
evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonom
iaMenuPortal&app=saude&lang=pt_
BR&pg=5571&tax=37241

DM
Está em diálise?

SIM NÃO

Fornecer o análogo de insulina ultrar-
rápida conforme prescrição médica/
relatório contendo informação de te-
rapia dialítica. Fornecer no máximo 5 
canetas.

Seguir fluxo de inclusão (item 6.5).
Farmácia Local deve fornecer formu-
lário para preenchimento (ANEXO A) 
ou acessar o link abaixo para impres-
são do formulário http://portalpbh.
pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?
evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonom
iaMenuPortal&app=saude&lang=pt_
BR&pg=5571&tax=37241
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Usuária gestante com DM ou DM gestacional

Usuário DM2 não dialítico e não gestante

Novos usuários

Usuário com prescrição acima de 5 canetas

Gestante com DM prévio ou DM Gestacional em insulinoterapia
Consta data provável do parto?

SIM NÃO

Fornecer o análogo de insulina ultrarrá-
pida conforme prescrição médica. For-
necer no máximo 5 canetas.

Fornecer para um mês e solicitar a in-
formação da data provável do parto na 
próxima dispensação.

Seguir fluxo de inclusão (item 6.5).
Farmácia Local deve fornecer formulário para preenchimento (ANEXO A) ou aces-
sar o link abaixo para impressão do formulário. http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/
ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude
&lang=pt_BR&pg=5571&tax=37241

Todos os novos usuários diabéticos deverão seguir o fluxo de inclusão (item 6.5).
Farmácia Local deve fornecer formulário para preenchimento (ANEXO A) ou aces-
sar o link abaixo para impressão do formulário http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/
ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude
&lang=pt_BR&pg=5571&tax=37241
Em casos de gestantes e dialíticos não será necessário seguir o fluxo de inclusão, 
deverão seguir os subitens B e C do item 4.1.

Encaminhar para a GEAS, via GERASA, cópia da prescrição médica e do relatório 
médico com a justificativa clínica de quantidade superior.
Informar o peso atual para efeitos de cálculo de dose e a história clínica que levou 
à classificação do diabetes, quando DM1 ou LADA. 
Equipe técnica GEAS enviará autorização ou não da liberação da quantidade supe-
rior a 5 canetas, via GERASA, para a Farmácia Distrital e Farmácia Local.

Análogos de insulina de longa duração (glargina)7.
Os análogos de Insulina de longa duração são fornecidos e regulados pela 

Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, conforme protocolo estabelecido 
pela mesma. A SMSA é responsável pela distribuição.
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Anexo A8.
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