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Resumo executivo 
 

Intensidade das recomendações: Grau de recomendação A, nível de evidência 1A. 

Tecnologia: Análogo de insulina de ação ultra-lenta - Insulina Degludec (IDeg). 

Indicação: Tratamento do diabetes mellitus  tipo 1 e tipo 2 em adultos. 

Caracterização da tecnologia: É um medicamento que contém a substância ativa IDeg, que é um 

análogo da insulina humana de ação ultra-lenta. É produzida pela tecnologia de DNA recombinante. 

IDeg é ligeiramente diferente da insulina humana, com uma duração de ação mais longa, superior a 

24 horas, permitindo a aplicação uma vez ao dia  Está disponível como solução injetável em canetas 

pré-cheias (100 unidades/ml e 200 unidades/ml). 

Comparador: O análogo da insulina de ação prolongada – Insulina glargina (IGlar) foi escolhido 

por possuir duração de ação prolongada  semelhante à nova tecnologia. 

Pergunta: O uso do análogo de ação ultra-lenta Insulina Degludec em pacientes diabéticos tipo 1 e 

tipo 2 é eficaz e seguro para o controle da glicemia, redução da hemoglobina glicada, diminuição do 

risco de hipoglicemia noturna e melhora da qualidade de vida quando comparado ao uso da insulina 

glargina? 

Busca e análise de evidências científicas: Realizou-se ampla busca em bases de dados por revisões 

sistemáticas, meta-análises ou, na falta dessas, estudos clínicos randomizados e controlados. A 

pesquisa foi realizada com os descritores “insulin degludec” e “degludec”, nas bases de dados 

eletrônicas: Medline (via Pubmed),  Embase (via portal capes), Cochrane , Centre for Reviews and 

Dissemination e LILACS. Identificado total de 267 estudos, dentre os quais 4 estudos foram 

selecionados, sendo três revisões sistemáticas, duas dessas com meta-análise de ensaios clínicos e a 

outra relacionada as medidas de qualidade de vida utilizando o questionário SF-36 em pacientes com 

diabetes tipo 2. O último estudo selecionado trata as medidas de qualidade de vida utilizando o 

questionário SF-36 em pacientes com diabetes tipo 1. 

Resumo dos resultados dos estudos selecionados: Os estudos selecionados apresentam boa 

qualidade metodológica. Os principais desfechos avaliados pelas revisões sistemáticas com meta-

análise foram: episódios de hipoglicemias grave, noturna e geral, qualidade de vida, redução da 

glicemia (mg/dL) no fim do tratamento e redução dos níveis de hemoglobina glicada (%). Os 

resultados apontam que melhoras semelhantes nos níveis de hemoglobina glicada podem ser 

alcançadas com menos episódios de hipoglicemia, especialmente episódios noturnos, com IDeg em 

relação à insulina glargina para ambos os grupos de pacientes diabéticos tipo 1 e 2.  No estudo sobre 

qualidade de vida em pacientes com diabetes tipo 1, utilizando o instrumento SF-36, os resultados 
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apontam que o controle glicêmico global com IDeg melhorou significativamente o componente 

mental dos pacientes. Os resultados do estudo sobre qualidade de vida em pacientes com diabetes 

tipo 2 mostraram que a pontuação no componente físico geral foi significativamente melhor com o 

uso de IDeg. 

Recomendações: Os estudos analisados demonstram que a IDeg apresenta vantagens clínicas em 

relação aos episódios de hipoglicemia e melhora em alguns aspectos na qualidade de vida quando 

comparada com a insulina glargina. Em relação aos aspectos de eficácia, os ensaios clínicos 

demonstraram que a IDeg é no mínimo equivalente a insulina glargina, com grau de recomendação 

A, nível de evidência 1A.  Sugere-se estudos de impacto orçamentário e estudos econômicos com 

modelos de custo-efetividade e custo-utilidade, para determinar os limites de custo que tornem a 

utilização de insulinas análogas uma alternativa atraente para o sistema de financiamento da saúde 

no Brasil. 
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Lista de Siglas 

 

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ATS: Avaliação de tecnologias em Saúde 

CONITEC: Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

CRD: Centre for Reviews and Dissemination 

DALY: Disability Adjusted Life Years 

DCNT: Doença Crônica Não Transmissível  

DL: Decilitros 

DM: Diabetes Mellitus 

DM1: Diabetes Mellitus tipo 1 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2 

ECR: Ensaio Clínico Randomizado 

EMA: Agência Européia de Medicamentos 

ERR: Estimated Rate Ratio 

FDA: Food and Drug Administration 
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IDEG: Insulina degludec 
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MESH: Medical Subject Headings 

MG: Miligramas 

MS: Ministério da Saúde 

NPH: Neutral Protamine Hagedorn 

OD: Odds Ratio 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

PMDA: Agência Japonesa de Dispositivos Médicos e Farmacêuticos 

PTC: Parecer Técnico Científico 

RR: Risco Relativo 

SIM: Sistema de Informação de Mortalidade 

SUS: Sistema Único de Saúde 

SVS: Secretaria de Vigilância em Saúde 

UFRGS: Universidade Federal do rio Grande do Sul 

VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção Para Doenças Crônicas Por Inquérito 

Telefônico 

YLD: Years Lived with Disability. 

YLL: Years of Life Lost 
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Contexto 
 

Este Parecer Técnico-Científico (PTC) foi elaborado como pré-requisito para obtenção do 

título de Especialista em Avaliação de Tecnologias em Saúde pelo Instituto de Avaliação de 

Tecnologia em Saúde – IATS/UFRGS.   

Este PTC tem a finalidade de auxiliar a tomada de decisão do Ministério da Saúde e dos 

demais gestores do SUS, para fins de incorporação de tecnologias conforme a Lei Nº 12.401, de 28 

de abril de 2.011, que alterou a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - SUS. Na referida Lei, segundo o Art. 19-Q, a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo 

SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de 

protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado 

pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Dessa forma, a elaboração desse 

PTC é fundamental para avaliar se as evidências científicas disponíveis atualmente confirmam a 

alegação de benefício com o objetivo de apoiar a tomada de decisão da CONITEC e dos demais 

gestores em saúde, visando ao bem comum e à eficiência do SUS. No processo de elaboração, 

buscou-se atender às Diretrizes metodológicas propostas pelo Ministério da Saúde para a 

elaboração de pareceres técnico-científicos. 
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Pergunta 
 
 O objetivo desse documento é analisar as evidências científicas disponíveis sobre o uso de 

insulina degludec (IDeg), um análogo de insulina ultra-lento, no tratamento do diabetes mellitus 

tipo 1 e tipo 2.  

Para sua elaboração, estabeleceu-se a seguinte pergunta, cuja estruturação encontra-se 

apresentada no Quadro1: 

  

Quadro 1: Pergunta estruturada para elaboração do PTC 
Tecnologia Tratamento/medicamento 
População Pacientes diabéticos tipo 1 e 2  
Intervenção Insulina Degludec (IDeg) 
Comparação Insulina glargina (IGlar) 

Desfechos 

Redução de incidência de eventos de hipoglicemia totais, noturnas e graves; 
redução da glicemia e da hemoglobina glicada (HbA1c) e melhora na 
qualidade de vida. 

 

Pergunta: O uso do análogo de ação ultra-lenta (IDeg) em pacientes diabéticos tipo 1 e 2 é 

eficaz e seguro para o controle da glicemia, redução da hemoglobina glicada, diminuição do risco 

de hipoglicemias  e melhora da qualidade de vida quando comparado ao uso da insulina glargina? 
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Introdução 

 

Epidemiologia e contexto clínico  

  

Um dos maiores problemas de saúde pública no mundo são as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). Estima-se que as DCNT são responsáveis por 63% de todas as mortes 

ocorridas no mundo em 2008 [1]. No Brasil, as DCNT também são um grande problema para o 

sistema de saúde, sendo responsáveis, em por 72% do total de mortes, com destaque para as 

complicações relacionadas ao diabetes mellitus [2]. 

 Nesse grupo de DCNT encontra-se o diabetes mellitus (DM), que é definido por ser um 

conjunto de doenças metabólicas caracterizado por hiperglicemia e que está associado a 

complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente, rins, coração, cérebro, 

vasos sangüíneos e olhos. Pode resultar de distúrbios como ausência total de secreção da insulina 

envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do 

pâncreas produtoras de insulina (diabetes mellitus tipo 1 - DM1), ou ainda distúrbios parciais da 

secreção e ação da insulina, resistência à ação da insulina, entre outros (diabetes mellitus tipo 2 - 

DM2) [3]. Esta doença crônica é responsável por significativa morbidade, mortalidade, e custos aos 

sistemas de saúde [4,5]. 

O DM pode levar a várias complicações que podem ser divididas em dois grupos: agudas e 

crônicas. As complicações agudas de maior importância são as hiperglicemias, as hipoglicemias e 

episódios de cetoacidose, mais freqüentes em pacientes com diabetes tipo 1. Já o grupo de 

complicações crônicas é formado por doenças do aparelho circulatório, retinopatia, nefropatia e 

neuropatia diabética [6]. 

O DM está entre as principais causas de doença renal terminal, a causa mais comum de 

amputações não traumáticas, além de ser a principal causa de cegueira em adultos com idades entre 

20 e 74 anos [3].  A neuropatia diabética ocorre em 60 - 70% das pessoas com DM. A maioria das 

mortes relacionadas com a doença, no entanto, está relacionada com o risco aumentado de 

desenvolvimento de doença aterosclerótica. Pessoas com DM têm, pelo menos, duas a quatro vezes 

mais chances de ter doença cardíaca e doença cerebrovascular do que aqueles sem DM [4]. 

 A Organização Mundial da Saúde estima que nas Américas, a prevalência de DM2 seja de 

11% na população adulta em ambos os sexos [7]. Já no Brasil, o único estudo de prevalência 

nacional realizado no final dos anos 80 demonstrou uma prevalência de 7,6% na população adulta 

acima de 30 anos [8]. Estudos mais recentes realizados nas cidades de Ribeirão Preto, São Carlos e  
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no Estado do Rio Grande do Sul demonstraram um aumento na prevalência para 12,1%, 13,5% e 

12,4%, respectivamente [9, 10, 11]. De acordo com a última pesquisa do Ministério da Saúde a 

prevalência de DM auto-referido em pessoas acima dos 18 anos de idade variou entre 3,1% a 

11,4% (VIGITEL 2010-Vigilância de Fatores de Risco e Proteção contra Doenças Crônicas por 

Questionário Telefônico) [12]. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o país terá 

11,3 milhões de diabéticos no ano de 2030 e que as perdas na produção econômica do Brasil, por 

conta do DM entre outras doenças, será na ordem de 4,18 bilhões de dólares até 2015 [13,14]. 

Segundo dados do Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações de Mortalidade 

(SIM), em 2010, a taxa de mortalidade específica por DM no Brasil foi de 28,8%. Além disso, a 

taxa de internação em virtude dessa doença crônica, no Brasil, no ano de 2010, foi de 8%, com 

aproximadamente 149 mil internações por problemas relacionados à hiperglicemia [15]. 

Em relação ao tratamento do diabetes, a insulina é sempre necessária no tratamento do 

paciente com DM1, devendo ser instituída assim que for feito o diagnóstico. O tratamento intensivo 

do DM1, com três ou mais doses de insulina de ações diferentes, é eficaz em diminuir a freqüência 

de complicações crônicas dessa doença em aproximadamente 60% dos casos [16].  Um esquema 

terapêutico comumente usado no tratamento dos pacientes diabéticos é o regime basal + bolus: O 

esquema basal de administração de insulina consiste em uma ou duas aplicações diárias de insulina, 

que terão ação durante um período de tempo relativamente longo. Já o esquema bolus de insulina é 

especificamente administrado antes das refeições, sendo que alguns indivíduos podem necessitar 

administrar insulina durante ou logo após uma refeição [16]. 

Para os pacientes com DM2, além da dieta e exercícios, podem ser usados os antidiabéticos 

orais, principalmente, em pacientes que desenvolvem a doença após os 40 anos, e com história de 

diabetes inferior a cinco anos. No entanto, para os pacientes DM2 com dificuldades de manter uma 

dieta rígida combinada com exercícios diários,  com glicemia de jejum persistentemente elevada (> 

160mg/dl) e HbA1c acima do valor alvo máximo desejável (≥7%), pode ser necessária à associação 

de insulina aos hipoglicemiantes orais. A justificativa para essa combinação da insulina e 

antidiabéticos orais, é baseada na obtenção de melhor controle glicêmico, diminuição dos níveis de 

HbA1c, e diminuição das complicações crônicas [17].  

Destaca-se ainda aspectos relacionados ao grande impacto do DM na qualidade de vida dos 

pacientes. Um estudo realizado no Brasil por Schramm e colaboradores, indicou que o DM ocupou 

a nona posição no ranking final do indicador DALY (Disability Adjusted Life Years – Anos de Vida 

Perdidos Ajustados por Incapacidade), quinta posição em termos de YLL (Years of Life Lost – 

Anos de vida perdidos por morte prematura) e décima posição em termos de YLD (Years Lived 

with Disability – Anos de vida vividos com incapacidade) [18]. 
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Descrição da tecnologia - Insulina Degludec 
 

As insulinas basais atualmente disponíveis, muitas vezes não conseguem fornecer uma 

cobertura insulínica durante as 24 horas do dia. Por exemplo, a insulina NPH, apresenta variações 

farmacocinéticos amplas, com início de ação entre 1 e 2 horas, pico de ação pronunciado entre 4 e 

12 horas e duração de efeito entre 14 e 24 horas. Esses aspectos são decorrentes da absorção 

variável e errática da insulina, causando variações aleatórias na glicemia [24]. 

Já os análogos de insulina de longa duração são capazes de controlar a glicemia de 24 h de 

maneira mais previsível e estável, por vezes com menor incidência de eventos hipoglicêmicos [19]. 

A insulina degludec (IDeg) é uma insulina basal de longa ação, modificada de tal modo que 

a estrutura permite a formação de multi-hexâmeros solúveis e estáveis, resultando em um depósito 

no tecido subcutâneo, após a injeção. A separação gradual dos monômeros de IDeg a partir dos 

depósitos de vários hexâmeros proporciona uma liberação lenta e contínua de IDeg do local da 

injeção subcutânea, para a circulação, levando aos longos perfis farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos de até 42 horas após a administração. Como resultado dessa modificação 

estrutural, temos uma maior duração da ação da IDeg, em comparação aos, atualmente disponíveis, 

análogos de insulina basal, tais como a insulina glargina (IGlar) e insulina detemir (IDet). A IDeg é 

produzida e importada pelo laboratório farmacêutico Novo Nordisk com sede na Dinamarca 

[20,21]. 

Recentemente o comitê de medicamentos para uso humano da Agência Européia de 

Medicamentos (EMA), e da Agência Japonesa de Dispositivos Médicos e Farmacêuticos (PMDA) 

emitiram parecer favorável para a insulina degludec, bem como as suas recomendações sobre as 

condições de utilização e regras para comercialização dentro da comunidade européia e no Japão 

[22]. Além desses países, a insulina degludec também esta aprovada no México [22]. Em novembro 

de 2012, um comitê consultivo da agência Americana de administração de Alimentos e 

Medicamentos (FDA), recomendou por unanimidade a aprovação da insulina degludec, porém, em 

fevereiro de 2013, o FDA enviou carta para o Novo Nordisk, comunicando que para a aprovação 

final da insulina degludec, há necessidade de novos estudos para fornecer dados adicionais sobre 

implicações cardiovasculares [22]. Em consulta à página da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), não foram identificados registros, nem pedidos de registro para 

comercialização da nova insulina degludec no Brasil [23]. 

A insulina degludec esta registrada na comunidade européia sob o nome comercial Ryzodeg 

(insulina degludec/insulina aspártica) e Tresiba (insulina degludec) [20,21].  O quadro 1 apresenta 

um resumo das características dos medicamentos. 
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Quadro 1. Resumo das principais características da insulina degludec. 
Nome comercial Tresiba - 100 unidades/mL solução 

injetável em caneta pré-cheia 
Ryzodeg - 100 unidades/mL solução 
injetável em caneta pré-cheia 

Composição 1 mL de solução contém 100 unidades 
de insulina degludec* (equivalentes a 
3,66 mg de insulina degludec). Uma 
caneta pré-cheia contém 300 unidades 
de insulina degludec em 3 mL de 
solução. *Produzida por tecnologia de 
DNA recombinante. 

1 mL de solução contém 100 unidades de 
insulina degludec/insulina aspártica* 
na proporção 70/30 (equivalentes a 2,56 
mg de insulina degludec e 1,05 mg de 
insulina aspártica). Uma caneta pré-cheia 
contém 300 unidades de insulina 
degludec/insulina aspártica em 3 ml de 
solução. *Produzida em por tecnologia de 
DNA recombinante. 

Forma Farmacêutica Tresiba é fornecido numa caneta pré-
cheia (FlexTouch) concebida para ser 
utilizada com as agulhas para injeção 
NovoFine ou NovoTwist. A caneta 
pré-cheia de 100 unidades/mL 
administra 1-80 unidades com 
aumentos de 1 unidade. Já a caneta 
com 200 unidades/mL, pode adminis- 
trar-se uma dose de 2-160 unidades 
por injeção, com aumentos de 2 
unidades. 

Ryzodeg é fornecido numa caneta pré-
cheia (FlexTouch) concebida para ser 
utilizada com as agulhas para injeção 
NovoFine ou NovoTwist. A caneta pré-
cheia administra 1–80 unidades com 
aumentos de 1 unidade. 

Indicações terapêuticas Tratamento do diabetes mellitus em 
adultos. 

Tratamento do diabetes mellitus em 
adultos. 

Posologia Insulina basal para administração 
subcutânea uma vez ao dia, a qualquer 
hora do dia, referencialmente à 
mesma hora todos os dias. 

Insulina solúvel, composto pela insulina 
basal degludec e a insulina aspártica 
prandial de ação rápida. Pode ser 
administrado uma ou duas vezes ao dia, 
durante as refeições principais. 

Modo de administração Administrado por via subcutânea 
através de injeção na coxa, na parte 
superior do braço ou na parede 
abdominal. 

Administrado por via subcutânea através 
de injeção na parede abdominal, na parte 
superior do braço ou na coxa. 

Mecanismo de ação A insulina degludec liga-se 
especificamente ao receptor de 
insulina humana e tem os mesmos 
efeitos farmacológicos da insulina 
humana. 

A insulina degludec e a insulina aspártica 
ligam-se especificamente ao receptor de 
insulina humana e têm os mesmos efeitos 
farmacológicos da insulina humana. 

Efeitos farmacodinâmicos Tresiba é uma insulina basal que 
forma multi-hexâmeros solúveis após 
injeção subcutânea, resultando num 
depósito a partir do qual a insulina 
degludec é absorvida contínua e 
lentamente pela circulação. A duração 
da ação de Tresiba é superior a 42 
horas dentro dos limites da dose 
terapêutica. 

Ryzodeg é distintamente diferente em 
relação aos dois componentes, o perfil de 
ação resultante reflete os componentes 
individuais, a insulina aspártica de ação 
rápida e o componente basal insulina 
degludec. A duração da ação de uma 
única dose de Ryzodeg é superior a 24 
horas. 

Fonte: Adaptado de European Medicines Agency-Committee for Medicinal Products for Human Use 
(CHMP) - assessment report – 2012 [20, 21]. 
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Alternativas terapêuticas 
 

 Dentre as alternativas terapêuticas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, as 

mais comumente utilizadas são as insulinas. No uso da insulina, um dos principais problemas é 

evitar as amplas variações observadas nas concentrações plasmáticas, e conseqüentemente, na 

glicemia.  

Com o objetivo de evitar este problema, existem algumas formulações de insulina que 

variam no seu efeito máximo e na duração da ação. Atualmente existem no mercado diferentes 

tipos de insulinas: insulinas de ação rápida, ultra-rápidas, ação intermediária, de ação prolongada e 

as pré-misturas [19]. 

 

• Ação ultra-rápida: Os análogos de curta duração permitem uma boa 

aproximação do perfil fisiológico de disponibilidade de insulina. As insulinas 

lispro, asparte e glulisina são as representantes desse grupo. A insulina lispro, 

também apresenta início de ação antes de 15 minutos, com pico entre 30 e 90 

minutos e duração do efeito entre 4 e 6 horas.A insulina asparte tem o início 

de ação antes de 15 minutos, com o pico entre 30 e 90 minutos e duração do 

efeito de 4 a 6 horas.  A insulina glulisina tem início de ação entre 10 e 15 

minutos, com pico de ação de 30 a 60 minutos e duração do efeito de 4 a 5 

horas [19]. 

 

• Ação rápida: Insulina Regular, insulina humana solúvel, com início de ação 

em 30 minutos (via subcutânea) e imediata (intravenosa), pico de ação entre 

2 e 3 horas e duração de efeito entre 5 e 8 horas [19]. 

 

• Ação intermediária: Insulina NPH, com início de ação entre 1 e 2 horas, 

pico de ação entre 4 e 12 horas e duração de efeito entre 14 e 24 horas.  

 

• Ação prolongada: A insulina glargina, é menos solúvel em pH fisiológico 

(neutro) do que a insulina humana nativa e se encontra completamente 

solúvel em pH 4. Após ser injetada no tecido subcutâneo, a solução ácida é 

neutralizada, levando à formação de micro-precipitados, dos quais pequenas 

quantidades de insulina glargina são liberadas continuamente, resultando em 

absorção lenta, sem picos de ação e pode ser aplicada uma única vez ao dia, 

pois apresenta duração de ação de aproximadamente 24 horas [25]. A 

insulina detemir é um derivado acetilado da insulina humana que, ao ser 
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injetado, liga-se à albumina, prolongando sua duração. Diferentemente da 

insulina glargina, a detemir é um recombinante solúvel em pH fisiológico. 

Seu uso está associado à menor variabilidade e menor aumento de peso 

quando comparado à insulina NPH [25]. 

 
• Insulinas pré-misturadas ou análogos bifásicos: A caracterização básica 

das insulinas pré-misturadas está no início  de ação rápido e de curta duração, 

com a atividade insulínica sendo mantida por até 24 horas. A mistura de 75 

% de insulina lispro modificada pela cristalização por protamina com 25% de 

insulina lispro não modificada, apresenta início e ação de 15 a 30 minutos, 

sendo que o pico de ação ocorre entre 30 minutos e 2,5 horas. Outro análogo 

que segue o mesmo conceito é a associação de 30% de insulina asparte com 

70% de insulina NPH (ação intermediária) [19]. 

 

Atualmente, o Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde (SUS), financia 

integralmente as insulinas NPH e Regular. Esses medicamentos são disponibilizados gratuitamente 

pelo SUS em frascos de 3 e 10ml, além da disponibilização, em alguns centros de saúde, de 

seringas e agulhas  para aplicação de insulina, de tiras reagentes para medida de glicemia capilar e 

lancetas para punção digital para os portadores de DM inscritos no Programa de Educação para 

Diabéticos [6] 

Recente revisão da Cochrane sobre insulinas de longa duração, mostrou que a taxa de 

sintomas de hipoglicemia noturna foi significativamente menor nos pacientes tratados com insulina 

glargina ou insulina detemir, comparado com a insulina NPH [26].  Em razão do exposto acima e 

que a maioria dos ensaios clínicos randomizados (ECR) usaram como intervenção a insulina 

degludec comparada à insulina glargina [27], nesse Parecer Técnico-Científico, será utilizado como 

intervenção a insulina degludec em comparação a insulina glargina, por entendermos que a insulina 

glargina apresenta perfil farmacocinético semelhante a IDeg e superior à insulina NPH. 
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Bases de dados e estratégia de busca 
 
 

Realizou-se ampla busca em bases de dados com o objetivo de encontrar a melhor base para 

evidência científica dos últimos 5 anos, representada por revisões sistemáticas, meta-análises ou, na 

falta dessas, estudos clínicos randomizados e controlados (ECR). A pesquisa foi realizada com os 

descritores MeSH (Medical Subject Headings) “insulin degludec” e “degludec”, nas bases de 

dados eletrônicas: Medline (via Pubmed) [28],  Embase (via portal capes) [29], Cochrane Library 

(via Bireme) [30], CRD (Centre for Reviews and Dissemination) [31]  e LILACS (via BVS) [32]. 

As estratégias de busca utilizadas em cada base e o resultado encontram-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Pesquisa em bases de dados eletrônicas realizada em 20/03/2013. 

Base  Termos Resultados  
Estudos 
selecionados 

Estudos 
completos 
disponíveis 

Medline  
(via Pubmed) 
[28] 

"insulin degludec"[Supplementary Concept] 
OR "insulin degludec"[All Fields]  
"insulin degludec"[Supplementary Concept] 
OR "insulin degludec"[All Fields] Filters: 
Clinical Trial 
 "insulin degludec"[Supplementary 
Concept] OR "insulin degludec"[All Fields] 
Filters: Systematic Reviews 

44 15 15 

Embase 
 (via portal 
capes) [29] 
# = número da 
query 

#1 degludec 
#2 'insulin degludec'/exp OR 'insulin 
degludec' 
#3 #2 AND 'randomized controlled trial 
(topic)'/de 
#4 #1 AND 'meta analysis'/de AND 'insulin 
degludec'/de 

168 12 2 

Cochrane 
Library (via 
Bireme) [30] 

'degludec in title abstract keywords in 
Trials' 7 7 7 

CRD  
(Centre for 

Reviews and 

Dissemination)  
[31] 

(insulin degludec)  
IN DARE, NHSEED, HTA  

4 4 3 

LILACS (via 
BVS) [32] 

  (insulin) AND (degludec) AND 
type_of_study:("clinical_trials" OR 
"health_technology_assessment") 

44 9 7 

 

No Medline (via Pubmed), dos 44 estudos encontrados, 9 correspondiam a  ensaios clínicos 

controlados e 6 revisões sistemáticas completas.  

Na busca na base Embase (via portal capes), foram encontrados 168 estudos, sendo que 9 

eram resumos estruturados de ensaios clínicos, 1 revisão narrativa, 1 ensaio clínico controlado 

completo e uma revisão sistemática que trata de  medida de qualidade de vida, sendo que esses dois 

últimos estudos se repetiram na base Medline.  
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Já na base Cochrane Library (via Bireme), foram encontrados 12 estudos, sendo 7 ensaios 

clínicos controlados que se repetiram na base Medline, 4  resumos do INAHTA e de outras 

agências de ATS e uma revisão sistemática da Cochrane não diretamente relacionada a insulina 

degludec.  

Na busca na base LILACS (via BVS), foram encontrados 44 estudos, 7 eram ensaios 

clínicos controlados que se repetiram na base Medline e 2 eram resumos estruturados de estudos em 

ATS.  Finalmente na busca no CRD foram encontrados 4 resumos estruturados de estudos em ATS, 

sendo que dois se repetiram na base LILACS.  

 

Critérios de seleção e exclusão de artigos 

 
Pelo fato da pergunta desse PTC tratar de uma questão sobre a eficácia e segurança de um 

tratamento para determinada situação clínica, é sabido que as evidências científicas de maior 

qualidade são os ensaios clínicos controlados randomizados, seguidos de revisões sistemáticas 

desse tipo de estudo.  Logo, o principal critério de seleção de estudos para esse parecer é que o 

desenho contemplasse uma dessas classificações.  Através da análise dos títulos e resumos, foram 

selecionados aqueles artigos que preenchessem os seguintes critérios: inclusão de pacientes 

diabéticos tipo 1 ou tipo 2 tratados com insulina degludec em comparação com a insulina glargina 

e/ou detemir. Estudos que avaliassem o desfecho hipoglicemia (glicemia < 56 mg / dL) recorrente 

ou noturna,  diminuição dos níveis de glicemia em jejum e de hemoglobina glicada e estudos 

comparando a qualidade de vida dos pacientes. Alguns critérios de exclusão foram determinados: 

resumos de ensaios controlados em andamento, revisões narrativas ou estudos de fase I , estudos de 

custo-efetividade e avaliações econômicas. Com base nesses critérios de inclusão e exclusão, foram 

selecionadas 4 estudos, sendo (três) revisões sistemáticas, duas dessas, são com meta-análise de 

ECR e a outra é uma meta-análise relacionada as medidas de qualidade de vida utilizando o 

questionário SF-36 em pacientes com DM2. O último estudo selecionado trata as medidas de 

qualidade de vida utilizando o questionário SF-36 em pacientes com DM1. A figura 1 apresenta um 

fluxograma demonstrando a seleção dos estudos. 
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Figura 1. Fluxograma para seleção dos estudos. 

 

 
 

Avaliação da qualidade das evidências 

 

A qualidade de vida foi avaliada através do questionário SF-36 versão 2 [33]. O SF-36 é um 

questionário genérico composto por 36 questões distribuídas em oito escalas com duas medidas 

sumárias; saúde física e saúde mental. Os escores são calculados a partir de quatro escalas para 

cada medida. A pontuação do SF-36 é feita de 0 a 100 e quanto maior o escore, melhor é a 

qualidade de vida. O SF-36 pode ser usado para avaliar o impacto de qualquer doença, tendo sido 

anteriormente utilizado em grande escala na população em que a pesquisa esta baseada [33]. 

Para a avaliação da qualidade da evidência selecionada para esse PTC, utilizou-se o modelo 

proposto por Guyatt e Rennie  para avaliação da qualidade de revisões sistemáticas [34]. Os estudos 

selecionados apresentam nível de evidência “1A”, por serem revisões sistemáticas de boa 

qualidade. Diante da qualidade das evidências, este parecer apresenta grau de recomendação “A”, 

de acordo com os níveis de evidência estabelecidos pelo Oxford Centre for Evidence-based 

Medicine [35]. Os resultados da avaliação da qualidade das revisões sistemáticas e dos estudos de 

qualidade de vida incluídos no PTC estão descritos no quadro 3 e 4. 
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Quadro 3. Parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da evidência de revisões sistemáticas 

Parâmetros 
Ratner, et al. 2013 
[36] 

Monami, et al. 
2012 [37] 

Freemantle, et al. 
2013 [38] ** 

A revisão se baseou numa pergunta estruturada, 
explícita e sensível?  SIM SIM SIM 

A busca por estudos relevantes foi detalhada e 
completa?  SIM SIM NÃO 

Os estudos primários apresentavam qualidade 
metodológica adequada para a pergunta?  

SIM. Porém todos 
os 

estudos foram 
abertos* 

SIM. Porém todos 
os 

estudos foram 
abertos* 

SIM. Porém 
todos os 

estudos foram 
abertos* 

A avaliação dos estudos incluídos pode ser 
reproduzida?  SIM SIM SIM 

Os resultados foram semelhantes de estudo para 
estudo?  

SIM SIM SIM 

O estudo apresentou estimativa de precisão para os 
efeitos do tratamento / exposição?  

SIM SIM SIM 

O desfecho apresentado pelo estudo é relevante 
clinicamente?  

SIM SIM SIM 

Os potenciais conflitos de interesse foram declarados?  SIM SIM SIM 

* Para aplicação da insulina degludec e glargina são utilizados dois dispositivos distintos de injeção, que são diferentes 
na aparência, isso explica o motivo do estudo ser aberto.  ** Revisão Sistemática com meta-análise de ECR 
comparando a qualidade de vida. 
 
 
Quadro 4. Parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da evidência de estudo de qualidade de vida em ensaios 
clínicos controlados. 

Parâmetros Home, et al. 2012 [39]** 

O estudo foi randomizado?  SIM 

A alocação dos pacientes nos grupos foi sigilosa?  NÃO. O estudo foi aberto* 

Os pacientes foram analisados nos grupos aos quais foram 
randomizados (a análise foi por intenção de tratar)?  

NÃO SE APLICA 

Os pacientes dos dois grupos eram semelhantes com relação a 
fatores de prognóstico previamente conhecidos?  

SIM 

O estudo foi cego?  NÃO. O estudo foi aberto* 

Fora a intervenção experimental, os grupos foram tratados 
igualmente?  

SIM 

As perdas foram significativas?  NÃO 
O estudo apresentou estimativa de precisão para os efeitos do 
tratamento?  SIM 

Os pacientes do estudo são semelhantes aos de interesse?  SIM 

Os desfechos apresentados pelo estudo são relevantes 
clinicamente? 

SIM 

Os potenciais conflitos de interesse foram declarados?  SIM 

* Para aplicação da insulina degludec e glargina são utilizados dois dispositivos distintos de injeção, que são diferentes 
na aparência, isso explica o motivo do estudo ser aberto. ** Estudo de qualidade de vida avaliado em um ECR. 
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Apresentação dos resultados dos estudos 

 
Os resultados das revisões sistemáticas e dos estudos de avaliação da qualidade de vida 

selecionados para o PTC estão apresentados nos quadros 5 e 6. 

 

Quadro 5. Resultados das revisões sistemáticas selecionadas para o PTC 

ESTUDOS TIPO DE ESTUDO/ POPULAÇÃO DESFECHOS 
RESULTADOS  

(IC95%) 

Significância 
estatística 

Ratner, et al. 
2013 [36] 

Revisão Sistemática com meta-análise 
de ECR de fase 3 
 
População: pacientes adultos 
diabéticos tipo 1 
 
Número de estudos incluídos sobre  
DM1 = 2. 
 
Comparações: 
Insulina degludec (IDeg)   n= 637 
            vs 

Insulina glargina (IGlar)      n= 321 

Episódios confirmados 
de hipoglicemia noturna* 
 
No período de 
manutenção** 
 
 
No período total do 
tratamento 

Risco Relativo 
 
 
 
IDeg vs IGlar = 0.75 [0.60;0.94] 
 
 
 
IDeg vs IGlar = 0.83 [0.69;1.00] 

 
 
 
 

p<0,05 
 
 
 
 

Ratner, et al. 
2013 [36] 

Revisão Sistemática com meta-análise 
de ECR de fase 3  
 
População: pacientes adultos 
diabéticos tipo 2 
 
Número de estudos incluídos sobre  
DM2 =5. 
 
Comparações: 
Insulina degludec (IDeg)   n= 2262  
            vs                                 
Insulina glargina (IGlar)      n= 1110 

Episódios confirmados 
de hipoglicemia noturna* 
 
No período de 
manutenção** 
 
 
No período total do 
tratamento 

Risco Relativo 
 
 
 
IDeg vs IGlar = 0.62 [0.49;0.78] 
 
 
 
IDeg vs IGlar = 0.68 [0.57;0.82] 
 

 
 
 
 

p<0,05 
 
 
 

p<0,05 
 

Monami, et 
al. 2012 [37] 
 

Revisão Sistemática com meta-análise 
de ECR de fases 2  e 3 
 
População: pacientes adultos 
diabéticos tipo 1 e 2 
 
Número de estudos incluídos sobre  
DM 1 e 2 = 4 
 
Comparações: 
Insulina degludec (IDeg)   n= 1456  
            vs                                 
Insulina glargina (IGlar)      n= 526 

 
 
 
 
Redução da glicemia de 
jejum no fim do 
tratamento 
 
 
Redução da HbA1c no 
fim do tratamento 

Diferença da Média Ponderada  
 
 
 

IDeg vs IGlar = -6.84 mg/ dL 

[-12.78;-40.86] 

 

IDeg vs IGlar = 0.04 %  

[-0.05;0.13] 

 
 
 
 
 
p=0,023  

 
 
 
 

p=0,37 

Home, et al. 
2012 [39] 

ECR de fase 2, 
 
População: pacientes adultos 
diabéticos tipo 1 
 
Comparações: 
 
Insulina degludec (IDeg)   n= 59 
            vs 

Insulina glargina (IGlar)      n= 59 

 
 
 
 
 
 
Redução da HbA1c. 

Diferença entre 
Tratamentos 

 
 

 

IDeg vs IGlar = 0,10% [-0,14 - 

0,34]  

 

 
 
 
 
 
 
 
p<0,05 

 

ECR = Ensaio Clínico Randomizado. P<0,05 = Resultado estatisticamente significativo. * Episódios de hipoglicemia confirmados 
ocorrendo entre 00h01min e 05h59min.  n= número de pacientes em cada grupo de tratamento. ** Período utilizado para alcançar o 
controle e estabilização da glicemia e das doses de insulinas. 
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Quadro 6: Resultados dos estudos de avaliação da qualidade de vida selecionados para o PTC 

ESTUDOS 
TIPO DE ESTUDO/ 

POPULAÇÃO 
DESFECHOS 

RESULTADOS  
(IC95%)  

Significância 
estatística 

Home, et 
al. 2012 
[39] 

ECR de fase 2, comparando 
a saúde e qualidade de vida 
utilizando o instrumento SF-
36, com questionário curto 
versão 2# 
 
População: pacientes 
adultos diabéticos tipo 1 
 
 
Comparações: 
 
Insulina degludec (IDeg)   
 n= 59 
            vs 

insulina glargina (IGlar)      
n= 59 

Domínios do SF-36 
 
 
 
Pontuação geral saúde física 
 
Capacidade funcional 
 
Aspectos físicos 
 
Dor 
 
Estado geral de saúde 
 
Pontuação geral saúde mental 
 
Vitalidade 
 
Aspectos sociais 
 
Aspectos emocionais 
 
Saúde mental 

Diferença entre Tratamentos 
IDeg vs IGlar 

 
 

+0.66 [-2.30–3.62] 
 

+2.32 [-3.32–7.95] 
 

+1.15 [-2.14–4.43] 
 

+ 1.69 [-4.48–7.86] 
 

-1.51 [-4.43–1.41] 
 

+3.01 [0.32–5.70] 
 

-0.97 [-3.95–2.01] 
 

+ 8.04 [1.89–14.18] 
 

+ 3.04 [-2.01–8.09] 
 

+ 2.46 [0.10–4.82] 

 
 
 
 
 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 
 
 

p<0,05 
 
 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
Freemantle, 
et al. 2013 
[38] 

Meta-análise de ECR de fase 
3, comparando a saúde e 
qualidade de vida 
utilizando o instrumento SF-
36, com questionário curto 
versão 2# 
 
População: pacientes 
adultos diabéticos tipo 2 
 
Número de estudos incluídos 
sobre DM2 = 3 
 
Comparações: 
 
Insulina degludec (IDeg)    
n= 1290 
            vs 

Insulina glargina (IGlar)      
n= 632 

Domínios do SF-36 
 
 
 
Capacidade funcional 
 
Aspectos físicos 
 
Dor 
 
Estado geral de saúde 
 
Vitalidade 
 
Aspectos sociais 
 
Aspectos emocionais 
 
Saúde mental 

Diferença entre Tratamentos 
IDeg vs IGlar 

 
 

+ 0.61 [-0.13–1.36] 
 

+0.66 [0.04–1.28] 
 

+1.10 [0.22–1.98] 
 

+ 0.61 [-0.05–1.28] 
 

+ 0.81 [0.01–1.59] 
 

+ 0.76 [-0.01–1.54] 
 

+ 0.18 [-0.72–1.08] 
 

+0.40 [-0.39–1.19] 

 
 
 
 
 
 

p<0,05 
 

p<0,05 
 
 
 

p<0,05 
 

ECR = Ensaio Clínico Randomizado. # O questionário foi completado pelos pacientes do estudo no início e final de tratamento.  
P<0,05 = Resultado estatisticamente significativo.  n= número de pacientes em cada grupo de tratamento.  
 
 

Interpretação dos resultados 
 

Os estudos selecionados apresentam boa qualidade metodológica, com nível de evidência 

“1A”. As três revisões sistemáticas buscaram responder diferentes aspectos propostos ao presente 

parecer, e o estudo que utilizou um ensaio clinico randomizado para avaliar a qualidade de vida dos 

pacientes com DM1 durante a utilização da insulina degludec (intervenção) e insulina glargina 

(controle), trouxe resultados satisfatórios em relação aos aspectos relacionados à qualidade de vida 

dos pacientes diabéticos. 
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Os principais desfechos avaliados pelas revisões sistemáticas com meta-análise foram: 

episódios de hipoglicemias (glicemia < 56 mg / dL)  grave, noturna e geral, qualidade de vida, 

redução da glicemia em jejum (mg/dL), níveis de hemoglobina glicada (%), índice de massa 

corporal (IMC) e peso corporal (kg) no fim do tratamento. 

O estudo de Ratner e colaboradores [36], avaliou o efeito da insulina degludec sobre a 

insulina glargina em termos de capacidade de redução dos episódios hipoglicêmicos, com reduções 

dos níveis de HbA1c equivalentes, em pacientes diabéticos tipo 1 e 2 randomizados em estudo fase 

3.  Os resultados mostram que pacientes com DM2 que iniciaram com a insulina IDeg como terapia 

basal, tiveram aproximadamente 1,8 episódios confirmados de hipoglicemias por ano, dos quais 0,4 

episódios por ano ocorreram durante a noite. Além disso, Ratner e colaboradores [36] relatam que 

para cada três sujeitos do estudo tratados com IDeg em vez de IGlar em um ano, 1 episódio de 

hipoglicemia global confirmada foi evitado. Da mesma forma, para cada oito indivíduos tratados 

com insulina IDeg em vez de IGlar no período de 1 ano, um episódio de hipoglicemia noturno foi 

evitado. Em outras palavras, 33% dos episódios globais de hipoglicemia foram evitados utilizando 

a insulina degludec em vez de insulina glargina, sendo que 13% de episódios noturnos. 

A revisão de Ratner e colaboradores mostra que melhoras semelhantes, porem pequenas, 

nos níveis de HbA1c podem ser alcançadas com menos episódios de hipoglicemia, especialmente 

episódios noturnos, com IDeg em vez de IGlar no grupo de indivíduos com diabetes tipo 2. Os 

benefícios de menores taxas de hipoglicemia noturna com IDeg sobre o uso de  IGlar, são  

demonstrados para ambos grupos de pacientes DM1 e DM2 apenas durante a fase de inicial do 

tratamento, pelo fato que nessa fase é alcançado uma dose de insulina ideal. Cabe ressaltar que 

esses efeitos são pequenos e em alguns aspectos não são significativos.  Na fase de tratamento os 

resultados não são significativos para os pacientes com DM1 representado por um (Risco Relativo 

(RR) 0.83 [0.69;1.00], IC 95%.) [36]. Porém, para o grupo de pacientes com DM2, a redução dos 

episódios de hipoglicemia totais e noturnos com o uso de IDeg, são significativos ((RR 0,83 [0,70, 

0,98], IC 95%) e (RR 0,64 [0,48, 0,86], IC 95%), respectivamente). Além disso, para o grupo com 

DM2, os episódios de hipoglicemias graves, foram significativamente menores com o uso de IDeg 

(RR 0,14 [0,03, 0,70], IC 95%) em todo o período de tratamento, quando comparado com IGlar 

[36]. 

Na revisão de Monami e colaboradores [37], os resultados mostraram que a redução nos 

níveis de HbA1c foi semelhante nos dois grupos de tratamento (IDeg e IGlar) com uma diferença 

da média ponderada de (0.04 % [-0.05; 0.13], IC 95%.) e que não houve diferenças entre pacientes 

com DM1 e DM2.  Já a dose de insulina degludec foi maior que a dose de insulina glargina no final 

do tratamento, apenas nos pacientes com DM2. Além disso, os episódios de hipoglicemia noturnos 

foram significativamente reduzidos com a IDeg em pacientes DM1 e DM2 (odds ratio (OD) 0.70 
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 [0.60 – 0.81], IC 95%.), e uma menor taxa de hipoglicemia geral somente nos pacientes com 

DM2 ( OD 0.81 [0.78 – 0.85] IC 95%). Os níveis de glicemia em jejum foram significativamente 

menores com insulina degludec (p=0.023). 

Home e colaboradores também acrescentam que a eficácia clínica de IDeg é comparável a 

IGlar. A diferença de redução dos níveis de HbA1c, entre os tratamentos para ambos os grupos, 

medido através dos níveis de HbA1c foi de  0,10% [-0,14 0,34], IC 95%.) [39]. 

O objetivo dos estudos de Home e Freemantle foram comparar o efeito da IDeg e da IGlar 

sobre a qualidade de vida dos pacientes com DM1 e DM2. Em pacientes com DM1, o trabalho de 

Home e colaboradores [39], que utilizou o instrumento SF-36, mostrou que o controle glicêmico 

global com IDeg comparado com IGlar melhorou significativamente o componente mental 

(vitalidade, aspectos sociais e emocionais e saúde mental) dos pacientes com um tamanho de efeito 

de Cohen de 0.42. Em relação aos aspectos sociais, o uso da IDeg mostrou-se moderadamente 

significativo, com um tamanho de efeito de Cohen de 0.49. Já no domínio saúde mental 

especificamente, os resultados demonstram uma pequena, mas significativa diferença entre os 

tratamentos, com um tamanho de efeito de Cohen de 0.39. Em contraste com o resultado do 

componente mental, o componente físico do instrumento SF-36 apresentou-se semelhante entre as 

duas insulinas. Os quatro domínios desse componente (capacidade funcional, aspectos físicos, dor e 

estado geral de saúde) não mostraram diferenças significativas entre IDeg e IGlar.  

Na revisão sistemática sobre qualidade de vida em pacientes com DM2, o trabalho de 

Freemantle e colaboradores [38], que utilizou o instrumento SF-36, mostrou que a pontuação no 

componente físico geral foi significativamente melhor com o uso de IDeg ( +0.66 [0.04–1.28], IC 

95%.). Isso foi devido em grande parte à diferença significativa no domínio dor corporal (+1.10 

[0.22–1.98], IC 95%) em favor de IDeg . No domínio vitalidade, os resultados foram significativos 

em favor de IDeg (+ 0.81 [0.01–1.59], IC 95%). Os demais domínios do instrumento SF-36 não 

apresentaram resultados significativamente diferentes nos escores em qualidade de vida da IDeg em 

relação à IGlar. Além disso, Freemantle e colaboradores destacam que a redução nos níveis de 

HbA1c foi semelhante nos dois grupos de tratamento (IDeg e IGlar) [38].  Sabendo que o medo de 

hipoglicemias e de injeções freqüentes, são um dos grandes impedimentos para iniciar e manter o 

tratamento com insulinas em pacientes DM2, uma possível explicação para as diferenças em 

qualidade de vida, em favor da IDeg, encontradas nesses estudos, pode estar relacionada às 

menores taxas de hipoglicemia e menor número de injeções com IDeg observados nos ECR [38]. 

 Estudo randomizado publicado em maio de 2013 [40], com duração de 26 semanas, avaliou 

o risco de hipoglicemia e controle glicêmico em pacientes com DM2 virgens de tratamento com 

insulinas degludec e glargina. O estudo concluiu que a IDeg apresenta melhora no controle 

glicêmico semelhante a IGlar, ambas com baixo risco de hipoglicemia. No aspecto segurança, as  
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taxas de hipoglicemia confirmadas com IDeg e com  IGlar  foram semelhantes (1,22 e 1,42 

episódios / paciente-ano, respectivamente (ERR) 0,86 [0.58-1.28], IC 95%). Já no aspecto eficácia, 

proporções semelhantes de participantes atingiram a HbA1c alvo de 7% ao final do estudo, com 

IDeg (52%) e IGlar (56%), sem diferença estatisticamente significativa entre o grupos de 

tratamento ((OD) 0,85 [0,56-1,30]., IC 95%). Além disso, foram observadas reduções da glicemia 

em jejum significativamente maiores com IDeg do que com IGlar [-67 vs -61 mg/dL]; diferença 

estimada entre tratamento  (-0,42 [-0.78 - -0.06]., IC 95%) [40]. 

Recomendações 
 
 

Atualmente, o Ministério da Saúde (MS) tem disponibilizado as insulinas Regular e NPH 

como insulinas de ação rápida e intermediária, respectivamente, para o tratamento do DM1 e DM2. 

A IDeg é um análogo à insulina NPH, de ação prolongada e  desenvolvida com o objetivo de 

estender a duração do efeito,  diminuir o número de aplicações diárias e reduzir os episódios de 

hipoglicemia. 

Até o momento, os estudos localizados demonstraram que a IDeg apresenta algumas 

vantagens clínicas e melhoras na qualidade de vida em relação a IGlar. Em relação aos aspectos de 

eficácia, os ensaios clínicos demonstraram que a IDeg é equivalente à IGlar. Porém, em relação aos 

dados de segurança, são necessários mais estudos de longo prazo e de qualidade metodológica 

adequada para avaliar, principalmente, os possíveis efeitos mitogênicos da IDeg.  

Portanto, com nível de evidencias “1A” e grau de recomendação ‘A’, tomando por base as 

revisões sistemáticas e meta-análise disponíveis para formulação desse PTC, sugere-se que a IDeg 

apresenta moderado benefício clínico em relação à IGlar no tratamento dos pacientes diabéticos 

tipo 1 e 2. Trata-se principalmente de benefícios relativos à redução dos eventos de hipoglicemia 

noturna, diminuição dos níveis de glicemia de jejum e da  HbA1c com melhora na qualidade de 

vida. 

Conforme descrito anteriormente, o MS disponibiliza a insulina NPH, que tem o preço 

menor que a IGlar e também deverá manter esse menor preço em relação à IDeg . Portanto não é 

evidente que o moderado benefício clínico promovido pela IDeg irá superar o acréscimo de custos 

com a sua disponibilização  pelo MS para a população diabética. 

Enfim, sugere-se estudos de impacto orçamentário e análises econômicas com modelos de 

custo-efetividade e custo-utilidade, para determinar os limites de custo que tornem a utilização de 

insulinas análogas uma alternativa atraente para o sistema de financiamento da saúde no Brasil. 

Recomendação fraca a favor da tecnologia, pois deve-se considerar a elaboração de novos 

estudos considerando aspectos econômicos e de segurança. 
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