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Relatório de Atividades
O presente relatório de atividades mostra as ações de três meses de trabalho, envolvendo 33 associações
brasileiras de pacientes com diabetes. Após o encontro presencial, ocorrido em abril de 2018, as
associações estão trabalhando em várias frentes de políticas públicas, que incluem: ações municipais,
estaduais e federais para sanar a falta de medicamentos e de insumos nos diversos municípios; iniciativas
finais para que o Ministério da Saúde faça a primeira compra das insulinas análogas de ação rápida e
inclua na lista do RENAME; conversa com a Anvisa sobre realização do projeto de teste de cada um dos
glicosímetros existentes no mercado, implementação de iniciativas que ajudem a criar um programa de
capacitação de profissionais da área de saúde, para que possam dar a devida assistência à pessoa com
diabetes, inclusão do diabetes no Calendário do Ministério da Saúde, monitoramento das discussões sobre
a inclusão da bomba de infusão de insulina no SUS, ajuda na tramitação dos projetos de lei: 133 de 2017
(que institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Saúde da Pessoa
Diabética), e o 9966 de 2018 (dispõe sobre a Assistência ao Paciente com Diabetes Mellitus no Âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS), lançamento oficial da Frente Parlamentar, além de monitorar os
desdobramentos do Programa Farmácia Popular.
Para isso, foi contratado o trabalho da Pacto Consultoria para facilitar e agilizar os diálogos com os atores
do governo.

Tópico 1: Glicosímetros
Desde o ano de 2016, a ADJ Diabetes Brasil tem estado em contato com a Anvisa, Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, responsável pela regulamentação dos produtos de saúde no Brasil, para solicitar uma
avaliação em cada um dos glicosímetros existentes no mercado.
O tema é de extrema importância, tendo em vista a existência de mais de 72 modelos de glicosímetros
disponíveis no Brasil. A ADJ vem recebendo reclamações de pessoas, que ao compararem os valores das
glicoses nos aparelhos, perceberam variações bem elevadas.
O estudo de avaliação dos glicosímetros da UNICAMP, realizado em 2013, cuja cópia foi obtida pela ADJ
por meio de pedido formulado via Lei de Acesso à Informação, constata a reprovação de quatro deles, pois
as diferenças de resultados encontrados variaram entre 19% a 139%, inviabilizando a utilização em
serviços de triagem e conduta clínica. Segundo a American Diabetes Association, os resultados exibidos
nos monitores de glicemia capilar – ou seja, dos testes de ponta de dedo – não podem variar mais do que
15%.
Após reuniões com os técnicos da Anvisa e participação em audiência pública no final do ano passado, no
dia 23 de janeiro deste ano, o técnico Augusto Bencke Geyer nos mandou uma notícia de que a Diretoria
Colegiada da Anvisa aprovou iniciativa de regulamentação para tornar o atendimento da ISO 15197:2013
como requisito compulsório para a manutenção de registro do glicosímetros no Brasil. Ou seja, agora as
empresas precisam comprovar por meio de documentos que os aparelhos têm a precisão dos valores.
Esta Instituição reconheceu a importância de inserir a Instrução Normativa Número 24, que dispõe da
obrigatoriedade das empresas fornecedoras dos glicosímetros a adaptarem os mesmos à ISO 15.197 de
2013 (http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/IN_24_2018_.pdf/4381cad6-3c9f-4a1d-9cccca07f9234539) em 17 de maio de 2018. Esta instrução deixa clara que as empresas têm até 21 de
novembro para mostrar que seus glicosímetros estão de acordo com a ISO 15.197 de 2013, senão serão
suspensos seus registros.
Esta é a primeira vitória, mas as associações ainda querem que a Anvisa dê prosseguimento ao projeto de
avaliação dos 72 glicosímetros. Para isso, a ADJ e a SBD estiveram presentes em reunião com a Anvisa e
os técnicos se comprometeram a realizar o projeto, conforme consta em ata da reunião.
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A ADJ está em contatos com os técnicos para saber a cada duas semanas como está o levantamento da
verba e o desenho do projeto internamente.
Tópico 2: Insulinas Análogas de Ação Rápida

Após todas as iniciativas envolvendo SBD, SBEM, SBP, ADJ, ANAD & FENAD, a Conitec reverteu o
parecer negativo da Conitec sobre a incorporação das insulinas análogas de ação rápida, em dezembro do
ano passado, durante celebração dos 5 anos de criação da instituição.
No dia 22 de fevereiro, foi publicada no Diário Oficial a assinatura do Marco Fireman sobre a incorporação
das insulinas análogas de ação rápida.
No dia 26 de setembro, foi aberta pela Conitec a Consulta pública do Protocolo do Tratamento da Pessoa
com Diabetes tipo 1. No dia 17 de outubro, a Consulta pública fecha. Ao todo, tiveram 193 páginas de
manifestação das associações de pacientes, de profissionais de saúde e da população como um todo.
No dia 11 de outubro, o Ministro da Saúde convoca uma coletiva de coletiva de imprensa para fazer o
anúncio da disponibilização das insulinas para as crianças. Como resultado, foi divulgada a seguinte
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matéria:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/sus-vai-distribuir-insulina-mais-modernacriancas-e-adolescentes-com-diabetes
SUS vai distribuir insulina mais moderna a crianças e adolescentes com diabetes

A partir do começo de 2018, unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) distribuirão doses de insulina
análoga, um medicamento mais moderno e de efeito mais rápido, a 100 mil crianças com diabetes mellitus
do tipo 1. A substância será armazenada em uma embalagem em formato de caneta, o que deverá facilitar
o manuseio durante a aplicação, o reúso do recipiente e seu transporte. O anúncio foi feito hoje (11) pelo
governo federal.
Em um primeiro ciclo, o medicamento será fornecido a crianças e jovens entre 10 e 14 anos, faixa etária
em que a doença se manifesta de maneira mais intensa e necessita de uma resposta corpórea mais
imediata. Se não tratada, a diabetes mellitus do tipo 1 pode causar danos irreversíveis ao sistema
neurológico e dificuldade de aprendizagem. Os pacientes poderão obter o medicamento em postos de
saúde e unidades da Farmácia Popular.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia distribuição de novo medicamento a crianças com
diabetesJosé Cruz/Agência Brasil
“Será um grande conforto para essas crianças e uma segurança, à medida que elas tenham a condição de
se adaptar melhor”, disse o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Ação mais rápida
Segundo o ministério, a insulina análoga apresenta diversas vantagens em relação às versões mais
comumente utilizadas. Ao contrário da insulina regular (que tem estrutura idêntica à insulina humana) e da
NPH (mistura de protamina e zinco), que devem ser aplicadas entre 30 e 45 minutos antes do início das
refeições e ao dormir, a insulina análoga deve ser injetada imediatamente antes das refeições, segundo a
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).
A ação no organismo leva apenas de 10 a 15 minutos, muito menos que os outros dois tipos, que agem a
partir de 30 minutos, no caso da regular, e de uma a três horas, quando usada a NPH.
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O governo investiu R$ 135 milhões na compra de 8 milhões de unidades do novo insumo. A próxima
etapa, ainda sem data definida, é estender a distribuição da insulina análoga a adultos.
O grupo com prioridade na fila da distribuição corresponde a 1% do total de crianças brasileiras com a
doença, que é de 1 milhão. De acordo com a SBD, a cada ano, no mundo, 440 mil crianças desenvolvem o
diabetes. Hoje, de acordo com a Vigitel 2016, uma sondagem que acompanha doenças crônicas no país, o
diabetes cresceu 8,9% entre a população adulta.
Edição: Luana Lourenço
Nos dias 19 e 20 de outubro, durante o evento da Conitec em São Paulo, Arthur Felipe de Brito, presidente
da CONITEC disse que deve ser discutido o protocolo do paciente com diabetes tipo 1 entre os dias 6 e 7
de dezembro. Esta reunião não contou com este assunto e foi debatido no início de 2018.
De qualquer forma, no dia 16 de novembro, saiu no Diário Oficial a publicação de uma nota sobre a
Audiência Pública a respeito da compra das insulinas. Representante de pacientes foi pautado para este
evento.

Durante o evento, não houve decisão alguma. No dia 12 de janeiro, foi encaminhado um ofício ao
Ministério da Saúde, solicitando esclarecimento sobre a compra das insulinas análogas. Não houve
resposta, apesar da insistência da ADJ no número de ligações e emails.
No dia 18 de janeiro, as empresas farmacêuticas produtoras de insulina mandaram o termo de referência
para participar do pregão. No dia 31 de janeiro, a ADJ esteve na reunião da Conitec para participar da
Plenária sobre o protocolo do diabetes tipo 1 e do assunto sobre a bomba de insulina, já que a Roche
havia submetido o dossiê em outubro do ano anterior. Como não houve resultado desta reunião, após o
Carnaval, a coordenadora de advocacy da ADJ resolveu articular os blogueiros para fazer uma campanha
digital.
No dia 20 de fevereiro, o consultor Walter Bittar esteve em reunião com o Ministro da Saúde e o
questionou sobre a compra das insulinas. Este respondeu que havia dado autorização para a compra.
Após emails e telefonemas para a Conitec, Arthur de Brito, Diretor da Conitec, dá o aval para a
participação da ADJ na outra plenária ocorrida no dia 8 de março.
Antes da reunião da Conitec, o consultor em Brasília pediu para a Deputada Carmen Zanotto questionar o Ministro
sobre a compra das insulinas. Este respondeu novamente que já autorizou a compra dos medicamentos.
No dia 7 de março sai publicada a abertura do pregão das insulinas:
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No dia 8 de março, ocorre a reunião. A ADJ esteve presente somente na hora de exposição do Protocolo do Diabetes
Tipo 1. Sua publicação ocorreu em 15 de março: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/PCDT_DM_2018.pdf
O protocolo tem algumas falhas entre elas, não comenta sobre a terapêutica da contagem de carboidrato, medida
esta realizada pela maioria dos pacientes que utilizam as insulinas, dificuldade da Conitec enxergar os benefícios
para gestantes e utilizar como parâmetro para saber o sucesso da terapêutica sobre a hemoglobina glicada,
principalmente quando recomenda ao médico utilizar só esta metodologia ao lidar com o paciente.
No dia 19 de março ocorreu o pregão, mas foi suspenso por uma liminar de uma das empresas. O pregão voltou a
acontecer no dia 2 de abril e a Novo Nordisk foi a empresa vencedora.
No dia 27 de abril, em conversa com um dos representantes da Conasems, há um impasse sobre a compra das
agulhas, se serão financiadas pelos estados e municípios ou pelo governo federal. Em maio há a definição de que o
Ministério da Saúde financiará a primeira compra. No dia 25 de maio é publicada a consulta pública das agulhas. A
ADJ escreve seu parecer e envia.
No dia 3 de julho, a ADJ foi até o Ministério da Saúde para conversar com o Dr. Antonio Raimundo Leal Barbosa,
representante do Departamento de Assistência Farmacêutica, para saber sobre a compra das insulinas análogas. A
previsão é que elas cheguem às Unidades Básicas de Saúde entre fim de agosto e início de setembro. A ADJ vai
continuar a acompanhar este processo até que as insulinas cheguem nas mãos das pessoas. Se o Ministério não
cumprir sua palavra na data estabelecida, fará uma nova campanha digital e midiática para pressionar.
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Tópico3: Falta de medicamentos e de insumos

Todas as associações costumam entrar em contato com a mídia para pressionar os governantes a
fornecerem os medicamentos e insumos para a população.
Houve uma sensível melhora da entrega dos medicamentos e insumos em municípios brasileiros. O Rio de
Janeiro é o que mais tem incidência deste problema.
Tópico 4: Educação para profissionais de saúde

Na reunião dia 3 de julho, a ADJ com a SBD estiveram em contato com o Rogério Luiz Zeraik Abdalla,
Secretário da SGTIES (Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde). Vamos começar a
desenhar um projeto conjunto.

Tópico 5: Inclusão do Diabetes no Calendário do Ministério da Saúde

Em conversa com a Pacto Consultoria, a ADJ e a SBD sabiam da importância do Ministério da Saúde
reconhecer o dia 14 de novembro como a data mais importante e mais representativa do diabetes no
mundo, para sensibilizar mais a sociedade sobre este tema. Ficou estabelecido que a Pacto Consultoria
precisava entrar em contato com algum parlamentar para que pudéssemos ter acesso mais fácil às
pessoas do Ministério da Saúde. Foi escolhida assim a Senadora Ana Amélia Lemos para que pudesse
nos ajudar neste sentido. Após três semanas, a assessora da parlamentar conseguiu uma reunião no dia 3
de julho junto à Equipe da Atenção Especializada. Para isso, a ADJ também convida a FENAD para
participar da reunião.
Para a surpresa de todos, além da equipe da Atenção Especializada, estavam presentes membros da
Vigilância Epidemiológica, da Promoção à Saúde e do Departamento de Atenção Básica. Todos os
membros das Organizações foram acolhidos e ouviram com atenção nossas demandas. Ficaram
estabelecidos fazer uma divulgação conjunta em novembro tanto do próximo Atlas do IDF, como também
conteúdos sobre diabetes, nos canais do Ministério da Saúde, envolvendo blog, podcast, rádios
comunitárias, pensar em organizar uma coletiva de imprensa no Auditório Emílio Ribas com dados novos
de diabetes, que serão lançados nesta data juntamente com o boletim.
E por fim foi solicitada a inserção do dia 14 de novembro no link do Calendário do Ministério da Saúde, que
foi inserido no dia posterior à reunião: http://www.saude.mg.gov.br/sobre/datas-comemorativas-da-saude
Tópico 6: Inclusão da Bomba de Insulina no SUS

Em fevereiro deste ano a ADJ ficou sabendo que a Roche havia submetido o dossiê para incorporação da
Bomba de Insulina no SUS para a Conitec. Em 27 de fevereiro, a própria Conitec abriu uma consulta
pública para ouvir as manifestações das pessoas com diabetes, cuidadores e profissionais de saúde sobre
esta iniciativa. Em março, a ADJ decide divulgar esta consulta pública para todos os associados,
profissionais de saúde, blogueiros e cuidadores.
Em maio, via Lei de Acesso à Informação, foram divulgadas as respostas sobre as manifestações das
pessoas. Para nossa surpresa, ao todos foram 5.812 participações, sendo 5.801 de pessoas físicas, 4 de
associações de pacientes. 5.581 foram manifestações contrárias ao parecer negativo da Conitec e 231 a
favor do parecer negativo da instituição.
Com sucessivas mensagens para a Conitec para saber a data que este tema seria debatido em plenária
da instituição, foi agendada para dia 4 de julho. A representante da Pacto Consultoria esteve presente e
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percebeu que para todos os membros o número de manifestações foi acima do esperado, mas que as
respostas da população civil não tinha consistência. Foram levados em consideração somente 10 estudos
que foram indicados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, mas a representante da Conitec em plenária
disse que são enviesados, ou seja, que a maioria destes estudos não têm um número considerável de
participantes que pudessem realmente demonstrar a superioridade do tratamento para diminuir
complicações e internações devido ao diabetes.
A ADJ espera receber os resultados oficiais desta plenária e voltar a conversar em breve com a Conitec.
Tópico 7: Projeto de lei: 133 de 2017 (que institui Institui a Política Nacional de Prevenção
do Diabetes e de Assistência Integral à Saúde da Pessoa Diabética)

O projeto de lei 6754/13: Institui política nacional de prevenção do diabetes e de assistência integral à
saúde da pessoa portadora de Diabetes, já estava tramitando na Câmara dos Deputados, quando
começamos a trabalhá-lo em junho do ano passado. Nossa conquista foi agilizar as conversas entre os
assessores dos deputados.
Em 31 de novembro do ano passado, ele vai para o Senado e muda o número para 133 de 2017. Já foi
direcionado para o Senado com o Projeto de Lei 133 de 2017. Está aguardando relatoria do Senador
Ronaldo Caiado. Após inúmeras conversas nas Comissões, o projeto está tramitando. O último status é
do dia 4 de julho em que agora o projeto foi para o Plenário do Senado Federal.
Tópico 8: Projeto de lei: PL 225/2017 - Dispõe sobre a assistência ao paciente com
diabetes mellitus no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Em 19 de março deste ano, a ADJ está acompanhando e ajudando a tramitar este projeto de lei, que entre
suas propostas, tem o objetivo de criar Centros de Referência em Diabetes, o que poderia dar a devida
assistência às pessoas com diabetes, evitando complicações e internações.
Após passar pelos Assuntos Sociais, foi para o Plenária do Senado, no dia 2 de maio, o PL virou PL
9966/18 e foi para a Câmara dos Deputados. No dia 8 de junho, o projeto passou para as comissões de
Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 RICD) - Art. 24, IIProposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II. Regime
de Tramitação: Prioridade (Art. 151, II, RICD). No dia 11 de junho, o Projeto foi para a Comissão de
Seguridade Social e Família. No dia 21 de junho, a ADJ pede para a deputada Carmen Zanotto ser a
relatora dele. Ela já oficializou o pedido e aguarda o despacho do presidente da Comissão. A ADJ fará
todo o acompanhamento até sua aprovação.

Tópico 9: Formação da Frente Parlamentar

Em 13 de julho do ano passado, após o Fórum de Diabetes ocorrido em Brasília, a deputada Carmen
Zanotto abriu espaço para que fosse criada a Frente Parlamentar do Diabetes. Em agosto, foram
convidados para participar desta frente os senadores Ronaldo Caiado e Cristóvão Buarque e a Deputada
Mara Gabrilli para formar a Frente Parlamentar do Diabetes.
Em 2º de setembro, é criada informalmente a Frente Parlamentar do Diabetes e criado a oportunidade
para fazer o lançamento no ano seguinte.
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Em outubro, foram coletadas todas as assinaturas para que a Frente Parlamentar fosse reconhecida tanto
no Senado como na Câmara dos Deputados. Desde janeiro de 2018, a ADJ foi pedindo espaço para fazer
uma audiência pública para o lançamento da Frente Parlamentar. O requerimento foi aprovado somente no
fim de abril. Depois de inúmeras visitas na Comissão de Assuntos Sociais, a audiência foi realizada no dia
5 de junho.
A Audiência teve uma ótima repercussão. Como pode ser visualizado:
Veículo: Portal do Jornal da Câmara
Data: 5 de junho de 2018
Assunto: Audiência Pública
Link:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/558482PACIENTES-E-MEDICOS-COBRAM-DO-SUS-OFERTA-DEINSULINA.html

Estado: DF

SAÚDE
05/06/2018 - 16h03
Pacientes e médicos cobram do SUS oferta de insulina
Medicamento foi comprado, mas faltam agulhas. O acesso ao tratamento para diabetes no SUS foi
debatido nesta terça-feira pela Comissão de Seguridade da Câmara
Pacientes e médicos cobraram uma solução para a introdução da insulina análoga de ação rápida no
Sistema Único de Saúde (SUS). O medicamento atende pessoas com diabetes tipo 1. O governo comprou
a insulina e parte do equipamento para a aplicação, mas esqueceu as agulhas.
Cleia Viana/Câmara dos Deputados
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Debate na Comissão de Seguridade sobre diabetes, doença que atinge 16 milhões de brasileiros
Em audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados nesta terçafeira (5), Arnoldo de Oliveira Júnior, representante do Ministério da Saúde, não deu prazo para que o
problema seja resolvido. Ele reconheceu que há má gestão na distribuição de medicamentos, dificuldades
nas
licitações
e
falta
de
remédios
no
mercado.
Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Hermelinda Pedrosa, 80% do orçamento da
saúde no Brasil são gastos com as chamadas doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como o
diabetes. "A gente fica pensando nas transmissíveis, como febre amarela, dengue, malária, que são
importantes, mas o impacto devastador, social e econômico de alteração da qualidade de vida é
capitaneado infelizmente pelas DCNTs", alertou.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 16 milhões de brasileiros têm diabetes.
Mas por falta de investimentos na prevenção da doença, outros 7 milhões ainda não estão com o
diagnóstico fechado. Quem já sabe que tem a doença enfrenta falta de insumos e medicamentos.
Vanessa Pirolo, da Associação de Pacientes com Diabetes, relatou que, na região de Teófilo Otoni, em
Minas Gerais, por exemplo, algumas pessoas acabam machucando a ponta dos dedos, porque não existe
equipamento
adequado
para
fazer
o
teste
de
glicemia.
"Nós precisamos ter acesso aos tratamentos adequados, à tecnologia adequada, de acordo, é claro, com
a eficiência da tecnologia e muitas vezes tem que ser um passo a passo. Mas não ter lanceta para pessoa
furar
o
dedo,
é
uma
conta
muito
burra",
lamentou.
Poucos médicos
Outro número considerado alarmante foi exposto durante a discussão: são apenas 5 mil endocrinologistas
para fazer a prevenção e o tratamento do diabetes em todo o País.
Por isso, um consenso entre os profissionais é que uma melhor qualificação das equipes de saúde para o
combate à doença poderia contornar essa falta de médicos, como explica a deputada Carmen Zanotto
(PPS-SC),
autora
do
requerimento
para
realização
da
audiência.
"Tem uma grande proposta de uma educação continuada que pode ser a distância para todos os
trabalhadores
da
área
da
saúde",
recomendou.
Frente Parlamentar
Depois da audiência pública, foi formalizada a criação da Frente Parlamentar Mista pela Causa do
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Diabetes. Uma das propostas do grupo é trabalhar pela aprovação do projeto de lei (PL 6754/13) que
estabelece a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética. A
proposta já passou pela Câmara e agora está sendo examinada pelo Senado.
ÍNTEGRA DA PROPOSTA:


PL-6754/2013

Os desdobramentos da Audiência Pública foram as reuniões ocorridas no dia 3 de julho, onde houve o
reconhecimento do dia 14 de novembro no calendário do Ministério da Saúde, a sensibilização das
equipes do Ministério da Saúde sobre a importância do tema e da realização de campanhas comunicação
conjuntas e respostas sobre a primeira compra das insulinas análogas de ação rápida.

Tópico 10: Encontros Virtuais

Ao longo deste trimestre, foram realizados dois encontros virtuais. Um em maio sobre Monitorização
Glicêmica com o convite do endocrinologista Luiz Calliari.

E o outro foi dividido em dois momentos: sobre os projetos de lei que estão tramitando na Assembleia
Legislativa com a participação do Fábio Siqueira, assessor parlamentar. E a outra temática foi sobre
editais de serviços, ministrada pela Gabriela Scarpa, gerente de produtos da Roche Diabetes Care.
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