
Projeto de lei - e6uy45b0

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: e6uy45b0
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
04/01/2022
Projeto de lei nº 14/2022
Protocolo nº 19/2022
Processo nº 19/2022
 

Autor: Dep. Valdir Barranco

Dispõe  sobre  o  tratamento  com  Bomba  de
Infusão  de  Insulina,  para  pacientes  que
possuem diabetes tipo 1, em acompanhamento
regular na Rede Pública de Saúde ou em Centro
Especializado, de acordo com indicação médica,
no âmbito estado de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Os pacientes que possuem diabetes tipo 1, em acompanhamento regular na Rede Pública de Saúde,
terão direito a receber tratamento com Bomba de Infusão de Insulina, de acordo com indicação médica, no
estado de Mato Grosso.

Parágrafo único: A pessoa que receber a Bomba de Infusão de insulina como dispositivo de tratamento do
Diabetes Mellitus, receberá treinamento, com profissional devidamente habilitado, para manipulação correta
do aparelho e insumos, em nível da Atenção Básica, ou será referenciada ao nível de Atenção à Saúde na
Rede SUS.

Art. 2º O monitomaramento dos pacientes e a distribuição dos insumos serão realizados em ambulatório de
atendimento específico, dentro de uma unidade de saúde equipada e que possua em seu funcionamento a
especialidade de endocrinologia.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei, ora apresentado, dispõe sobre o tratamento com Bomba de Infusão de Insulina, para
pacientes que possuem diabetes tipo 1, em acompanhamento regular na Rede Pública de Saúde ou em
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Centro Especializado para o tratamento de Diabetes tipo 1, de acordo com indicação médica, no âmbito
estado de Mato Grosso.

Atualmente, a diabetes mellitus tipo 1 (DM1) representa um desafio tanto para os portadores, seus familiares,
quanto para profissionais de saúde na obtenção de um bom controle glicêmico e metabólico, a fim de
minimizar complicações em curto e longo prazo.

Salienta-se que o gasto com a doença no Brasil é próximo da casa dos 100 bilhões de reais por ano, visto
que, além do grande número de diagnósticos que são realizados, o preço da insulina e dos medicamentos
para o tratamento é muito elevado. Para uma pessoa que se trata exclusivamente com insulina, o custo
aproximado fica entre R$ 500,00 a R$ 800,00 reais por mês.

A DM1 é uma doença que compromete o metabolismo da glicose e de outras substâncias produtoras de
energia, sendo um grupo heterogênico de distúrbios metabólicos que apresentam em comum à hiperglicemia,
resultante de defeitos na ação de insulina, na secreção de insulina ou em ambas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes.
Recentemente, dados estatísticos apontaram para 422 milhões de diabéticos, com previsão para alcançar
642 milhões em 2040. Desse total, aproximadamente 542.000 serão crianças portadoras de DM1.

Os sistemas de infusão contínua de insulina (SICI), também denominadas bombas de insulina, são
pequenos aparelhos eletrônicos que administram a insulina por meio de um cateter, um tubo plástico fino que
tem uma cânula flexível e é inserido na pele. São aparelhos que simulam a liberação fisiológica de insulina,
de forma continua (basal) e por meio de pulsos (no momento das refeições). Servem também para corrigir os
períodos de hiperglicemia, o que possibilita grande flexibilidade no estilo de vida, particularmente aos
horários de refeições e a viagens. O paciente carrega esse aparelho que libera insulina de forma programada:
mediante doses pequenas e contínuas, ou conforme programado. Esse dispositivo é diferente do tratamento
convencional, em que o paciente tem que fazer a dosagem de insulina com várias aplicações de injeção
durante o dia.

A terapia com bomba de insulina é a terapia mais similar ao funcionamento do pâncreas, fazendo com que
haja uma redução e complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose e síndrome hiperosmolar
hiperglicêmica não cetótica) e crônicas (retinopatia,nefropatia, neuropatia, doença arterial coronariana,
arterial periférica e cerebrovascular), reduzindo assim episódios de internação, cirurgias e custos para o
estado e o bem estar para o paciente.

Refletindo sobre esses benefícios o estado do Pará foi o primeiro estado do Brasil a implementar um centro
de bomba de insulina para atendimento de diabéticos tipo 1. O mesmo é referência para o Brasil em
atendimento desses pacientes, que há três anos são acompanhados por uma equipe multidisciplinar e estão
tendo acesso ao tratamento fornecido pelo estado, trazendo melhora na qualidade de vida desses pacientes,
reduzindo a quase zero o número de internações recorrentes ao mau controle da doença e garantindo o
Tratamento sem interrupções.

Em Goiânia também foi implementado o atendimento do Sistema Contínuo de Insulina (SIC), no Hospital
Regional de Taguatinga (HRT). Toda a assistência endocrinológica é baseada no protocolo da Sociedade
Brasileira de Diabetes, Associação Americana de Diabetes.

Nesse contexto, vislumbra-se a importância da implementação do Sistema de Infusão contínua de insulina
(SICI), para dar suporte aos pacientes diabéticos tipo 1, no Estado de Mato Grosso, a fim de diminuir o
número de óbitos, complicações e internações advindas do mal controle da doença, e garantir que esses
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pacientes sejam acompanhados por profissionais da área de Saúde e que não tenham o tratamento
interrompido.

No Brasil, há dois fabricantes de bombas de insulina: a empresa Roche, que comercializa os modelos
Accu-Chek SpiritR e o sistema Accu-Chek SpiritR Combo, e a Medtronic, que comercializa os modelos
ParadigmR 722 e VEO. Alguns modelos permitem, inclusive, que seja acoplado um sensor que avalia os
níveis de glicose em tempo real no organismo. Nenhum dos modelos de bomba de insulina citados acima foi
incorporado pelo SUS.

A operacionalização do Sistema Contínuo de Insulina (SIC) ocorrerá coma a implantação de ambulatório de
atendimento dentro de uma unidade de saúde equipada e que possua em seu funcionamento a
especialidade de endocrinologia. O ambulatório terá em seu quadro um profissional especializado no
atendimento ao paciente diabético, habilitado para manuseio do equipamento e uso do sistema, sendo a
distribuição de medicamento e do aparelho controlada e acompanhada por meio de software, ou seja,
funcionando essencialmente como um pâncreas de forma artificial.

Por todo o exposto, considerando o elevado espírito publico de Vossas Excelências, seguramente
convencidas da relevância da edição de leis que estabeleçam mecanismos eficazes para implementação e
efetivação de políticas públicas de saúde, solicito apoio dos ilustres pares para aprovação deste projeto.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Janeiro de 2022

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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