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Resumo
A diabetes tipo 1 (DT1) é um dos focos da investigação científica mundial. Particularidades como a sua 
incidência na população mais jovem, o seu carácter multifatorial e a possibilidade de dar a estes doentes 
uma qualidade de vida e uma esperança média de vida igual a um indivíduo saudável fazem com que exista 
um grande investimento na investigação nesta área. Sendo a abordagem terapêutica desta doença baseada 
na utilização de insulina, são notáveis os progressos no desenvolvimento de novas moléculas. Atualmente, 
encontram-se disponíveis novas insulinas de ação ultrarrápida e ultra prolongada, que vieram revolucionar 
o tratamento da DT1, nomeadamente por permitirem mimetizar a secreção fisiológica de insulina e, deste 
modo, aumentar a efetividade e segurança da terapêutica. Estas novas insulinas apresentam perfis de admi-
nistração e de ação mais adaptados e flexíveis ao dia-a-dia do diabético, o que permite otimizar o resultado 
da terapêutica.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 1/tratamento farmacológico; Insulina/análogos e derivados; Insuli-
nas/uso terapêutico; Insulina de Ação Prolongada/uso terapêutico
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Abstract
Type 1 diabetes (T1D) is one of the focuses of scientific research worldwide. Particularities such as its inci-
dence in the younger population, its multifactorial character and the possibility of giving these patients a qual-
ity of life and an average life expectancy equal to that of a healthy individual have led to a great investment in 
research in this area. Since the therapeutic approach of this disease is based on the use of insulin, the progress 
in the development of new molecules is remarkable. Currently available are new insulins of ultra-fast and ul-
tra-prolonged action, which have revolutionized the treatment of T1D, namely by allowing the mimicking of 
physiological insulin secretion and thus increasing the effectiveness and safety of therapy. These new insulins 
have administration and action profiles more adapted and flexible to the diabetic’s day-to-day life, which al-
lows for the optimization of the therapeutic outcome.
Keywords: Diabetes Mellitus, Type 1/drug therapy; Insulin/analogs & derivatives; Insulin, Long-Acting/ther-
apeutic use; Insulins/therapeutic use
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Introdução
A diabetes tipo 1 (DT1) é uma doença crónica hete-
rogénea caraterizada pela destruição autoimune ou 
idiopática das células β, culminando em insulino-
penia absoluta.1,2 Apresenta elevada incidência e pre-
valência, sobretudo nas faixas etárias mais jovens.3-5 

As estimativas mundiais de incidência anual são de 
128 900 novos casos nos grupos etários com menos de 
20 anos e, por sua vez, as estimativas de prevalência 
anual correspondem a 1 110 100 casos.3,4 Atualmente, 
são grandes os esforços científicos investidos na in-
vestigação da DT1, com o objetivo de obter respostas 
que permitam conhecer melhor a realidade que envol-
ve esta doença, bem como a descoberta de novas tera-
pias e modalidades de controlo desta patologia.6 São 
notáveis os resultados provenientes da investigação 
na diabetes sendo claros os progressos no principal 
tratamento disponível da DT1: a insulina. De facto, 
atualmente, encontram-se disponíveis os análogos 
de insulinas de ação rápida e prolongada, e as mais 
recentes insulinas de ação ultrarrápida e ultra prolon-
gada.7-9 Esta evolução veio revolucionar o tratamento 
da DT1, nomeadamente por permitir mimetizar a se-
creção fisiológica de insulina e, deste modo, aumentar 
a efetividade e segurança da terapêutica.10

Neste sentido, este artigo tem como objetivo fazer 
uma revisão bibliográfica narrativa sobre os mais re-
centes progressos farmacológicos na área do trata-
mento e controlo da DT1. Especificamente, no que diz 
respeito às novas insulinas disponíveis no mercado e 
às que estão a ser investigadas, apresentadas nesta re-
visão em fase pré-clínica ou clínica de investigação e 
desenvolvimento farmacêutico. Com este objetivo foi 
feita uma pesquisa em bases de dados bibliográficas 
de livre acesso, como a PubMed, Cochrane Library, 
Scopus e ScienceDirect, onde foram recolhidas di-
versas publicações de carácter científico utilizando 
como principais termos de pesquisa “type 1 diabetes”, 
“pharmacotherapy” e “insulins”. A pesquisa foi limita-
da a publicações escritas em português, espanhol ou 
inglês.

Novos paradigmas terapêuticos  

na diabetes tipo 1
A investigação no desenvolvimento de novas insuli-
nas tem dois objetivos: simular o perfil de secreção 
de insulina pelas células β, para manter os níveis de 
insulina basal entre as refeições e permitir uma rápi-
da disponibilização de insulina quando existe um au-
mento da glicose no sangue; e ultrapassar os desafios 
farmacocinéticos e fisiológicos da administração peri-

férica de insulina que, ao contrário das células β, não 
fornece insulina diretamente na circulação portal.7 

Com o conhecimento do perfil farmacocinético (PK) 
das moléculas de insulina em solução, a tecnologia do 
DNA recombinante permitiu modificar a insulina hu-
mana, obtendo-se análogos.9 Em termos estruturais, 
um análogo de insulina é similar à insulina humana, mas 
apresenta alterações na sequência de aminoácidos, re-
sultando em mudanças no perfil PK, alterando assim o 
perfil de absorção no tecido subcutâneo (SC).7

Os análogos de insulina têm o objetivo de mimeti-
zar o perfil de secreção endógena de insulina, o que 
constitui uma vantagem em relação à insulina huma-
na (insulina regular e insulina de protamina neutra 
de Hagedorn (PNH)), que não consegue reproduzir 
a secreção fisiológica do pâncreas, de forma exímia, 
em resposta aos níveis de glicose no sangue.9,10

 As no-
vas insulinas estão disponíveis numa ampla variedade 
de perfis de ação e são classificadas de acordo com as 
suas propriedades farmacocinéticas isto é, tendo em 
conta o seu início de ação, a sua duração de ação e 
o tempo necessário para atingir a sua concentração 
máxima (Tabela 1).11 

Desta forma, além da insulina de ação intermédia 
(insulina humana), podemos classificar os análogos 
como insulina de ação rápida (AAR), insulina de ação 
prolongada, pré-misturas de insulina, e mais recen-
temente, insulina de ação ultrarrápida e insulina de 
ação ultra prolongada.12 Em relação às pré-misturas 
de insulina, são uma mistura de insulina de ação rápi-
da e prolongada, em várias proporções, de forma a mi-
metizar o efeito basal e prandial das fases de secreção 
de insulina, apenas com uma única injeção.10

Em indivíduos com DT1, o tratamento com análogos 
de insulina está associado a uma redução de hipogli-
cemias (maior efeito adverso associado à insulina), di-
minuição de peso e ainda a uma diminuição dos níveis 

de hemoglobina glicada (HbA1C), em comparação 
com indivíduos tratados com insulina humana.13,14

Análogos de insulina de ação rápida 

e ultrarrápida comercializados
No momento da administração da insulina pela via 
SC, as moléculas de insulina associadas em hexâ-
meros devem dissociar-se em dímeros e monómeros 
antes de serem absorvidos na circulação.7-9 Os AAR 
têm a capacidade de se dissociarem mais rapidamente 
após o momento da injeção, o que permite um início 
de ação mais rápido, menos tempo para atingir a sua 
concentração máxima e um período de ação inferior.15

A insulinoterapia com AAR, em regime bólus, tem 
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Tabela 1. Propriedades farmacocinéticas dos diversos tipos de insulina

     
Início (h) Pico (h)

Insulina lispro (Humalog®) (100 e 200U)17,59

Insulina aspártico (Novorapid®)17,18

Insulina glulisina (Apidra®)17,60

Insulina aspártico modificada (Fiasp®)16,17 

Insulina lispro modificada (Lyumjev®)24

* Apesar de estarem disponíveis não são apropriados para o tratamento de DT1, uma vez que o ajuste de doses de insulina basal e prandial não é pra-
ticável.

12 
Tabela construída com recurso aos resumos das caraterísticas do medicamento (RCM) de cada insulina e com a consulta do Canadian Diabetes 

Association. Appendix 6 - Types of Insulin. Can J Diabetes. 2018; 42:234-9.
12

 e do artigo Hahr AJ, et al. Optimizing insulin therapy in patients with type 1 and 
type 2 diabetes mellitus: optimal dosing and timing in the outpatient setting. Dis Month. 2010;56:148-62.

64
 Encontram-se destacadas a verde as insulinas 

mais recentes no mercado.

Duração (h)

Análogos de insulina de ação rápida (AAR) e ultrarrápida

Análogos de insulina de ação prolongada e ultra prolongada

Insulina glargina (Lantus®)17,55

Insulina glargina 300U (Toujeo®)17,52

Insulina glargina biossimilar (Abasaglar®, Semglee®)17,61,62

Insulina detemir (Levemir®)63

Insulina degludec (Tresiba®)40

Análogos de insulina bifásicos
12*

Insulina lispro 25/75 (Humalogmix25®)64

Insulina lispro 50/50 (Humalogmix50®)64

Insulina aspart 30/70 (Novomix30®)64

15-30 min

10-20 min

10-15 min

2-10 min

20min

como objetivo reproduzir a secreção endógena de in-
sulina nas horas das refeições para evitar aumentos 
excessivos de glicose pós-prandial (GPP).16 

A admi-
nistração destes análogos antes das refeições permite 
uma maior flexibilidade no ajuste da vida quotidiana, 
sendo que também tem o conveniente de poderem ser 
administrados após a refeição se, por exemplo, a con-
tagem dos hidratos de carbono (HC) falhar.15,17

 No 

entanto, existem algumas desvantagens práticas dos 
AAR, como a probabilidade de existir uma hipoglice-
mia pós-prandial seguida de uma hiperglicemia, nas 
situações em que a refeição apresenta um elevado teor 
lipídico – isto levará a um retardamento na absorção 
de HC, com um desajuste da cinética da insulina às 
oscilações da glicémia.18

Como descrito na Tabela 1, a máxima redução da GPP 

é obtida quando a administração destas insulinas 
ocorre 15-30 minutos antes da ingestão dos alimen-
tos. No entanto, há muitos doentes que não cumprem 
esse intervalo de tempo, não atingindo o potencial de 
redução da GPP.18 Por este motivo, a investigação far-
macêutica centrou-se na necessidade de acelerar a ab-
sorção e ação da insulina exógena, permitindo mime-
tizar da melhor forma possível a secreção fisiológica 
da insulina endógena.16 Desta forma surgiu uma nova 
geração de análogos de insulina, com perfis farma-
codinâmicos (PD) e PK melhorados em comparação 
com os análogos de insulina de ação rápida.12

Em 2017, o análogo de insulina aspártico de ação ul-
trarrápida (Fiasp®), foi a primeira insulina desta clas-
se a ser aprovada pela Food and Drug Administration 
(FDA) e pela European Medicines Agency - EMA 

0,5-2,5

1-3

1-1,5

1- 3

1-3

3-6,5

3-5

3-5

3-5

5

1-2

1-2

1-2

1-2

30-90 min

-/6-8

-

-/6-8

8-10

-

20-26

Até 36

20-26

≈ 17

> 42

10-15 min

10-15 min

10-20 min

1-3

1-3

1-4

10-16

10-16

10-16
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(Agência Europeia do Medicamento) para o trata-
mento da DT1 e DT2.16 Em comparação com a insu-
lina aspártico (IAsp), a insulina aspártico de ação 
ultrarrápida (Fiasp®) tem dois novos excipientes 
na sua formulação: a niacinamida (vitamina B3) e a  
L-arginina (aminoácido natural). O primeiro consti-
tui um modificador da absorção que potencia a taxa 
de absorção através do aumento da monomerização 
e do fluxo cutâneo. Já a L-arginina, garante a estabi-
lidade da formulação.18,19 No que diz respeito à sua 
constituição, a insulina aspártico rápida possui uma 
maior fração de monómeros e uma taxa superior de 
penetração através das monocamadas celulares. Além 
disso, verifica-se que existe uma maior velocidade 
de dissociação dos hexâmeros em monómeros, após 
a administração, o que aumenta a velocidade de ab-
sorção ao nível do tecido subcutâneo.18 Desta forma, a 
insulina ultrarrápida apresenta uma maior aproxima-
ção do perfil fisiológico.
Nos ensaios clínicos realizados em indivíduos com 
DT1, que comparam a insulina aspártico de ação ul-
trarrápida (Fiasp®) com a IAsp, os resultados princi-
pais demonstram 2 vezes maior rapidez de início de 
exposição na corrente sanguínea, 2 vezes maior ex-
posição de insulina nos primeiros 30 minutos e uma 
ação de insulina superior em 74% nos primeiros 30 
minutos.20

As implicações clínicas de o início de ação da insu-
lina aspártico de ação ultrarrápida (Fiasp®) ocorrer 
5 minutos antes do estabelecido para a IAsp, foram 
estudadas em estudos de fase III.20 Estes estudos de-
monstraram superioridade no controlo do aumento 
GPP 1 hora e GPP 2 horas após, quando administrada 
antes da refeição. Assim, administrar esta insulina até 
2 minutos antes do início de uma refeição, proporciona 
melhores resultados no controlo da GPP. Relativamen-
te à HbA1c, verifica-se uma ligeira diminuição dos va-
lores. No que diz respeito a hipoglicemias graves após 
a refeição, não se verificaram diferenças significativas 
num ensaio clínico de fase III que compara a insulina 
aspártico de ação ultrarrápida (Fiasp®) vs IAsp.20

O rápido início de ação deste novo análogo pode pro-
porcionar a possibilidade de dosagem pós-refeição, 
quando necessário, se uma injeção for esquecida, ou 
se a quantidade de HC de uma refeição não puder ser 
estimada antecipadamente.21 Desta forma, a insulina 
aspártico de ação ultrarrápida (Fiasp®) pode ser ad-
ministrada até 20 minutos depois do início da refeição, 
sem prejuízo no controlo da glicémia e da HbA1c, não 
havendo evidências de um risco acrescido de hipogli-
cemia.20,21 No entanto, é preciso ter em conta que com 

a insulina aspártico de ação ultrarrápida (Fiasp®) o 
tempo de exposição e de ação também é menor, quan-
do comparado com a insulina aspártico.21-23 Enquan-
to, por um lado esta característica pode reduzir o ris-
co de hipoglicemia a seguir às refeições, por outro, um 
curto tempo de exposição pode resultar numa falta de 
insulina no período após a ingestão de alimentos, o 
que pode conduzir a hiperglicemia.20

No que diz respeito ao perfil de segurança, não exis-
tem diferenças significativas nos episódios de hipo-
glicemia graves confirmadas ou de outros eventos 
adversos como náuseas ou reações no local da injeção, 
garantindo o perfil de segurança da insulina aspártico 
de ação ultrarrápida (Fiasp®).24

 

A insulina aspártico de ação ultrarrápida (Fiasp®) 
encontra-se aprovada pela EMA para uso SC ou por 
injeção intravenosa (IV). Atualmente, esta insulina 
tem muita utilidade clínica nos sistemas de perfusão 
subcutânea contínua de insulina (SPSCI), principal-
mente na população pediátrica.25

Ao realizar uma comparação direta entre os diversos 
análogos de insulina rápida verifica-se que o análo-
go de insulina ultrarrápida (Fiasp®) é uma insulina 
mais adaptada ao dia-a-dia do diabético, visto que 
apresenta tempos de administração mais flexíveis e a 
possibilidade de ser utilizada em todas as populações 
de diabéticos.
Mais recentemente, em 2020, o análogo de insulina 
lispro de ação ultrarrápida (Lyumjev®), foi aprovado 
pela FDA e pela EMA para o tratamento da DT1 e DT2 
em adultos.26,27 O desenvolvimento desta insulina 
teve por base o princípio de formulação do análogo de 
insulina ultrarrápida (Fiasp®), visto que se utilizou a 
insulina lispro com a adição de novos excipientes, o 
treprostinilo (análogo da prostaciclina) e o citrato de 
sódio.28-30 Estes excipientes apresentam mecanismos 
independentes.29,31 O citrato aumenta a permeabili-
dade vascular local, e o treprostinilo induz a vasodila-
tação local de forma a conseguir uma absorção acele-
rada da insulina lispro.7,28,29,32

Em estudos que permitem a comparação desta insu-
lina ultrarrápida com a insulina lispro convencional 
verifica-se que existe uma absorção mais rápida da 
insulina lispro, o que resulta num menor aumento da 
GPP 1-2 horas após as refeições.29,30,33 Em indivíduos 
com DT1, verifica-se uma ação mais rápida da insulina 
e uma duração de ação mais curta.29,34 Com estes da-
dos, infere-se uma menor probabilidade de existir um 
evento de hipoglicémia pós-prandial.34 O aparecimen-
to de insulina lispro no soro foi 6 minutos mais rápido 
com a insulina lispro de ação ultrarrápida (Lyumjev®), 
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levando a uma exposição à insulina 7 vezes maior nos 
primeiros 15 minutos após a injeção.29,34

 

Num estudo que permite a comparação da insulina 
lispro de ação ultrarrápida (Lyumjev®) com as insu-
linas rápidas, insulina lispro (Humalog®) e insulina 
aspártico (Novorapid®) e com a insulina aspártico ul-
trarrápida, (Fiasp®), apurou-se que a insulina lispro 
de ação ultrarrápida (Lyumjev®) pode ter o potencial 
para melhorar o controlo glicémico, de uma forma 
mais eficaz, em indivíduos com DT1, em comparação 
com as insulinas anteriormente mencionadas.34 

Esta nova insulina ultrarrápida demonstra ser mais 
segura, uma vez que existem menos episódios de hi-
poglicémias nos quais era requerida intervenção.34

 

Tal como a insulina aspártico ultrarrápida (Fiasp®), a 
insulina lispro de ação ultrarrápida (Lyumjev®) tam-
bém pode ser administrada até 20 minutos após uma 
refeição, devido ao seu rápido início de ação.30,33,34

No que diz respeito à HbA1c, verifica-se não inferio-
ridade na sua redução, em 26 semanas, em indivíduos 
com DT1 e DT2 e um tempo no alvo dos níveis de gli-
cose mais satisfatório (70-180 mg/dL), quando com-
parada com a insulina lispro.32

Apesar de ainda não existirem muitas evidências e de 
não estar aprovada para este fim, os relatos clínicos 
indicam que a insulina lispro de ação ultrarrápida 
(Lyumjev®) apresenta estabilidade para utilização 
em SPSCI.31

Os resultados demonstraram que a insulina lispro 
de ação ultrarrápida (Lyumjev®) tem um perfil de 
absorção de insulina mais rápido e com menores va-
lores de GPP em comparação com as insulinas lispro 
(Humalog®), com o análogo de insulina ultrarrápida 
(Fiasp®) e com a insulina aspártico (Novorapid®).29

 

Conclui-se assim que a insulina lispro ultrarrápida 
(Lyumjev®) apresenta caraterísticas que permitem 
um melhor controlo glicémico em indivíduos DT1.29

Análogos de insulina de ação rápida 

em fase de desenvolvimento
Com a finalidade de cumprir de forma mais eficaz os 
requisitos de uma insulina exógena, existem uma sé-
rie de análogos de insulina de ação ultrarrápida em 
desenvolvimento. 
Insulina BioChaperone® Lispro – insulina  
BioChaperone® Lispro foi testada em ensaios clínicos 

de fase I e II, em pessoas com DT1 e DT2 e em vários 
dispositivos de administração de insulina, estando 
neste momento, habilitada para entrar na fase III.35

A composição desta insulina consiste na insulina 
lispro convencional à qual foi adicionada citrato e 

um novo excipiente oligossacarídico com cargas ió-
nicas e porções de aminoácidos projetados para ace-
lerar a absorção da insulina lispro, denominado por  
BioChaperone BC222.7 No que diz respeito à compa-
ração desta insulina com a Fiasp®, demonstra resulta-
dos superiores.36

Insulina NN1406 – A insulina NN1406 encontra-
-se na fase I e II dos ensaios clínicos e é uma insulina  
hepato-preferential, o que se significa que apresenta 
uma via de administração de insulina que mimetiza o 
percurso fisiológico da insulina endógena.37

  

Insulina VIAject® – VIAject® é uma formulação de 
insulina humana em fase III de desenvolvimento clí-
nico, que possui na sua constituição ethylenediamine 
tetraacetic acid (EDTA) - ácido etilenodiamino tetra-
-acético utilizado para quelar o zinco, destabilizando 
os hexâmeros de insulina, enquanto o ácido cítrico é 
empregado para mascarar as cargas superficiais, fa-
cilitando a rápida monomerização e absorção após 
administração de insulina.38 Esta nova insulina de-
monstra ser absorvida mais rapidamente do que a in-
sulina lispro, reduzindo assim os picos pós-prandiais 
de glicose.38

Análogos de insulina de ação 

prolongada e ultra prolongada 

comercializados
As formulações de insulina de ação prolongada e ultra 
prolongada visam imitar a resposta endógena basal 
da insulina através da libertação contínua de baixas 
concentrações de insulina, no local da injeção, du-
rante um longo período de tempo.39 Os análogos de 
insulina basal foram desenvolvidos com o propósito 
de melhorar os perfis de eficácia e de segurança da 
insulina basal e de aumentar a satisfação dos indiví-
duos DT1 utilizadores da insulina PNH.39 Os resul-
tados dos ensaios clínicos que comparam estes aná-
logos com a insulina PNH revelam que o número de 
hipoglicemias (diárias e noturnas) diminui, há uma 
redução significativa do valor da HbA1c e os doentes 
têm uma significativa perda de peso.17 Embora a tera-
pêutica com os primeiros análogos de insulina basal 
tenha demonstrado ser eficaz a atingir os níveis-alvo 
de glicemia, esta apresenta algumas limitações: a du-
ração de ação pode não ser suficiente ou não ser cons-
tante; possibilidade de ocorrência de hipoglicemias 
noturnas; aumento de peso com potenciais efeitos 
físicos e psicológicos negativos.39,40

 

Assim, a introdução de análogos de insulina de ação 
ultra prolongada, como a insulina degludec (IDeg) 
(Tresiba®) e a insulina glargina 300U/mL (IGlar-300) 
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(Toujeo®) ultrapassam algumas das limitações ante-
riormente indicadas e, potencialmente, podem fazer 
com que alguns doentes atinjam os alvos glicémicos 
com um menor risco de hipoglicemia associado e um 
menor ganho de peso.40

 

A IDeg (100U e 200U) é uma insulina que atua por 
um período superior a 24 horas.7 Esta insulina foi 
aprovada pela EMA em 2013 e pela FDA em 2015 para 
a utilização no regime terapêutico da DT1 e DT2, a 
partir do 1º ano de idade.12,41

 

A estrutura molecular da IDeg é semelhante à da in-
sulina convencional. No entanto, a sua ação ultra pro-
longada deve-se à remoção de um resíduo de treonina 
da posição 30 da cadeia de insulina e à acetilação com 
um ácido gordo de 16 carbonos (ácido hexadecanói-
co), acoplado à lisina na posição 29.42,43 Após a admi-
nistração por via SC, quando entra em contacto com 
um ambiente de pH neutro, há formação de longas 
cadeias de multihexâmeros solúveis que são liberta-
dos, lentamente e de forma contínua, na forma de mo-
nómeros de insulina.12 Depois de atingir concentra-
ções de estado estacionário, a ação da IDeg dura até 
42 horas.12 Quando atinge o estado estacionário, que 
irá ocorrer 2 a 3 dias após a administração da insuli-
na, não há variação da concentração, o que se deve ao 
seu perfil PK estável.44,45 Esta característica permite 
delinear um perfil de ação plano em comparação com 
as restantes insulinas basais disponíveis até à data.45

 

No que diz respeito à segurança demonstrada em di-
ferentes populações, os resultados dos estudos reve-
lam que as caraterísticas PK da IDeg não são alteradas 
pelo aumento da idade, compromisso renal ou hepá-
tico.39 A IDeg possui efeitos metabólicos semelhantes 
aos da insulina humana, no entanto apresenta efeitos 
mitogénicos de menor potência (4%-14%), sendo 
mais segura.45

 

Após atingir o estado estacionário, a fase após a ab-
sorção é a eliminação da insulina que, como segue 
uma cinética de ordem 1, não sofre acumulação.44

 A 

duração de ação mais prolongada e um coeficiente de 
variação inferior distinguem esta insulina dos análo-
gos de 1ª geração.45,46 Desta forma, a variabilidade do 
efeito da redução da glicémia num período de 24 ho-
ras no estado estacionário é 4 vezes inferior em com-
paração com a IGla-100.46

As vantagens da IDeg destacam-se em inúmeros en-
saios clínicos.45 As suas propriedades anteriormente 
referidas permitem que o doente atinja o objetivo gli-
cémico, mas com uma baixa taxa de hipoglicemias.45 

A sua ação prolongada permite uma maior flexibili-
dade na hora da administração sem interferir na sua 

eficácia, o que pode ser uma vantagem para diabéticos 
que têm um estilo de vida mais imprevisível, tornan-
do a insulinoterapia muito mais acessível, menos in-
vasiva, menos exigente e mais aceitável por parte do 
doente.40

Os estudos BEGIN e BOOST avaliam a IDeg como 
integrante de um regime terapêutico basal-bólus nas 
diferentes populações de diabéticos.47,48 Segundo os 
resultados destes estudos, verifica-se não inferiori-
dade no que diz respeito à diminuição dos valores da 
HbA1c e a redução de hipoglicemias totais, noturnas e 
graves, em comparação com a IGla-100.47,48

Atualmente, já existem evidências de estudos de vida 
real (real life studies - RLS) e realizados num contex-
to de prática clínica que validam esses resultados 
dos ensaios clínicos.49-52 Num estudo observacional 
e prospetivo, aberto e de um só braço realizado em 
contexto de prática clínica com um follow-up de, apro-
ximadamente, 3 anos no qual os doentes realizaram 
um switch para a IDeg, verificou-se uma melhoria no 
controlo glicémico, redução de hipoglicemias e de 
doses de insulina. Deste estudo, concluiu-se que a 
IDeg é clinicamente relevante e útil e economicamen-
te justificável para os doentes com DT1.51

 No estudo  

EU-TREAT, um estudo multicêntrico e retrospetivo, 
no qual se realizou o switch para a IDeg em todos os 
doentes, verificou-se que a alteração do regime tera-
pêutico de outras insulinas basais para a IDeg, melho-
ra o controlo glicémico e reduz significativamente o 
risco de hipoglicémia na prática clínica.52

Desta forma, a IDeg em comparação com os análogos 
de insulina basal de 1ª geração, apresenta um meca-
nismo de ação inovador que simula um perfil PK/PD 
mais fisiológico que permite uma maior flexibilidade 
na altura de administração e uma menor variabilidade 
dos valores de glicémia, verificando-se equivalência 
no controlo glicémico.
Uma outra insulina de ação ultra prolongada, apro-
vada pela EMA e pela FDA em 2015, é a IGla-300.12,53

A IGla-300 é uma nova formulação de insulina glargi-
na, apresentando-se como a versão mais concentrada 
da IGla-100.12 A diferença é que esta insulina forne-
ce o mesmo número de unidades de insulina do que 
a IGla-100, mas num terço do volume da injeção.40

 

A IGla-300 tem a mesma substância ativa do que a  
IGla-100, mas produz um depósito SC compacto, 
com uma área de superfície mais reduzida do que a  
IGla-100.54 Este facto permite um maior tempo de 
permanência da insulina no tecido SC, resultando 
numa menor taxa de redissolução, menor biodisponi-
bilidade e um aumento da dose diária disponível que 
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será libertada de forma gradual na corrente sanguí-
nea.54,55

A IGla-300 apresenta um perfil PK mais estável e 
mais prolongado, uma vez que vai libertando insulina 
ao longo do tempo, resultando num controlo da glico-
se superior a 36 horas.54,55

A segurança e a eficácia da IGla-300 foram avalia-
das numa série de ensaios de fase III, que recruta-
ram indivíduos DT1 num regime de IGla-100 versus  

IGla-300.56,57 Os resultados dos ensaios clínicos com 
IGla-300 indicaram que as reduções da HbA1c foram 
não inferiores aos da insulina IGla-100.58

 Os doentes 

tratados com IGla-300 apresentam maior probabili-
dade de atingir uma HbA1c<7,0%, sem risco de hipo-
glicemia, quando comparados com os tratados com 
IGla-100.54 Nos doentes DT1, a incidência de hipogli-
cemia foi similar em doentes tratados com IGla-300 
comparativamente aos doentes tratados com insulina 
IGla-100, sendo que a evidência sugere uma tendên-
cia para uma redução dos episódios de hipoglicemias 
noturnas.7,54,58 No entanto, é importante realçar que 
esta redução dos episódios de hipoglicemia com a 
IGla-300 verificou-se nas primeiras 8 semanas dos 
ensaios clínicos, não se tendo mantido durante toda 
linha temporal do ensaio (6 meses).55,59 A variabili-
dade da glicémia foi semelhante entre os dois grupos. 
No que diz respeito às doses de insulina basal admi-
nistradas diariamente, são superiores entre 10%-18%, 
nos grupos tratados com IGla-300, devido à sua me-
nor biodisponibilidade.58,59

 

Com o objetivo de avaliar a qualidade de vida com a 
utilização desta insulina, foi realizado um questioná-
rio que não detetou diferença significativa entre os 
dois regimes terapêuticos (IGla-100 versus IGla-300) 
ou os tempos de administração de insulina.59

 Nos es-
tudos de RWD, avaliou-se o controlo da glicémia em 
doentes DT1 que fizeram o switch da IGla-100 para a 
IGla-300.54 As evidências revelam uma leve diminui-
ção da HbA1c (de 8,0% para 7,9%), das hipoglicemias 
noturnas e não se verifica ganho de peso nos doentes 
selecionados para um regime terapêutico com a nova 
formulação da insulina glargina.54

 

Quanto à altura de administração, a IGla-300 pode 
ser administrada de manhã ou à noite, uma vez por 
dia e à mesma hora, de preferência.54 No entanto, a 
administração com um horário de toma flexível não 
teve efeito no controlo da glicémia ou na incidência 
de hipoglicemia.58,59

Na prática clínica, numa comparação de unidade por 
unidade, o efeito da IGla-300 para diminuir os níveis 
de glicose foi 20% menor do que a IGla-100.60 Pode-

mos afirmar que a IGla-300 é menos potente do que 
a IGla-100.59,60 Desta forma, a IGla-300 tem um perfil 
farmacocinético mais estável e plano, com uma ação 
mais prolongada e menos potência em comparação 
com a IGla-100.59 Seria expectável que os episódios 
de hipoglicemia reduzissem significativamente, o que 
não se verificou na prática clínica.59 Ambas as insuli-
nas glargina apresentam resultados positivos e seme-
lhantes no controlo da HbA1c e de outros parâmetros 
glicémicos.58-60

Até ao momento, não existe nenhum estudo head-to-
-head que compare diretamente estes dois regimes 
terapêuticos na DT1. Desta forma, mais informação é 
necessária para retirar uma conclusão.7

Análogos de insulina  

de ação prolongada em fase  

de desenvolvimento
A procura da insulina com um perfil PK/PD estável 
e constante, com uma duração de ação superior a 24 
horas e com o mínimo risco de hipoglicemia, mantém-
-se. Desta forma, existem novos análogos em desen-
volvimento com o objetivo de reduzir o número de 
administrações e criar uma terapia que impulsione 
uma melhor qualidade de vida em pessoas diabéticas.
Insulina Laps 115 – A insulina basal de ação prolon-
gada Laps 115 consiste no novo análogo da insulina 115 
conjugado com a porção Fc não glicosídea, fragmento 
de uma imunoglobulina G4 (IgG) humana, através 
de um pequeno ligante de polietilenoglicol (PEG).37 

Esta recente formulação, ainda em fase pré-clínica de 
desenvolvimento, faz com que a insulina tenha uma 
afinidade relativamente baixa para o recetor, tendo 
um tempo de meia-vida sérica 15 vezes superior em 
comparação com a IDeg, sendo assim extremamente 
longo.62 Desta forma, foi desenvolvida para ser admi-
nistrada apenas uma vez por semana.37,62 Esta insuli-
na detém várias propriedades únicas, como um perfil 
PK/PD substancialmente prolongado, um início de 
ação muito lento e ausência de efeitos mitogénicos.62

Este é o primeiro análogo de insulina de administra-
ção semanal a ser estudado e caraterizado, baseado na 
recente tecnologia da porção Fc de uma IgG.62

Insulinas BIOD-Ajustável e BIOD-Smart Basal – A 
empresa Biodel tem duas formulações de insulinas 
basais de ação prolongada em pipeline, ambas na fase 
pré-clínica de desenvolvimento.37

A BIOD-ajustável basal é uma insulina glargina mo-
dificada com uma formulação melhorada em relação 
à convencional.37,63,64 A principal característica des-
ta insulina reside no facto de estar disponível sob a  
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forma de insulina de ação curta, média e longa, pelo 
que se podem obter insulinas de mistura, o que per-
mite adaptar a terapêutica de insulina basal para a 
necessidades de cada doente.64 Isto é conseguido 
através da adição de excipientes de “redução”, geral-
mente, reconhecidos como seguros (GRAS), o que 
resulta na redução da duração da ação de IGlar em 
doentes DT1.64 Um estudo farmacocinético revela 
que esta nova formulação tem um perfil mais longo e 
mais plano em indivíduos com DT1.64

 

A BIOD-smart basal é uma formulação que inclui 
insulina glargina, glicose oxidase e peroxidase a  
pH = 4.64 A solubilidade da IGlar depende do pH, sen-
do mais solúvel a pH mais baixo e menos solúvel a pH 
neutro.64 A combinação de glicose oxidase e peroxida-
se responde a um aumento da concentração de glicose 
através da produção de ácido glucónico, diminuindo o 
pH, aumentando solubilidade da insulina.64 Esta formu-
lação, após injetada, liberta insulina proporcionalmente 
aos valores de glicose, minimizando o risco de hipogli-
cemia.64

 

Limitações do estudo
O trabalho apresentado teve como base uma revisão nar-
rativa da literatura e não uma revisão sistemática, pelo 
que poderão existir novas terapêuticas a ser estudadas 
que não tenham sido abordadas ao longo do texto.

Conclusão
Nos últimos anos o desenvolvimento de novas insuli-
nas, com perfis farmacocinéticos melhorados, tem per-
mitido a obtenção de moléculas que mimetizam cada 
vez melhor a secreção fisiológica da insulina. As novas 
insulinas são uma estratégia terapêutica mais efetiva 
e mais segura. Ao permitirem otimizar o controlo dos 
diabéticos, não só minimizam o aparecimento de com-
plicações agudas da doença, mas também permitem 
atrasar ou mesmo evitar o aparecimento de complica-
ções micro e macrovasculares associadas à doença. 
O impacto positivo das novas insulinas nos outcomes 

clínicos, económicos e humanísticos faz com que estas 
moléculas sejam abordagens altamente promissoras. 
No entanto, existe ainda um grande potencial de desen-
volvimento que é visível pelos vários estudos em curso e 
pela aposta da indústria farmacêutica nesta área.

Responsabilidades Éticas
Conflitos de Interesse: Os autores declaram não 
possuir conflitos de interesse.
Suporte Financeiro: O presente trabalho não foi su-
portado por nenhum subsídio ou bolsa.

Proveniência e Revisão por Pares: Não comissiona-
do; revisão externa por pares.

Ethical Disclosures 
Conflicts of interest: The authors have no conflicts of 
interest to declare.
Financial Support: This work has not received any 
contribution grant or scholarship.
Provenance and Peer Review: Not commissioned; 
externally peer reviewed.

Referências 
1. World Health Organization. Classification of diabetes mellitus. 

Geneva: WHO; 2019.

2. American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis 

of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. 

Diabetes Care. 2021;43:15-33. doi: 10.2337/dc20-S002.

3. Patterson CC, Karuranga S, Salpea P, Saeedi P, Dahlquist G, 

Soltesz G, et al. Worldwide estimates of incidence, prevalence 

and mortality of type 1 diabetes in children and adolescents: 

Results from the International Diabetes Federation Diabetes 

Atlas, 9th edition. Diabetes Res Clin Pract. 2019;157:107842. doi: 

10.1016/j.diabres.2019.107842. 

4. von Scholten BJ, Kreiner FF, Gough SCL, von Herrath M. 

Current and future therapies for type 1 diabetes. Diabetologia. 

2021;64:1037-48.

5. Warshauer JT, Bluestone JA, Anderson MS. New frontiers in 

the treatment of type 1 diabetes. Cell Metab. 2020;31:46-61. doi: 

10.1016/j.cmet.2019.11.017.

6. Smyth T. Understanding the principles of insulin use in type 1 

and type 2 diabetes management. Nurs Stand. 2021;36:61-6. doi: 

10.7748/ns.2020.e11677.

7. Misra S, Mathieu C. Are newer insulin analogues better for 

people with type 1 diabetes? Diabetic Med. 2020;37:522-31. doi: 

10.1111/dme.13891.

8. Vliebergh J, Lefever E, Mathieu C. Advances in newer 

basal and bolus insulins: impact on type 1 diabetes. Curr 

Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2021;28:1-7. doi: 10.1097/

MED.0000000000000599.

9. Gomber A, Gomber, A. Coventional insulin versus insulin 

analogs. J Mahatma Gandhi Institute Med Sci. 2019;14:4-6.

10. Sharma AK, Taneja G, Kumar A, Sahu M, Sharma G, Sardana S, 

et al. Insulin analogs: Glimpse on contemporary facts and future 

prospective. Life Sci. 2019;219:90-9. doi: 10.1016/j.lfs.2019.01.011.

11. Tibaldi JM. Evolution of insulin: from human to analog. Am J 

Med. 2014;127:25-38.

12. Nally LM, Sherr JL, Van Name MA, Patel AD, Tamborla-

ne WV. Pharmacologic treatment options for type 1 diabetes: 

what’s new? Expert Rev Clin Pharmacol. 2019;12:471-9. doi: 

10.1080/17512433.2019.1597705.

13. American Diabetes Association. Pharmacologic Approaches to 

ARTIGO DE REVISÃO

Rev Port Farmacoter | 2021;13:8-18



16

Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. 

Diabetes Care. 2020;43:98-110. doi: 10.2337/dc20-S009.

14. Bakhtiani PA, El Youssef J, Duell AK, Branigan DL, Jacobs PG, 

Lasarev MR, et al. Factors affecting the success of glucagon delivered 

during an automated closed-loop system in type 1 diabetes. J Diabetes 

Complications. 2015;29:93-8. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2014.09.001.

15. Roach P. New insulin analogues and routes of delivery: 

pharmacodynamic and clinical considerations. Clin 

Pharmacokinet. 2008;47:595-610. doi: 10.2165/00003088-

200847090-00003.

16. Senior P, Hramiak I. Fast-Acting Insulin Aspart and the Need 

for New Mealtime Insulin Analogues in Adults With Type 1 

and Type 2 Diabetes: A Canadian Perspective. Can J Diabetes. 

2019;43:515-23.

17. Janez A, Guja C, Mitrakou A, Lalic N, Tankova T, Czupryniak 

L, et al. Insulin therapy in adults with type 1 diabetes mellitus: 

a narrative review. Diabetes Ther. 2020;11:387-409. doi: 10.1007/

s13300-019-00743-7.

18. Haahr H, Heise T. Fast-Acting Insulin Aspart: A Review of 

its Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Properties and the 

Clinical Consequences. Clin Pharmacokinet. 2020;59:155-72. doi: 

10.1007/s40262-019-00834-5.

19. Owens DR, Bolli GB. The continuing quest for better 

subcutaneously administered prandial insulins: a review of recent 

developments and potential clinical implications. Diabetes Obes 

Metab. 2020;22:743-54.

20. Heise T, Pieber TR, Danne T, Erichsen L, Haahr H. A Pooled 

Analysis of Clinical Pharmacology Trials Investigating the 

Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Characteristics of 

Fast-Acting Insulin Aspart in Adults with Type 1 Diabetes. Clin 

Pharmacokinet. 2017;56:551-9.

21. INFARMED IP. Resumo das características do medicamento - 

Fiasp®.  2017 [12 de abril de 2020]; Available from:https://ec.europa.

eu/health/documents/community-register/2017/20170109136674/

anx_136674_pt.pdf.

22. Canadian Diabetes Association. Appendix 6 - Types of 

Insulin. Can J Diabetes. 2018; 42:234-9.

23. INFARMED IP. Resumo das Características do Medicamento 

- NovoRapid®.  2017 [12 de abril de 2020]; Available from: 

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / h e a l t h / d o c u m e n t s / c o m m u n i t y -

register/2017/20170918138961/anx_138961_pt.pdf.

24. MyDiabetes. Análogo de insulina de ação ultra rápida da Novo 

Nordisk eficaz no controlo glicémico em crianças e adolescentes 

que vivem com diabetes tipo 1 em comparação com o análogo de 

insulina convencional. [21 de abril de 2020]; Available from: https://

www.mydiabetes.pt/eventos/949-análogo-de-insulina-de-ação-

ultra-rápida-da-novo-nordisk-eficaz-no-controlo-glicémico-em-

crianças-e-adolescentes-que-vivem-com-diabetes-tipo-1,-quando-

comparado-com-o-análogo-de-insulina-convencional.html.

25. Klonoff DC, Evans ML, Lane W, Kempe HP, Renard E, DeVries 

JH, et al. A randomized, multicentre trial evaluating the efficacy 

and safety of fast-acting insulin aspart in continuous subcutaneous 

insulin infusion in adults with type 1 diabetes (onset 5). Diabetes 

Obes Metab. 2019;21:961-7. doi: 10.1111/dom.13610.

26. CLINICALTRIALS.GOV - Search of: Diabetes | Ultra-rapid 

insulin.   [23 de abril de 2020]; Available from: https://clinicaltrials.

gov/ct2/results?cond=%20Diabetes&term=insulin+ultra-

rapid&cntry=&s%20tate=&city=&dist=.

27. ELI LILLY and Company. FDA approves Lyumjev™ (insulin 

lispro-aabc injection), Lilly’s new rapid-acting insulin.  [23 de 

abril de 2020]; Available from: https://investor.lilly.com/news-

releases/news-release-details/fda-approves-lyumjevtm-insulin-

lispro-aabc-injection-lillys-new.

28. INFARMED IP. Resumo das Características do Medicamento 

- Lyumjev® [12 de fevereiro de 2021]; Available from: https://

www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/

lyumjev-previously-liumjev-epar-product-information_pt.pdf

29. Heise T, Linnebjerg H, Coutant D, LaBell E, Zijlstra E, Kapitza 

C, et al. Ultra rapid lispro lowers postprandial glucose and more 

closely matches normal physiological glucose response compared 

to other rapid insulin analogues: A phase 1 randomized, crossover 

study. Diabetes Obes Metab. 2020;22:1789-98.

30. Malecki MT, Cao D, Liu R, Hardy T, Bode B, Bergenstal RM, 

et al. Ultra-Rapid Lispro Improves Postprandial Glucose Control 

and Time in Range in Type 1 Diabetes Compared to Lispro: 

PRONTO-T1D Continuous Glucose Monitoring Substudy. 

Diabetes Technol Ther. 2020;22:853-60.

31. DIABETESNET.COM. Lyumjev, A New Fast-Acting Insulin.  

2020; [12 de fevereiro de 2021]; Available from: https://www.

diabetesnet.com/news/lyumjev-a-new-fast-acting-insulin/.

32. Shiramoto M, Nasu R, Oura T, Imori M, Ohwaki K. Ultra-

Rapid Lispro results in accelerated insulin lispro absorption and 

faster early insulin action in comparison with Humalog((R)) 

in Japanese patients with type 1 diabetes. J Diabetes Investig. 

2020;11:672-80. doi: 10.1111/jdi.13195.

33. injection Lumil-a. Lyumjev: A fast-acting mealtime insulin - 

About Lyumjev. [12 de fevereiro de 2021]; Available from: https://

www.lyumjev.com/about-lyumjev?section=about-lyumjev

34. Klaff L, Cao D, Dellva MA, Tobian J, Miura J, Dahl D, et 

al. Ultra rapid lispro improves postprandial glucose control 

compared with lispro in patients with type 1 diabetes: Results 

from the 26-week PRONTO-T1D study. Diabetes Obes Metab. 

2020;22:1799-807. doi: 10.1111/dom.14100.

35. Adocia. BioChaperone® Lispro: A more physiological ultra-

rapid insulin - The potential benefits of accelerating prandial 

insulin.   [23 de abril de 2020]; Available from: https://www.

adocia.com/products/biochaperone-ultra-fast-analog-insulin/.

36. Heise T, Meiffren G, Alluis B, Seroussi C, Ranson A, Arrubla J, 

et al. BioChaperone Lispro versus faster aspart and insulin aspart 

in patients with type 1 diabetes using continuous subcutaneous 

insulin infusion: A randomized euglycemic clamp study. Diabetes 

Obes Metab. 2019;21:1066-70. doi: 10.1111/dom.13621.

ARTIGO DE REVISÃO

Rev Port Farmacoter | 2021;13:8-18



17

37. Herring R, Russell-Jones DDL. Lessons for modern insulin 

development. Diabetes Med. 2018;35:1320-8.

38. Heinemann L, Nosek L, Flacke F, Albus K, Krasner A, Pichotta 

P, et al. U-100, pH-Neutral formulation of VIAject((R)) : faster 

onset of action than insulin lispro in patients with type 1 diabetes. 

Diabetes Obes Metab. 2012;14:222-7.

39. Drab SR, Philis-Tsimikas A. A new option for glycemic 

control: insulin degludec, a new-generation basal insulin with an 

ultralong duration of action. Pharmacotherapy. 2014;34:291-302.

40. Pettus J, Santos Cavaiola T, Tamborlane WV, Edelman S. The 

past, present, and future of basal insulins. Diab Metab Res Rev. 

2016;32:478-96.

41. EuropeanMedicinesAgency. Tresiba®.   [2 de maio de 2020]; 

Available from: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/

human/EPAR/tresiba.

42. Dores J, Rosário F, Melo M. Insulinas em Portugal – Novas 

Respostas a Velhas Questões. Rev Port Diabetes. 2019:11-20.

43. Jonassen I, Havelund S, Hoeg-Jensen T, Steensgaard DB, 

Wahlund PO, Ribel U. Design of the novel protraction mechanism 

of insulin degludec, an ultra-long-acting basal insulin. Pharm 

Res. 2012;29:2104-14. doi: 10.1007/s11095-012-0739-z.

44. INFARMED IP. Resumo das Características do Medicamento 

- Tresiba®.   [12 de abril de 2020]; Available from: https://www.

ema.europa.eu/en/documents/product-information/tresiba-epar-

product-information_en.pdf.

45. Kalra S. Insulin degludec: a significant advancement in 

ultralong-acting Basal insulin. Diabetes Ther. 2013;4:167-73. doi: 

10.1007/s13300-013-0047-6. 

46. Heise T, Hovelmann U, Nosek L, Hermanski L, Bottcher 

SG, Haahr H. Comparison of the pharmacokinetic and 

pharmacodynamic profiles of insulin degludec and insulin 

glargine. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2015;11:1193-201. doi: 

10.1517/17425255.2015.1058779.

47. Hirsch IB, Franek E, Mersebach H, Bardtrum L, Hermansen 

K. Safety and efficacy of insulin degludec/insulin aspart with 

bolus mealtime insulin aspart compared with standard basal-

bolus treatment in people with Type 1 diabetes: 1-year results 

from a randomized clinical trial (BOOST((R)) T1). Diabetic Med. 

2017;34:167-73.

48. Roussel R, Ritzel R, Boelle-Le Corfec E, Balkau B, Rosenstock 

J. Clinical perspectives from the BEGIN and EDITION 

programmes: Trial-level meta-analyses outcomes with either 

degludec or glargine 300U/mL vs glargine 100U/mL in T2DM. 

Diabetes Metab. 2018;44:402-9.

49. PrNewswire. Switching to Tresiba® Provides Significant 

Reductions in Blood Glucose and Lower Rates of Hypoglycae-

mia in a Real-world Setting.  2017 [12 de abril de 2020]; Avai-

lable from: https://www.prnewswire.com/in/news-releases/

switching-to-tresiba-provides-significant-reductions-in-blood-

-glucose-and-lower-rates-of-hypoglycaemia-in-a-real-world-

-setting-627657573.html.

50. Evans M, McEwan P, Foos V. Insulin degludec early clinical 

experience: does the promise from the clinical trials translate 

into clinical practice--a case-based evaluation. J Med Econ. 

2015;18:96-105. doi: 10.3111/13696998.2014.975234.

51. Landstedt-Hallin L. Changes in HbA1c, insulin dose and 

incidence of hypoglycemia in patients with type 1 diabetes 

after switching to insulin degludec in an outpatient setting: an 

observational study. Curr Med Res Opin. 2015;31:1487-93.

52. Siegmund T, Tentolouris N, Knudsen ST, Lapolla A, Prager 

R, Phan TM, et al. A European, multicentre, retrospective, non-

interventional study (EU-TREAT) of the effectiveness of insulin 

degludec after switching basal insulin in a population with type 1 

or type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2018;20:689-97.

53. EuropeanMedicinesAgency. Toujeo® (previously Optisulin). 

[12 de abril de 2020]; Available from: https://www.ema.europa.

eu/en/medicines/human/EPAR/toujeo-previously-optisulin.

54. Ghosh S, Ghosh R. Glargine-300: An updated literature 

review on randomized controlled trials and real-world studies. 

World J Diabetes. 2020;11:100-14.

55. Musso C, Capurro L, Mingote E, Forti L, Guaita MS. New 

generation of insulins: glargine U300. Summary of clinical 

evidence. Medicina. 2019;79:241-50.

56. Home PD, Bergenstal RM, Bolli GB, Ziemen M, Rojeski M, 

Espinasse M, et al. New Insulin Glargine 300 Units/mL Versus 

Glargine 100 Units/mL in People With Type 1 Diabetes: A 

Randomized, Phase 3a, Open-Label Clinical Trial (EDITION 4). 

Diabetes Care. 2015;38:2217-25.

57. Matsuhisa M, Koyama M, Cheng X, Takahashi Y, Riddle MC, 

Bolli GB, et al. New insulin glargine 300 U/ml versus glargine 

100 U/ml in Japanese adults with type 1 diabetes using basal 

and mealtime insulin: glucose control and hypoglycaemia in 

a randomized controlled trial (EDITION JP 1). Diabetes Obes 

Metab. 2016;18:375-83.

58. INFARMED IP. Resumo das Características do Medicamento 

- Toujeo®.   [12 de abril de 2020]; Available from: https://www.

ema.europa.eu/en/documents/product-information/toujeo-epar-

product-information_en.pdf.

59. Hurren KM, O’Neill JL. Pharmacodynamic and pharmacoki-

netic evaluation of insulin glargine U300 for the treatment of type 

1 diabetes. Exp Opin Drug Metab Toxicol. 2016;12:1521-6.

60. de Galan BE. Insulin glargine 300 U/mL in the management of 

diabetes: clinical utility and patient perspectives. Patient Prefer 

Adherence. 2016;10:2097-106. doi: 10.2147/PPA.S92123.

61. INFARMED IP. Resumo das Características do Medicamento 

- Lantus®.   [12 de abril de 2020]; Available from: https://www.

ema.europa.eu/en/documents/product-information/lantus-epar-

product-information_pt.pdf.

62. Wronkowitz N, Hartmann T, Gorgens SW, Dietze-Schroeder 

D, Indrakusuma I, Choi IY, et al. (LAPS) Insulin115: A novel ultra-

long-acting basal insulin with a unique action profile. Diabetes 

Obes Metab. 2017;19:1722-31.

ARTIGO DE REVISÃO

Rev Port Farmacoter | 2021;13:8-18



18

63. Shahani S, Shahani L. Use of insulin in diabetes: a century of 

treatment. Hong Kong Med J. 2015;21:553-9.

64. Simon AC, DeVries JH. The future of basal insulin 

supplementation. Diabetes Technol Therap. 2011;13:103-10.

65. INFARMED IP. Resumo das Características Do Medicamento 

- Humalog®.  1996 [12 de abril de 2020]; Available from: https://

www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/

humalog-epar-product-information_pt.pdf.

66. INFARMED IP. Resumo das Características do Medicamento 

- Apidra®.   [12 de abril de 2020]; Available from: https://www.

ema.europa.eu/en/documents/product-information/apidra-epar-

product-information_en.pdf.

67. INFARMED IP. Resumo das Características do Medica-

mento - Abasaglar®.   [12 de abril de 2020]; Available from: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-regis-

ter/2018/20180227140279/anx_140279_pt.pdf.

68. INFARMED IP. Resumo das Características do Medicamento 

- Semglee®.   [12 de abril de 2020]; Available from: https://www.

ema.europa.eu/en/documents/product-information/semglee-

epar-product-information_en.pdf.

69. INFARMED IP. Resumo das Características do Medicamento 

- Levemir®.   [12 de abril de 2020]; Available from: https://www.

ema.europa.eu/en/documents/product-information/levemir-

epar-product-information_en.pdf.

70. Hahr AJ, Molitch ME. Optimizing insulin therapy in patients 

with type 1 and type 2 diabetes mellitus: optimal dosing and 

timing in the outpatient setting. Dis Month. 2010;56:148-62.

ARTIGO DE REVISÃO

Rev Port Farmacoter | 2021;13:8-18


