
INSULINA CRONOLOGIA 
 

1921: A descoberta da insulina 

1922: Primeiros doentes tratados 

1923: Produção à escala global 

1936: Insulina de ação lenta protamina/zinco 

➢ ação da insulina pode ser prolongada pela adição de protamina ( Hans Christian 
Hagedorn) 

➢ adição de zinco estabiliza e potencializa o efeito retardado da insulina-protamina (Scott 
e Fisher) 

1946: Insulina NPH (modificação da insulina protamina-zinco) 

1955: Estrutura primária da insulina (Sanger) 

➢ A insulina foi a primeira proteína a ser sequenciada 

Anos 60 

• 1961: Primeira insulina neutra solúvel (Actrapid) 

• 1963: Insulina foi a primeira proteína humana a ser sintetizada quimicamente.  

• 1967: Descoberta da proinsulina e do peptídeo C (Donald Steiner) 
➢ Abriu o caminho para a separação de componentes “não insulínicos” e obtenção de 

insulina mais pura 

• Estrutura terciária da insulina: o arranjo espacial 
➢ conhecimento fundamental para perceber como a insulina trabalha a nível 

molecular 

Anos 70:  

• Insulina mono-componente (MC) 
➢ Insulina mais pura, ainda de origem animal 
➢ Concentração 100 U/ml 

• Insulina é a primeira proteína humana a ser fabricada por biossíntese (técnica de 
recombinação de DNA) - 1978 

• Bombas de insulina  

• Primeiro Glucómetro 

Anos 80: 

• Insulina humana (HM) 
➢ Mantém a pureza das MC mas é fabricada por biossíntese (já não é de natureza 

animal). Insulina menos antigénica 
➢ 1º biofármaco com uso clínico: insulina Humulin (Lilly), 1982 

• Canetas de insulina (1985) 

• Uso clínico da HbA1c 



➢ avaliação objetiva do controlo metabólico 

• Auto Monitorização da Glicemia capilar 
➢ Generalização de tiras-teste para avaliação da glicemia capilar por punção digital, de 

leitura fácil e rápida 

• Glucómetros  
➢ Generalização e aperfeiçoamento de aparelhos para leitura das tiras teste 

Anos 90: Análogos da Insulina. Insulina mais fisiológica 

➢ 1996: 1º análogo rápido (insulina lispro, Lilly) 

2000: Início da utilização clínica dos análogos lentos 
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