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DELIBERAÇÃO Nº 055 – 18/06/2009 

 

A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, reunida em 05/06/2009, no município de Curitiba, 

considerando 

• Lei Estadual nº 13.380, de 12/12/2001, que “assegura a distribuição gratuita de medicamentos e 

insumos destinados ao tratamento e controle de diabetes, aos diabéticos residentes no Estado do 

Paraná”; 

• Lei Estadual nº 13.438, de 11/01/2002, que “dispõe que o Sistema Único de Saúde prestará 

atenção integral à pessoa portadora de Diabetes em todas as suas formas, conforme especifica e 

adota outras providências”; 

• Lei Federal nº 11.347, de 27/09/2006, que “dispõe sobre a disposição gratuita de medicamentos e 

materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar aos portadores de 

diabetes inscritos em programas de educação para diabéticos”; 

• Portaria GM/MS nº 2.583, de 10/10/2007, que “define elenco de medicamentos e insumos 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº 11.347/2006, aos usuários 

portadores de diabetes mellitus.”; 

• Portaria GM/MS nº 3.237, de 24/12/2007, que “aprova as normas de execução e de financiamento 

da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em saúde (AFAB)”; 

• Deliberação CIB nº 118/2006, de 15/08/2006, que “aprova o Protocolo Clínico para Dispensação 

de Análogos de Insulinas de Longa Duração e de Curta Duração para Atendimento do Paciente 

com Diabetes mellitus Tipo 1, na Rede Pública de Saúde”; 

• Deliberação CIB/PR nº 23, de 22/02/2008, que “aprova a aplicação da contra-partida estadual, 

destinada ao financiamento dos insumos complementares destinados aos usuários insulino-

dependentes, R$ 0,30/habitante/ano, ficando o gestor estadual responsável pela aquisição e 

distribuição aos municípios das tiras reagentes de medida de glicemia capilar”; 

• a necessidade de rever o protocolo aprovado pela Deliberação CIB/PR nº 118/2006.  

   

APROVA a revisão do Protocolo Clínico para Dispensação de Análogos de Insulina para Pacientes 

com Diabetes mellitus Tipo 1 na Rede Pública de Saúde do Paraná, conforme documento em anexo.  
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