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Criação do Registo Nacional de Doentes com Diabetes tipo 1

Exposição de Motivos

A diabetes mellitus, comummente designada por diabetes, é uma doença crónica, sendo 

caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar (glicose) no sangue - a hiperglicemia. 

A hiperglicemia) que existe na diabetes, deve-se nuns casos à insuficiente produção de 

insulina, noutros à sua insuficiente ação e, frequentemente, à combinação destes dois 

fatores.

A diabetes é classificada em dois tipos: tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 é causada pela 

destruição das células produtoras de insulina do pâncreas pelo sistema de defesa do 

organismo, geralmente devido a uma reação autoimune. As células beta do pâncreas 

produzem, assim, pouca ou nenhuma insulina, a hormona que permite que a glicose 

entre nas células do corpo.

A elevada prevalência da Diabetes é um problema, nomeadamente tendo em conta o 

número e a multiplicidade e severidade das complicações crónicas associadas à doença, 

como o pé diabético, a doença renal crónica, a retinopatia diabética, a doença 

macrovascular. Complicações que provocam elevada morbilidade, retiram qualidade de 

vida e conduzem à morte prematura.

A melhor forma de atrasar a instalação de complicações crónicas é através de um 

controlo eficiente da glicémia e da sua manutenção em níveis equilibrados. 

O tratamento da doença varia consoante o tipo de diabetes, todavia, o tratamento 

engloba o uso de antidiabéticos orais e insulina. A alimentação, o exercício físico e a 

educação da pessoa com diabetes constituem vetores essenciais para o tratamento e 

para um controlo adequado da doença.

A insulina pode ser administrada por seringa, caneta ou através do sistema de perfusão 

contínua de insulina (SPCI), também conhecida por bomba de insulina. Presentemente 
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é assegurada a total comparticipação das bombas de insulina. Em virtude do 

reconhecimento das vantagens da utilização das bombas de insulina no controlo da 

doença e maior qualidade de vida dos doentes. 

Os sistemas de perfusão contínua de insulina têm evoluído para sistemas de circuito 

fechado que automatiza a administração de insulina que reage à glicose, também 

conhecido como sistema automatizado de administração de insulina ou “pâncreas 

artificial, existindo pelo menos uma dezena de fabricantes destes sistemas, sendo 

identificado que estes têm o potencial de melhorar o controle da glicemia e a qualidade 

de vida do doente com diabetes dependente da insulinoterapia.

A par da necessidade de melhorar o acesso aos medicamentos e tecnologias com 

comprovação científica e clínica da sua vantagem, é cada vez mais necessário a criação 

de um registo nacional dos doentes com diabetes tipo 1 que permita aprofundar o 

conhecimento científico sobre a real dimensão da diabetes, mas principalmente 

permitirá colocar o doente no centro da atenção, o que por si só constitui um enorme 

benefício, principalmente do ponto de vista da recolha de dados sobre os doentes e a 

prática clínica, mas também por potenciar os cuidados e gerar informação para 

investigação e desenvolvimento de novos tratamentos.

Assim, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º do Regimento, os Deputados do Grupo Parlamentar do PCP propõem que a 

Assembleia da República adote a seguinte:

Resolução

A Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, da 

República, considerando como prioritário responder adequadamente às necessidades 

do doente com diabetes tipo 1, recomenda ao Governo que:

1. Sejam iniciados os procedimentos necessários para a criação do registo nacional de 

doentes com diabetes tipo 1 e que para esse efeito: 
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a. Seja constituído um grupo de trabalho do qual fazem parte a Direção Geral de Saúde, as 

Administrações Regionais de Saúde, os serviços centrais do SNS – SPMS e ACSS – e as 

sociedades científicas na área da diabetes; 

b. Providencie os meios humanos e financeiros imprescindíveis para o funcionamento do 

registo nacional

c. O Registo Nacional do doente com diabetes tipo 1 seja da responsabilidade do Serviço 

Nacional de Saúde, com uma coordenação eleita de entre os responsáveis da Unidades 

Coordenadoras Funcionais da diabetes dos diversos estabelecimentos que o integram o 

SNS;

d. A elaboração do registo nacional obedeça aos princípios que regem a proteção dos 

dados.

2. Publique o Relatório Anual da Diabetes;

3. Melhore o acesso do doente com diabetes tipo 1 aos medicamentos e tecnologias com 

comprovação científica e clínica da sua vantagem;

4. Disponibilize as terapêuticas mais adequadas aos doentes, incluindo o sistema 

automatizado de administração de insulina chamado “pâncreas artificial”;

5. Reforce os mecanismos de comparticipação de atribuição de produtos de apoio aos 

doentes com diabetes tipo 1, especialmente calçado e palmilhas apropriadas.

Assembleia da República, 21 de abril de 2021

Os Deputados
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