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1 – Introdução 

Esta contribuição tem por objetivo tecer comentários ao Relatório de Recomendação “Nusinersena para 
Tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo II e Tipo III (Início Tardio)”, elaborado pela CONITEC, cujo 
processo encontra-se em fase de Consulta Pública. Foi elaborado sob a supervisão do Comitê Técnico Científico 
do INAME – Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal, que é composto por profissionais de saúde (médicos 
e fisioterapeutas) especialistas em amiotrofia muscular espinhal, referências nacionais e internacionais em sua 
área de atuação. 

 

2 – Aspectos Clínicos 

2.1. Classificação da AME 

O relatório de recomendação afirma que a AME 5q é classificada em diferentes subtipos, com base na gravidade, 

no número de cópias SMN2 (e teoricamente com o nível de proteína de SMN, fornecendo uma base 

molecular para a classificação) e na idade de início dos sintomas, e  faz relação direta entre estes e o número 
de cópias do gene SMN2 (quadro 1, à página 11): Tipo 1 com 2 a 3 cópias, Tipo 2 com 3 cópias, Tipo 3 com 3 a 4 
cópias e Tipo 4 com 4 ou mais cópias. Embora usualmente esta seja a relação, não ocorre assim em todos os casos. 
A classificação em tipos e sub-tipos é exclusivamente clínica, baseado na idade do surgimento dos primeiros 
sintomas, gravidade clínica e atingimento de marcos de desenvolvimento motor (ZERRES & RUDNIK-
SCHONEBORN, 1995) e a sua relação com o número de cópias do SMN2 não é determinística (ARNOLD W.D et al., 
2015).  

Tal equívoco já foi cometido em relatórios anteriores da Conitec, e apesar da nossa contribuição indicando o 
problema, a questão não foi corrigida. Trata-se de questão muito relevante porque pode impactar e resultar na 
negativa de tratamento para pacientes com determinado tipo de AME, porém que apresentam quantidade de 
cópias do gene SMN2 diferente do que é mais visto usualmente, como aconteceu com alguns pacientes do Tipo 1 
dentro dos critérios do PCDT que tiveram acesso ao tratamento negado por apresentarem quatro cópias do gene 
SMN2.  

Ainda em relação à manifestação clínica da doença, o relatório da Conitec em diversos momentos menciona o 
quão diversas podem ser as características apresentadas pelos pacientes. A heterogeneidade de sintomas e 
manifestações clínicas, inclusive, está refletida nos resultados dos estudos científicos analisados. Menciona o quão 
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complexa é a tarefa de estabelecer medidas de desfecho e benefícios objetivos que se pretende alcançar com a 
terapia para os dois tipos de forma simultânea 

Sim, trata-se de doença extremamente complexa, da qual a ciência ainda não conseguiu explicar todos os fatores 
determinantes dos fenótipos tão diversos. 

O principal aspecto desse cenário tão diverso é que não existe um paciente igual a outro. Há pacientes do tipo 2 
tão fracos que, apesar de terem atingido o marco motor de sentar-se sem apoio, aproximam-se muito mais de 
pacientes do tipo 1 (principalmente em relação a questões respiratórias e expectativa de vida) do que de pacientes 
do tipo 2 típicos.  

O relatório da Conitec reconhece que a expectativa de vida é reduzida em pacientes Tipo2.  

Há também pacientes do tipo 3 que atingiram a marcha e a perderam tão precocemente que se assemelham mais 
ao tipo 2 do que ao padrão do tipo 3 médio. 

 
3 – Evidências Clínicas 

Se, de um lado, a Conitec registra que as evidências são limitadas a curtos períodos de administração e de 
acompanhamento (até 24 meses), de outro a agência optou por descartar os resumos de congressos das 
evidências clínicas apresentadas. Assim, descartou o estudo SHINE, que traz resultados de análise de períodos 
mais longos. 

Como se trata de medicamento cuja primeira aprovação pelo FDA se deu em dezembro de 2016, é certo que não 
existem, ainda, estudos que analisam períodos muito longos de acompanhamento. Contudo, considerando tratar-
se de doença grave e que esta é a primeira opção terapêutica disponível para mudar o seu curso natural, a Conitec 
deve buscar meios para de alguma forma disponibilizar a medicação aos pacientes, assim como fizeram as demais 
agências de ATS no mundo, e não o contrário (encontrar justificativas para não o fazer). 

Assim, para mitigar o que chamou de “grande incerteza com relação à eficácia, efetividade e segurança do 
nusinersena em longo prazo (já que o tempo médio de acompanhamento dos estudos varia de 10 a 24 meses), a 
Conitec poderia recomendar diversas soluções no lugar da não incorporação. São exemplos de recomendações 
que poderiam considerar essa questão de maneira diferente e muito mais favorável ao paciente: 

- Recomendação de incorporação com reavaliação da tecnologia e dos resultados apresentados após um 
período de três anos; 

- Recomendação de incorporação com algum acordo de compartilhamento de risco com o demandante, 
desde que com critérios simplificados que permitam a sua implementação rápida em um país continental 
com enormes diferenças regionais como o Brasil; 

- Recomendação de incorporação com algum critério de limitação de público alvo, desde que não tão 
restritivo. 

Em sua conclusão a respeito das evidências, a Conitec afirma que “tomar como referência a não-progressão da 
doença como principal benefício pode ser controverso, já que a doença é lentamente progressiva - especialmente 
para pacientes dos tipos II e III” e que diferenças no suporte clínico dos pacientes também podem influenciar a 
variação dos escores de função motora ao longo do tempo nos pacientes tratados com nusinersena. 
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Essa visão é temerária e parece-nos incorreta. É incontroverso que trata-se de doença grave e progressiva, assim 
como há evidências suficientes do benefício do medicamento para este público. Se, de um lado, alguns estudos 
não apresentaram grupos de comparação, de outro a história natural da doença já está amplamente 
documentada e os resultados dos estudos relatados pelos artigos podem ser facilmente comparados ao curso 
natural da doença, já documentado em diversos artigos científicos, tais como Kolb, S. J. et al., 2017; Finkel, R. S. 
et al., 2014; Zerres, K. & Rudnik-Schoneborn, 1995; Bertini E, Mercuri E. , 2018, dentre outros.  

Ignorar que não-progressão seja um resultado positivo sepulta a oportunidade de inúmeros pacientes 
conquistarem a estabilização, a qual é muitas vezes significativa para o paciente continuar conseguindo levar o 
talher à boca e alimentar-se sozinho, continuar andando, continuar tendo movimentos precisos de membros 
superiores que lhe garantem autonomia e independência. Fazer uma afirmação generalizada de que a não 
progressão da doença pode ser controverso é cruel e tira oportunidades reais de qualidade de vida para esse 
grupo de pessoas. 

Neste ponto, é relevante mencionar o estudo de ROUAULT et al (2017), que realizou uma análise descritiva da 
AME de Tipo II e Tipo III na perspectiva dos pacientes europeus. 822 pacientes participaram respondendo ao 
questionário, que investigou o impacto da doença, autonomia, e expectativas do desenvolvimento terapêutico 
atual. O estudo concluiu que, na visão dos pacientes, atingir a estabilização do atual estado clínico é um resultado 
excelente e almejado pelo grupo. De acordo com a grande maioria dos participantes, a estabilização do seu estado 
clínico atual representaria um considerável progresso terapêutico. 

Em relação ao cenário brasileiro, o INAME reforça a necessidade de considerar cuidadosamente a experiência 
relatada pelo Dr. Edmar Zanoteli durante a apresentação do tema na 92ª. Reunião da Conitec. 

 

4 – Evidências Econômicas 

4.1 – Impacto Orçamentário e alguns aspectos epidemiológicos 

Em relação à análise do impacto orçamentário, o relatório da Conitec traça diversos cenários para tentar estimar 
a população com AME 5q de início tardio no Brasil. 

O demandante utilizou dados científicos internacionais de prevalência disponíveis para estimar uma população 
de 2.932 pacientes com AME 5q de início tardio no Brasil. Temos evidências de que estes dados epidemiológicos 
internacionais não se prestam a fornecer uma boa estimativa de pacientes com AME de início tardio que seriam 
tratados no Brasil. E isso por vários motivos. Primeiro, porque desconsidera os casos de indivíduos que não 
conseguem ter o diagnóstico correto da doença, ou que o tem muito tardiamente, mais de vinte anos após o início 
dos sintomas, como se vê diversos relatos no Brasil. 

Segundo, porque parecem estar superestimados. Desde fevereiro/2018 o INAME vem realizando um intenso 
trabalho de levantamento de informações sobre a população atual de pacientes com AME no Brasil, através de 
uma busca ativa por pacientes em todas as regiões do Brasil realizada por uma equipe capilarizada. 

O objetivo do projeto é construir informações consistentes e relevantes sobre e para a Comunidade AME que 
possam ser úteis na elaboração de políticas públicas adequadas para os pacientes. 
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Especialmente considerando a ausência de dados epidemiológicos oficiais a respeito da prevalência e incidência 
da AME no Brasil, acredita-se que se trata do levantamento mais extenso e mais atual já realizado sobre a 
população com AME no país. 

Atualmente, este trabalho mapeou uma população de 1.194 pacientes, distribuídos conforme o gráfico abaixo. 
Do total, 425 (35,62%) são do tipo 1, 403 (33,78%) são do tipo 2, 291 (24,39%) são do tipo 3 e 11 (0,92%) são de 
outros tipos. Em 63 pacientes (5,28% dos casos), não foi possível definir o tipo.  

 

Neste cenário, teríamos em torno de 705 pacientes AME 5q de início tardio no Brasil. 
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Do total de pacientes no Brasil, em setembro de 2020, havia em torno de 620 pacientes em tratamento com 
Spinraza, considerando todos os tipos e idades e todos os tipos de acesso (seja via PCDT, via saúde suplementar, 
ou via judicial). 

Se tomarmos o total da população de 1.194 pacientes e descontarmos os 620 pacientes em tratamento, restam 
574 pacientes que ainda não estão em tratamento. Nesse número também estão incluídos os pacientes em 
ventilação invasiva permanente que foram excluídos pelo PCDT e que não conseguiram acesso pela via judicial.  

Em agosto de 2020, em live realizada em uma rede social, o Secretário da SCTIE forneceu a informação de que 
467 pacientes dos Tipos 2 e 3 cadastraram-se após chamada do Ministério da Saúde para receber a medicação via 
compartilhamento de risco. Confrontando essa informação com as informações obtidas pelo levantamento do 
INAME, concluímos que, dos 574 pacientes ainda sem tratamento em setembro/2020 no Brasil, 467 são dos Tipos 
2 e 3 e 107 são do Tipo 1 em ventilação invasiva permanente que não tiveram acesso nem pelo PCDT nem pela 
via judicial. Observa-se que esses indicadores se apresentam extremamente consistentes para indicar a população 
real de pacientes com AME no Brasil.  

Portanto, o cenário “b” (página 54 do relatório) mostra-se muito mais realista para fins de estimativa de impacto 
orçamentário, devendo ser desconsiderado o cenário “a” que apresenta intervalo de R$ 2,47 a R$ 9,06 bilhões de 
impacto orçamentário, que além de ser muito desfavorável à incorporação, não reflete a realidade brasileira. 
Deve-se, portanto, considerar somente o intervalo realista do cenário “b” de R$ 1,89 a R4 2,41 bilhões de custo 
acumulado em cinco anos, dependendo da taxa de difusão da tecnologia e do preço do medicamento. 

 

5 – Avaliação por Outras Agências de ATS 

O relatório da Conitec relata a experiência de quatro agências de ATS. Em todas elas houve a recomendação e a 
incorporação de nusinersena, de alguma forma, a pacientes com AME Tipo 2 e Tipo 3.  

Cabe mencionar especialmente o caso do NICE, da Inglaterra, que se trata de uma agência que é referência para 
a Conitec. Lá, a recomendação foi de fornecimento do nusinersena para o tratamento da AME 5q para pacientes 
com AME pré-sintomática ou AME tipos 1, 2 ou 3, excluindo todos os pacientes que não andam tipo III e todos os 
pacientes tipo IV (início na idade adulta), em acordo de acesso gerenciado. Ou seja, embora com algum tipo de 
restrição, o acesso foi incorporado de maneira bastante ampla. 

Não existe relato de nenhuma agência de ATS no mundo que concluiu pela não recomendação do nusinersena 
para o tratamento da AME 5q de maneira absoluta aos pacientes Tipo 2 e Tipo 3. É preciso refletir profundamente 
o que isso representa: o Brasil seria o primeiro país do mundo com um processo de avaliação formal de 
incorporação de tecnologia por uma agência a recusar a incorporação a todos os pacientes do Tipo 2 e Tipo 3, na 
contramão do que se tem visto em todo o planeta. 

Mais de 40 países já incorporaram nusinersena. Desses, mais da metade garantem acesso amplo, sem qualquer 
tipo de restrição aos pacientes. Nos países que estabeleceram algum tipo de restrição, normalmente o fazem para 
pacientes maiores de 18 anos ou alguma outra configuração ainda mais abrangente. 

 

6 – Monitoramento do Horizonte Tecnológico 
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Como mencionado, hoje existem no Brasil mais duas terapias aprovadas pela Anvisa para tratar a a AME: o 
risdiplam (terapia oral) e o onasemnogeno abeparvoveque (terapia gênica). 

Não existem evidências científicas ou estudos comparativos que indicam que uma terapia é superior a outra em 
termos de resultados. Como a AME é uma doença degenerativa e o SUS ainda não disponibiliza opção terapêutica 
medicamentosa para a maioria dos tipos e condições, não se pode deixar de incorporar uma terapia porque se 
está esperando a chegada de outra.  

O INAME acredita que o melhor cenário para todos – pacientes, famílias, médicos e sistemas de saúde) é que 
todas as medicações sejam incorporadas ao SUS e disponibilizadas para que paciente, família e médico possam 
juntos escolher qual o melhor tratamento para cada caso concreto, e para que a concorrência e a negociação em 
escala possibilitem negociações com os melhores preços possíveis. 

 

7 – Considerações Finais  

Em junho de 2019, foi publicada a Portaria 1297/2019, que estabeleceu a modalidade de compartilhamento de 
risco. Em 10/2019 o então Secretário da SCTIE afirmou, em audiência pública na Câmara dos Deputados, que os 
pacientes dos Tipos 2 e 3 receberiam a medicação ao mesmo tempo que os pacientes Tipo 11, e convocou as 
famílias a realizarem cadastro no telefone 136 para iniciar esse processo. As famílias se cadastraram em Novembro 
de 2019. Em Agosto de 2020, durante live em rede social, o Secretário da SCTIE informou que 467 pacientes 
cadastraram-se para receber o tratamento. Desde a data que se cadastraram, esses pacientes nunca mais tiveram 
qualquer devolutiva do Ministério da Saúde. 

O Ministério da Saúde criou uma expectativa real e concreta para esses pacientes, e precisa dar uma solução que 
resulte em um retorno de acesso ao tratamento a essas famílias. 

 

8 – Conclusão 

A não recomendação de incorporação de nusinersena para tratamento de pacientes com AME Tipo 2 e Tipo 2 pelo 
SUS é, na verdade, uma negação a esses pacientes do direito à saúde, à qualidade de vida e à vida.  

 
1 Notas taquigráficas da audiência pública disponíveis em https://iname.org.br/wp-content/uploads/2019/11/UTF-8Notas-

Taquigra%CC%81ficas-Audie%CC%82ncia-Pu%CC%81blica-30-10-2019-Ca%CC%82mara-dos-Deputados-Reunia%CC%83o-de-

Comissa%CC%83o-CPD.pdf, na qual destaca-se, à página 9, as seguintes falas: 

“O SR. DENIZAR VIANNA ARAÚJO – (...)  Item 6: "O compartilhamento de risco para os tipos 2 e 3 como está?" 

Como eu apresentei aqui, ele foi o processo, ele foi o instrumento gerencial que nos permitiu oferecer esse acesso.  

"Esses pacientes terão acesso ao medicamento no mesmo momento em que os pacientes do tipo 1?" Sim, quando o 

medicamento chegar ao País, nós não vamos tratar o tipo 1 e depois tratar os tipos 2 e 3. Nós vamos tratar os pacientes 

de maneira semelhante.  

"Em caso de resposta negativa, então quando será a disponibilização dos medicamentos aos pacientes dos tipos 2 

e 3?" Como já comentei, o tratamento é para os três tipos.” 
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O relatório da Conitec reconhece que o benefício dessa tecnologia isolada existe. Afirmar que tal benefício não é 
capaz de modificar o curso da doença é uma conclusão simplista, inconsistente com as evidências científicas 
analisadas e injusto com as pessoas que convivem com a doença. Interromper a progressão da doença, em muitos 
casos, representa autonomia para comandar a sua própria cadeira de rodas, para levar o seu próprio talher à boca 
e alimentar-se sozinho, para não perder a marcha. Representa qualidade de vida. Em outros casos, como em Tipos 
2 fracos, pode representar mais do que qualidade, mas a própria vida. 

Afirmar que pode ter havido uma possível influência de outras intervenções como cuidados fisioterapêuticos no 
desfecho dos pacientes é raso e não possui base científica. Todos os pacientes que não são tratados com 
nusinersena seguem mantendo outras intervenções de reabilitação, e o estudo brasileiro de MENDONÇA et al. 
(2020) deixa claro, através do grupo de controle, que isso, isoladamente, não é capaz de interromper a progressão 
da doença. 

Faz-se necessário olhar com mais cuidado para a realidade destes pacientes, tendo em vista que o curso natural 
da doença, já amplamente documentado por estudos científicos, é devastador. Em se tratando de doença 
complexa com manifestação tão variada na população de pacientes,  

A posição do INAME é que nusinersena deve ser incorporado no SUS para todos os pacientes Tipo 2 e Tipo 3, 
tendo em vista a existência de evidências que demonstram que os pacientes em uso do fármaco ou apresentam 
melhora na função motora ou apresentam estabilização desta função ou ao menos têm o curso da progressão 
desacelerado.  

Contudo, se por alguma razão, este cenário não puder ser alcançado, recomenda-se alguma das soluções abaixo 
propostas como alternativa à recomendação de não incorporação, indistintamente, a todos os pacientes: 

- Recomendação de incorporação com acompanhamento da população em tratamento e reavaliação da 
tecnologia e dos resultados apresentados após um período de três anos; 

- Recomendação de incorporação com algum acordo de compartilhamento de risco com o demandante, 
desde que com critérios simplificados que permitam a sua implementação rápida em um país continental 
com enormes diferenças regionais como o Brasil; 

- Recomendação de incorporação com algum critério de limitação de público alvo, desde que não tão 
restritivo e desde que com o compromisso de revisão futura para avaliar novos dados e incluir eventual 
grupo não incluído neste momento. 

O INAME é favorável, ainda, a uma possível negociação com a indústria proprietária do medicamento para 
redução do valor de venda dos frascos ao Ministério da Saúde em proporções superiores aos descontos 
propostos no dossiê apresentado pelo demandante, considerando o novo momento do mercado, após a 
aprovação pela Anvisa de mais duas terapias para tratar a AME no Brasil. 
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