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Nota técnica n° 03 

Elaborada em 01/08/2019 

 

Medicamento solicitado: Nusinersena 

 

Esta Nota Técnica foi elaborada de acordo com dados e relatórios médicos 

específicos do(a) paciente que figurou como parte autora no processo 

judicial. Por essa razão, a utilização das informações e conclusões 

médicas aqui constantes para a instrução de outros processos deve ser 

analisada com cautela pelas partes e pelos órgãos julgadores.
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Medicamento solicitado: Spinraza® (Nusinersena) 
 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 
 
1. O medicamento está registrado na ANVISA?  ( ) Não     (X) Sim 

Empresa detentora do Registro BIOGEN BRASIL PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

LTDA, sob o nome comercial Spinraza, registrado no dia 28/08/2017 com o vencimento 

do registro em 08/2022, sob o número 169930008 e processo 25351.233501/2017-78.1 

 

2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na 

bula? 

SPINRAZA® (Nusinersena) é indicado para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 5q 

(AME)2. 

 

3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com 

as indicações da bula?    ( ) Não     (X) Sim 

 

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em 

caso positivo, qual(is)? (X) Não ( ) Sim, ____________________________________ 

 

5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUME), Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)?  

(X) Não     ( ) Sim, ____________________________________ 

 

 
1
 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351233501201778/?substancia=26074 

2
 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351233501201778/?substancia=26074 
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6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no âmbito do SUS, para 

a doença que acomete o paciente? Em caso positivo, especificar qual é.  

(X) Não     ( ) Sim, ____________________________________ 

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da 

doença que acomete o paciente? 

O Ministério da Saúde por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, publicou a portaria nº 24, de 24 de abril de 2019. Torna pública a decisão 

de incorporar a nusinersena para atrofia muscular espinhal (AME) 5q tipo I, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Portanto, já há a incorporação do 

Nusinersena para os pacientes diagnosticados com Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q 

TIPO I e que não estejam em ventilação mecânica invasiva permanente3. 

Ademais, o Ministério da Saúde publicou a portaria nº 1.297 de 11 de junho de 2019. 

Institui projeto piloto de acordo de compartilhamento de risco para incorporação 

de tecnologias em saúde, para oferecer acesso ao medicamento Spinraza 

(Nusinersena) para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME 5q) tipos II e 

III no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Assim sendo, o Nusinersena será 

disponibilizado aos pacientes com Atrofia Muscular Espinhal do TIPO II e III nesse 

sistema de compartilhamento de risco.4 

Embora tenha sido incorporado ao SUS ainda não há Protocolo Clínico e Diretriz 

Terapêutica específica para a Atrofia Muscular Espinhal e o Ministério da Saúde, 

para a garantia da disponibilização das tecnologias incorporadas no SUS, estipula um 

prazo de 180 dias para a efetivação de sua oferta à população brasileira. 

 

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso 

positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

 
3
 http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-nº-24-de-24-de-abril-de-2019-85049724 

4
 http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.297-de-11-de-junho-de-2019-163114948 



 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   

  

  
( ) Não     (X) Sim,  A CONITEC recomendou a incorporação da Nusinersana para os 

pacientes diagnosticados com Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q TIPO I e que não 

estejam em ventilação mecânica invasiva permanente como descrito no relatório 449 - 

Nusinersena para Atrofia Muscular Espinhal 5q5 

 

9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

SPINRAZA (BIOGEN) (Nusinersena) 2.4 MG/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 5 ML 

Alíquota do ICMS Valor em Reais 

ICMS 0% 309.869,70 

ICMS 12% 358.081,51 

ICMS 17% 382.914,53 

ICMS 17,5% 385.588,76 

ICMS 18% 388.301,04 

ICMS 20% 399.543,13 

Fonte: CMED6 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado  

A Nusinersana, em relatório elaborado pelo NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND 

CARE EXCELLENCE (NICE), em 3 de julho de 2019, foi recomendada para o 

tratamento de Atrofia Muscular Espinhal para os TIPOS I, II e III.7 Conforme segue: 

“Nusinersen is recommended as an option for treating 5q spinal muscular atrophy (SMA) 

only if:  

• people have pre-symptomatic SMA, or SMA types 1, 2 or 3 and  

• the conditions in the managed access agreement are followed.” 

 
5
 http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2019/Relelatorio_Nusinersena_AME5q_2019.pdf 

6
 http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFORMIDADE_2019-07-01.pdf/d3cffaba-

8cc5-49b2-a3c4-b0230686a975 
7
 https://www.nice.org.uk/guidance/gid-ta10281/documents/final-appraisal-determination-document-2 
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Ressalto que no relatório elaborado pela CONITEC nº 449 a demandante propôs o preço 

por ampola de R$ 145.700,00 (PMVG 0%).8 

 

ANÁLISE MÉDICA 

 

1. Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada na 

documentação médica apresentada? 

 Atrofia muscular espinhal tipo (AME) tipo II ou III (CID-10: G12.1). Nem sempre é 

tão fácil diferenciar uma forma da outra. Atualmente uma associação dos marcos 

motores e alterações genéticas (moleculares). Destaco que a informação da alteração 

molecular (genética) específica consta apenas no relatório dos médicos assistentes. Não 

localizei o laudo / resultado genético anexado aos autos do processo. 

 

2. Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação médica 

apresentada? 

 Segundo a documentação apresentada (laudo de 29 de novembro de 2018), o 

paciente encontra-se em bom estado geral, consegue ficar em pé com apoio e órtese, 

porém relato de apresentar também tetraparesia flácida (fraqueza) de predomínio em 

membros inferiores na qual, pelo relatório, apresenta apenas contração muscular em 

membros inferiores sem movimento e nos membros superiores apresenta movimentação 

na horizontal (sem vencer a gravidade), apresenta retração dos tendões aquileanos, 

atrofia (perda da massa / redução do volume) muscular importante e disfunção da coluna 

torácica e lombar, aqui descrita como discreta. Não consegue mais deambular desde 

2017.  

 

 
8
 http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2019/Relelatorio_Nusinersena_AME5q_2019.pdf 
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3. De acordo com a documentação médica apresentada, o paciente já foi 

submetido a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS? Em existindo PCDT 

para a doença, o mesmo foi aplicado para o caso? 

 Até o momento não existe outra medicação modificadora do curso da AME. Essa 

é a primeira medicação específica para tratamento dessa condição clínica. Não existe 

PCDT. 

 

4. De acordo com a documentação médica apresentada, é possível afirmar que o 

tratamento disponibilizado pelo SUS é eficaz para o paciente? Caso a resposta seja 

negativa, explicar.  

 O nusinersena foi incorporado ao SUS para o tratamento da AME tipo 5q – III, sob 

sistema de compartilhamento de risco em 11/06/19 (portaria nº 1.297 do Ministério da 

Saúde), porém ainda não possui Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica para AME. Foi 

estipulado prazo de 6 meses para a disponibilização aos pacientes. 

 

5. O medicamento postulado é indicado para o tratamento da doença analisada de 

acordo com os diagnósticos nosológicos ou etiológicos, estágios de evolução da 

doença e/ou classificação de gravidade? 

 Segundo documentação ofertada no processo, sim, é postulado para os 

diagnóstico etiológico.  

 Quanto ao estágio de evolução e/ou classificação de gravidade, ressalto o já 

citado relatório elaborado pelo NICE (03/07/2019)7 pela equipe da farmácia do NAT, 

quanto aos critérios sugeridos de elegibilidade:  

• “people with early (type1) orlater-onset (types 2 and 3) SMA, and people with pre-

symptomatic SMA with homozygous gene deletion or homozygous mutation, or 

compound heterozygous mutation of the SMN1 gene (chromosome 5) found via 

pre-symptomatic genetic testing 

• must not have type IV SMA i.e. must not have symptom onset at or after 19 years 

of age. 
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• must not have type 0 SMA 

• intrathecal injection must be technically feasible in the opinion of the treating 

clinician and not contraindicated 

• no permanent ventilation (≥16 hours/day for 21 consecutive days in the absence 

of acute reversible infection) ortracheostomy requirement at baseline 

• must not have received spinal fusion surgery following a diagnosis of scoliosis 

which, in the opinion of the treating clinician, prohibits safe administration of 

nusinersen 

• must not have severe contractures which, in the opinion of the treating clinician, 

prohibit measurement of motor milestones 

• If gained independent ambulation prior to initiation of therapy must still be 

independently ambulant, with the exception of paediatric patients who have 

lost independent ambulation in the previous 12 months.”7 

O ponto sinalizado em negrito, este último, consta no NICE7, como um ponto de não 

elegibilidade para o tratamento com nusinersena. Levando em consideração que o 

paciente não consegue mais deambular, mesmo com auxílio, desde 2017, tal critério 

pode inviabilizar o início da terapia proposta.  

 

6. Considerando a saúde baseada em evidências, há comprovada superioridade 

ou não inferioridade na eficácia do medicamento postulado em relação às 

eventuais alternativas oferecidas pelo SUS? Se positivo, em que sentido? 

 Sim. Essa é a primeira medição modificadora da doença disponível no mercado. 

O nusinersena foi incorporado ao SUS, porém com as ressalvas do sistema de risco 

compartilhado. Nesse caso, ainda usando como base o relatório do NICE7, e referente à 

perda da capacidade de marcha independente após ter sido atingida durante o 

desenvolvimento neuropsicomotor, devemos considerar que ainda faltam dados de vida 

real referentes aos pacientes com AME tipo 3 não-deambulantes, que serão analisados 

durante os próximos anos, nesse sistema de risco compartilhado. 
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7. Há comprovações de que o uso do medicamento vindicado é, de alguma forma, 

superior do que os oferecidos pelo SUS em relação efetividade, qualidade de vida, 

sobrevida, melhor tolerabilidade, menor efeitos colaterais/adversos? 

 Sim. Vide comentários da resposta anterior (número 6). 

 

8. Há razões médicas especificas ao caso que justifiquem a utilização do 

medicamento postulado em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS? Em 

caso positivo, quais são? Elas estão comprovadas pela saúde baseada em 

evidências? 

 Dados já discutidos nas respostas anteriores. 

 

9. Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento postulado 

(informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais favoráveis ao medicamento 

solicitado)? 

 Estabilização da progressão motora (fraqueza) da doença, melhora dos marcos 

motores (melhora da fraqueza) e consequentes desfechos desfavoráveis que possam 

ser secundários à essa piora. Dados como redução ou estabilização de escoliose 

(“coluna fora do eixo adequado”), melhora do quadro respiratório (para pacientes já em 

ventilação mecânica – em uso de aparelhos que ajudem a respirar – por tempo 

prolongado ou traqueostomia), retorno da marcha independente e morte mais precoce 

ainda precisam ser observados nos estudos de vida real, ou seja, período de observação 

mais prolongado, justificando o compartilhamento de risco adotado pelo SUS. Vale 

ressaltar, que estudos evidenciaram uma possível vantagem da medicação em relação 

à falta dessa, em adiar o desfecho fatal (morte).  

 

10. Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização do 

medicamento analisado? 
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 Piora clínica (fraqueza ou piora desta, dificuldade ou piora da dificuldade de 

respirar, morte mais precoce) por falta de alternativa terapêutica no momento. 

 

11. Qual o prazo estimado do tratamento e a sugestão posológica? Há necessidade 

de nova avaliação para sua continuidade? Em caso positivo, após quanto tempo?  

 A posologia indicada será a infusão intratecal de 12mg/5mL nos dias 0, 14, 28, 63 

e a cada 4 meses. O tempo estimado de tratamento será indefinido, até comprovação ou 

não da eficácia pelo risco compartilhado em pacientes com o perfil do caso atual. Muitas 

tratativas têm sido discutidas em eventos científicos, políticos e financeiros (nacionais e 

internacionais) sobre a forma de avaliação para manter a continuidade do tratamento. 

No Brasil, ainda está indefinida a forma exata de avaliação, porém provavelmente será 

realizada avaliação por especialistas em centro(s) de referência. 

 

12. Quais as evidências sobre o impacto da tecnologia (descrever quais os estudos 

– Saúde Baseada em Evidências – e referência bibliográfica), seus níveis de 

evidência e grau de recomendação de acordo com os estudos utilizados? 

 Os principais estudos com evidência científica foram resumidos no parecer da 

CONITEC (2019)8, resumidos na própria tabela do parecer abaixo: 
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Fonte: Ministério da Saúde. Relatório de Recomendação (CONITEC). Nusinersena para Atrofia Muscular Espinhal 5q. 2019:26.8 

 Dentre os estudos que merecem relato nesta Nota Técnica, são os mesmos 

destacados pelo parecer da CONITEC (2019)8, resumidos na própria tabela do parecer 

abaixo: 

 

Fonte: Ministério da Saúde. Relatório de Recomendação (CONITEC). Nusinersena para Atrofia Muscular Espinhal 5q. 2019:27.8 

• Estudo ENDEAR – AME Início precoce (Finkel e cols., 2017)9: 

✓ Estudo de fase III, randomizado, duplo cego, controlado  e multicêntrico; 

✓ Realizado com crianças portadoras de AME, com início dos sintomas até 

os seis meses de idade; 

✓ Duas cópias de SMN2; 

✓ OBS: Fora da faixa etária do paciente. 

 

• CHERISH – AME Início tardio (Mercuri e cols., 2018)10: 

✓ Estudo de fase III, randomizado, duplo cego, controlado e multicêntrico; 

✓ Realizado com 126 crianças portadoras de AME, com dois a 12 anos de 

idade, com início da manifestação dos sintomas após os seis meses de vida 

e que nunca andaram de forma independente. 

 
9 FINKEL R.S.; MERCURI E.; DARRAS B.T., et al. Nusinersen versus Sham Control in Infantile-Onset Spinal Muscular 
Atrophy. New England Journal of Medicine. 2017;377:1723-32. DOI: 10.1056/NEJMoa1702752 
10 MERCURI E., DARRAS B.T., CHIRIBOGA C.A., et al. Nusinersen versus Sham Control in Later-Onset Spinal Muscular 
Atrophy. New England Journal of Medicine. 2018;378:625-35. DOI: 10.1056/NEJMoa1710504 
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✓ Número de cópias de SMN2 variando de 2 a 4; 

✓ Melhora dos marcos motores e função motora. 

✓ OBS: Fora da faixa etária do paciente. 

 

13. Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o detentor da 

patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, declarar 

 Sim. Recebi apoio científico da BIOGEN para a participação em diversos eventos 

científicos dentro do território nacional. 

 Outros pontos que julgo valer à pena serem ressaltados: 

✓ Eu, médico responsável pela análise médica dessa Nota Técnica (nome 

do médico foi omitido nesta versão pública da Nota técnica após revisão 

pelo coordenador do NATJUS-Londrina), já avaliei clinicamente o paciente 

via sistema privado de saúde em meu consultório particular no dia 

29/06/2019, com as seguintes anotações: 

o Paciente apresentou fratura em perna esquerda aos 15 anos de 

idade e apresentava lesão em joelho direito de etiologia a 

esclarecer. Não tive acesso aos exames específicos. Tal fato pode 

piorar a capacidade de marcha do paciente em questão; 

o No momento desta avaliação, fui informado pela mãe do paciente, 

que ele estava em uso de assistência ventilatória (BIPAP), porém 

sem relatar especificamente a duração diária do uso. Tal fato pode 

trazer mais informação no que está relacionado à ventilação 

mecânica (questão 5) 

o No momento, a mãe do paciente referiu que estava internado pelo 

DOM (Assistência Domiciliar da UNIMED – Londrina?) 

o Recebi a informação, naquele momento, que eu era um dos 

médicos cotados para realizar as aplicações da medicação 
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(nusinersena), caso fosse aprovada a requisição do medicamento 

pela UNIMED. 

o Não prescrevi a medicação, mas fiz contato via telefone com o SAC 

da UNIMED (0800-400-6100) no dia 05/07/2018 para saber do 

andamento da solicitação da medicação, porém nunca tive o 

retorno do auditor / responsável pelo processo. 

 


