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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
DIVISÃO DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO (DSP/DICOR)

PARECER n. 00059/2021/PGU/AGU
NUP: 25000.165841/2020-44
INTERESSADOS: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - SAES/MS
ASSUNTOS: ZOLGENSMA. ORIENTAÇÃO JUDICIAL NACIONAL.
I. Atuação Estratégica. Medicamento de Alto Impacto Financeiro. Pedido judicial de
fornecimento do medicamento ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (ZOLGENSMA). Altíssimo
custo.
II. Subsídios para defesa da União. Diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal (AME)
tipo I. Parecer Técnico-Científico do NATS/HSL - CNJ desfavorável às evidências científicas da
medicação. Baixa qualidade dos estudos científicos concluídos até o momento. Presença de vários
vieses. Presença de alto risco de viés de relato seletivo. Etudos científicos baixa qualidade
metodológica. Ausência de comprovação da efetiva eficácia, de aumento de qualidade de vida ou de
ganhos significativos imediatos ou a longo prazo. Ausência de estudos científicos com pacientes
acima de seis meses e com sintomas avançados da doença. Ausência de estudos comparativos dos
efeitos de zolgensma e spinraza. Impossibilidade técnica de avaliação de melhora equivalente ou
superior ao spinraza. Medicamento de alto custo não pertencente à RENAME. Tratamento alternativo
de alta tecnologia em saúde fornecido gratuitamente pelo SUS. Fornecimento gratuito do
medicamento NUSINERSERNA (SPINRAZA) para tratamento da AME tipo I. Declaração do Núcleo
de Avaliação Tecnológica de Universidades (Parecer NAT-CNJ e Telessaúde -UFRS) atestando a
ausência de comprovação de efeitos superiores do zolgensma em relação ao Spinraza. Preço fixado
pela CMED. Necessidade de impugnação.
III. Atualização das teses mínimas de defesa. Ciência às Unidades da ProcuradoriaGeral da União.
EMENTA:

I. DO RELATÓRIO
1. Trata-se de atualização do Parecer de Orientação Judicial Nacional relativo ao medicamento Zolgensma®
(onasemnogene abeparvovec-xioi).
2. Devido ao grande quantitativo de produção documental relativa ao zolgensma e o altíssimo custo envolvido, foram
exarados os Pareceres n. 00900/2020/PGU/AGU (Nup 00414.030241/2019-30) e 01834/2020/PGU/AGU (Nup 00534.001661/201942), bem como a Nota Jurídica n. 01221/2020/PGU/AGU (Nup 25000.202789/2019-81).
3. Os documentos técnicos que embasaram os citados Pareceres e Nota encontram-se listados nos respectivos
documentos.
4. Nesta oportunidade, são aportados novos documentos técnicos consubstanciados em recentes manifestações do
Ministério da Saúde e Parecer Técnico produzido pelo NAT-JUS - CNJ, pelo que entende-se pela necessidade de atualização das
informações à luz desses documentos, coadunados com os demais subsídios favoráveis à defesa da União já existentes, os quais são
especificados a seguir: artigo publicado nos Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário (seq. 8); Nota Técnica do Núcleo de
Telessaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (seq. 9); Nota Técnica n. 7086/2019-CGJUD/SE/GAB/SE/MS (seq. 10);
Nota Técnica n. 2406/2020-CGJUD/SE/GAB/SE/MS (seq. 11), Nota Técnica n. 7105/2019-CGJUD/SE/GAB/SE/MS (seq. 12);
Informações n. 01037/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (seq. 13); Parecer NATS-HSL, de 15 de outubro de 2020 (seq. 14); Acórdão do
TRF 4ª Região (seq. 15); decisão do STJ nos autos do Mandado de Segurança n. 27181-DF (seq. 16); sentença da Seção Judiciária do
Paraná (seq. 17); Artigo "A imprescindibilidade da análise mínima do custo-efetividade nas ações de saúde" (seq. 18); Nota Técnica n.
884/2021-CGJUD/COMFAD/CGJUD/SE/GAB/SE/MS (seq. 19); Nota Técnica n. 97/2021-CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS (seq.
20); Despacho da CGJUD, datado de 10 de fevereiro de 2021 (seq. 21); comprovante de depósito judicial (seq. 22); e Acórdão do TRF
5ª R (seq. 23).
É o relatório.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO
DO DESCRITIVO DA DOENÇA
5. Por meio da Nota Técnica nº 884/2021-CGJUD/COMFAD/CGJUD/SE/GAB/SE/MS, esclarece-se que a
patologia Atrofia Muscular Espinhal (AME) refere-se a um grupo de distúrbios genéticos neurológicos, caracterizados por
degeneração de células do corno anterior da medula espinhal, que causa atrofia e fraqueza muscular progressivas, como se especifica
abaixo:
É uma doença autossômica recessiva e em 95% dos casos ocorrem pela presença de duas variantes patogênicas
em homozigose no gene 5q13 do neurônio motor de sobrevivência (SMN1). Como consequência, há diminuição
da proteína SMN1 e a morte de neurônios motores. A AME pode ser classificada em quatro tipos, de acordo
com a idade de início de instalação da doença e quanto ao nível de função motora adquirida com o
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desenvolvimento do indivíduo (sentado ou em pé). Modificações subsequentes dividiram a categoria do tipo 3
pela idade do início, adicionaram o tipo 4 para os casos com início em fase adulta, e incluíram um tipo 0 para os
pacientes com início pré-natal e morte dentro das primeiras semanas de vida (15,19).
Existem diversos modificadores de fenótipo da doença. O mais importante é a presença de um gene chamado
SMN2. A presença de múltiplas cópias do gene SMN2 se correlaciona inversamente com a gravidade clínica da
AME.
Assim, quanto maior o número de cópias do gene SMN2 menor é a velocidade de progressão dos sinais e
sintomas, o que permite classificar os pacientes conforme a idade de instalação dos sintomas e
consequentemente sua evolução, de uma forma de extrema fraqueza e paraplegia na infância a uma leve
progressão da doença na musculatura proximal na idade adulta. (seq. 19)

6. Como existe uma classificação da AME em vários tipos, necessário trazer a explicação técnica acerca dessa
diferenciação, posto que o medicamento zolgensma se dirige exclusivamente ao tratamento da AME tipo I. Desse modo, entender o
panorama de manifestação da doença auxiliará os atores judiciais na correta análise do pedido:
A AME pode ser dividida em 4 tipos de acordo com a idade de início dos sintomas:
• AME tipo 1 também chamada de Doença de Werding-Hoffmann
Responsável por 60% dos casos. Acomete as crianças nas primeiras semanas de vida. Os lactentes com AME do
tipo 1, apresentam hipotonia, controle deficiente da cabeça e reflexos tendinosos reduzidos ou ausentes antes dos
seis meses de idade. Por definição, eles nunca alcançam a capacidade de se sentar sem ajuda. Desenvolvem
fraqueza na língua, fasciculações e graves dificuldades de deglutição. Evoluem com fraqueza facial, embora isso
geralmente não se manifeste no início da doença. À medida que a língua e os músculos faríngeos enfraquecem,
estes bebês pioram da capacidade de deglutição e vivem com predisposição aumentada a desenvolverem
pneumonias broncoaspirativas. Os lactentes com AME do tipo 1 geralmente desenvolvem insuficiência
respiratória antes de dois anos de vida. A cognição nestes lactentes é normal.
• AME tipo 2
Responsável por 27% dos casos, é de gravidade intermediária, os sintomas se iniciam após 6 meses de vida. As
crianças com AME do tipo 2 são capazes de sentar-se sem assistência em algum momento durante o seu
desenvolvimento, porém eles nunca são capazes de andar de forma independente. Esta forma intermediária
tende a se manifestar com uma fraqueza muscular progressiva proximal em membros inferiores maior do que a
fraqueza nos membros superiores. Há hipotonia e arreflexia na avaliação clínica. Muitas das comorbidades nesta
população de pacientes estão relacionadas com as complicações ortopédicas no curso do desenvolvimento ósseo
e articular. Como consequência há fraqueza muscular e escoliose progressivas, contraturas articulares e até
defeitos das articulações mandibulares. A combinação de escoliose e fraqueza muscular intercostal também
pode resultar em doença pulmonar restritiva significativa.
• AME tipo 3 também chamada de Doença de Kugelberg Welander
Crianças e adultos com AME do tipo 3 são aqueles que são capazes de caminhar sem ajuda em algum momento
das suas vidas. Eles se apresentam com progressiva fraqueza proximal de instalação mais rápida e grave nos
membros inferiores que nos membros superiores. Evoluem com limitação da deambulação e, em algum
momento da vida, apresentam necessidade de cadeira de rodas. Ao contrário da AME do tipo 2, estes indivíduos
são poupados na maior parte das comorbidades e têm pouca ou nenhuma fraqueza do músculo respiratório. É a
forma menos grave definida pela habilidade das crianças de caminhar independentemente. É dividida em AME
3 a e 3 b, de acordo com o início dos sintomas, antes ou depois dos 3 anos de idade respectivamente.
• AME tipo 4 ou forma adulta
Em indivíduos com AME do tipo 4, o prejuízo motor é leve e não ocorrem problemas de deglutição ou
respiratórios. Esses indivíduos conseguem andar normalmente e possuem uma expectativa de vida normal. Eles
representam <5% dos casos dos pacientes com AME e têm a forma mais leve da doença. Estes indivíduos são
ambulatoriais e são semelhantes ao tipo 3. Pode causar déficit neuro-motor, mas a maioria dos indivíduos tem
independência para caminhar e a não há impacto na sobrevida.

DO MEDICAMENTO PLEITEADO E DA FRAGILIDADE DOS ESTUDOS QUE EMBASARAM SEUS EFEITOS
7. Especificamente sobre o medicamento zolgensma, estudo denominado "Eficácia, segurança e aspectos regulatórios
dos medicamentos órfãos para doenças raras: o caso Zolgensma®", publicado nos Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário,
alertou os riscos da sua ministração.
8. Explica-se no estudo que o Zolgensma é um medicamento para tratamento de crianças com atrofia muscular
espinhal (AME), consistindo na primeira terapia gênica, que substitui os genes mutados por genes sadios, sendo aplicada em dose
única por paciente, cujo custo ultrapassa o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Criticam a forma como os estudos foram
realizados, com a presença de muitos vieses (qualidades negativas), tais como não randomização (distribuição aleatória dos
participantes entre os grupos de estudos) e ausência do sigilo de alocação e mascaramento, características que, quando ausentes,
aumentam a probabilidade de os resultados de um estudo serem desviados da verdade. Nesse sentido:
"Um novo medicamento para o tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal (AME) acaba de receber
aprovação da U.S Food and Drug Administration (FDA). O Zolgensma® (onasemnogene abeparvovecxioi) é a
primeira terapia gênica, que consiste na substituição de genes mutados por genes sadios, aprovada para a AME,
sendo aplicada em uma única dose por paciente, cujo custo ultrapassa o valor de oito milhões de reais.[...]
Como já apresentado, o Zolgensma®, administrado em dose única intravenosa, está indicado para crianças com
AME, com até dois anos de idade, e com mutação bialélica no gene SMN1 (12). Os efeitos do medicamento
para esse subgrupo foram avaliados por um estudo clínico de fase 1 já concluído e por um estudo clínico de fase
3 em andamento, que tiveram seus resultados comparados com controles históricos, originados de estudos de
coorte sobre a história natural da doença, incluindo participantes que receberam exclusivamente a terapia de
suporte. Esses dois estudos formam a base para o processo de submissão e aprovação na FDA. [...]
A discussão em torno da aprovação do Zolgensma® pela FDA levanta uma discussão paralela sobre os critérios
metodológicos assumidos por agências regulatórias mundiais para aprovação da comercialização de
medicamentos, especificamente no cenário de doença raras, e medicamentos órfãos, com custos extremam ente
elevados. Nesse sentido, podem ser identificados pontos críticos relacionados aos métodos usados na
condução dos estudos clínicos que embasaram o processo de regulamentação do Zolgensma® na FDA.
Tais pontos podem ter repercussões na qualidade dos resultados desses estudos e na certeza relacionadas
ao corpo final das evidências existentes até o momento.
Primeiramente, é possível observar que todos os estudos listados acima estão distantes do rigor
metodológico de um ensaio clínico randomizado duplo-cego, considerado o desenho de estudo primário
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mais apropriado para avaliar efeitos de intervenções em saúde. São estudos abertos, sem mascaramento,
sem grupo comparador paralelo e não são randomizados. O fato de estarmos lidando com uma doença
rara é apontado, algumas vezes, como justificativa para a escolha de diferentes desenhos de estudo. A
seguir se discutirá, do ponto de vista metodológico, os riscos aos quais se está vulnerável quando se aceita
tal justificativa.
A presença de um grupo comparador, similar ao grupo que recebeu a intervenção, é fundamental para
estimar o real efeito dessa intervenção e avaliar, por exemplo, se esses efeitos são diferentes daqueles
observados com o uso de uma intervenção já disponível, com o uso do placebo ou com a evolução natural
da doença. A similaridade entre os dois grupos ajuda a garantir que o efeito observado ao final do estudo
seja devido ao uso ou não da intervenção, eliminando qualquer outro fator que diferencie os grupos, como
gravidade da doença, sexo, idade ou presença de comorbidades.
Listados entre os mais de 50 tipos catalogados de riscos de viés, a randomização, o sigilo de alocação e o
mascaramento são características que, quando ausentes, aumentam a probabilidade de que os resultados
de um estudo sejam desviados da verdade.
A randomização – distribuição aleatória dos participantes entre os grupos de estudos – permite que os grupos
fiquem similares com relação a fatores conhecidos e não conhecidos, como mutações genéticas associadas a
diferentes prognósticos da doença, e que possam influenciar os resultados. [...]
A ausência de sigilo de alocação pode superestimar o tamanho do efeito da intervenção em 37% a 41%.
Na prática, isso quer dizer que, dependendo da estimativa pontual do efeito, a direção desse efeito pode
ser invertida, ou seja, uma intervenção que, na realidade, não apresenta benefícios, pode se mostrar
falsamente benéfica em estudos que não tenham utilizado métodos apropriados para preservar o sigilo de
alocação.
Estudos abertos – que não usam métodos de mascaramento de participantes, equipe dos estudos e
avaliadores dos desfechos – estão susceptíveis a viés de performance e de aferição. Participantes e
profissionais responsáveis pela administração da intervenção podem levar a desvios no processo de condução do
estudo, como adesão do tratamento, relato de eventos adversos, etc, quando cientes da alocação; os avaliadores
podem mensurar os desfechos de modo subjetivo, ao utilizarem ferramentas como questionários – que avaliam
qualidade de vida, dor e função física, por exemplo –, exames radiográficos, etc. [...]
Também é importante lembrar que o Zolgensma® ainda não foi avaliado para casos avançados de AME,
como paralisia completa dos membros, uso de ventilação mecânica de modo permanente, o que limita a
extrapolação dos achados disponíveis até o momento para essa subpopulação. Seus efeitos de longo prazo
e os efeitos associados ao uso de mais de uma dose ainda também não são conhecidos. [...] Esse debate
deveria idealmente incluir discussões sobre a incerteza relacionada aos benefícios e riscos conhecidos desses
medicamentos [...] (seq. 8 - texto em destaque)

9. Complementando a argumentação da fragilidade dos estudos científicos, explica a a área técnica do Ministério da
Saúde, na Nota Técnica n. 884/2021-CGJUD/COMFAD/CGJUD/SE/GAB/SE/MS (seq. 19), que o FDA registrou em bula que a
eficácia em pacientes com doença avançada, como paralisia dos membros inferiores ou dependência ventilatória, não foi avaliada, bem
como que a autorização condicional da European Medicines Agency (EMA) foi com prazo de validade de um ano, o que significa que
a cada ano a empresa deverá fornecer comprovação de evidência da eficácia da medicação.
"FDA registrou em bula que a eficácia em pacientes com doença avançada, por exemplo, com paralisia dos
membros inferiores, ou dependência ventilatória não foi avaliada."A medicação foi testada em estudos de fase II
apenas em pacientes com até 6 meses deidade, ou seja, não há estudos que comprovem a eficácia em crianças
que tenham recebido a medicação com idade superior a 6 meses. No Brasil o Zolgensma foi avaliado e aprovado
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ainda não foi precificado pela CMED (câmara de
regulação do mercado de medicamentos) e não pode ser comercializado no mercado brasileiro.Na Europa obteve
apenas autorização condicional da European Medicines Agency (EMA), válida por um ano em 27. 05. 2020. O
que significa que a cada ano a empresa deverá fornecer comprovação de evidência da eficácia da medicação."

10. Explica a área técnica que dois estudos finalizados são de fase I e possuem características de coorte experimental,
sem grupo comparador direto, não randomizados, financiados pela empresa fabricante do produto, e com alto risco de viés (falhas) em
quase a totalidade dos domínios, bem como há somente um estudo de fase superior finalizado (NCT03461289), que avaliou apenas
pacientes com menos de 6 meses, sendo que durante a realização deste último ocorreram 2 mortes após a administração e foi
identificado viés na alteração do resultado da eficácia (desfecho de aquisição da habilidade de sentar sem apoio neste estudo foi
modificado para "sentar-se por 10 segundos sem apoio"). Nesse sentido:
Os dois estudos foram classificados como tendo alto risco em quase a totalidade dos domínios da Tabela de
Risco de Viés, principalmente pelo fato de serem estudos abertos, não randomizados e sem grupo comparador.
Outro ponto observado foi a presença de alto risco de viés de relato seletivo dos desfechos presente nos dois
estudos:
• NCT02122952: os autores do estudo relataram em suas publicações resultados de desfechos não planejados ou
planejados de modo diferente no protocolo, incluindo capacidade de deglutir, falar e se alimentar sem ajuda, taxa
e duração da internação hospitalar. [...] A avaliação programada para 24 meses após aadministração foi
antecipada para 15 meses de idade do participante – o que não permite avaliar a sustentação dos efeitos
atingidos.
• NCT03306277, ao longo deste estudo, após recrutamento e inclusão de participantes, houve modificações
substanciais dos desfechos primários e secundários apresentados na base de registro. Algumas destas
modificações estão apresentadas a seguir. O desfecho primário "sentar-se sem auxílio aos 18 meses de idade" foi
alterado para ‘sentar-se sem auxílio por 30 segundos aos 18 meses de idade’. O desfecho primário "sobrevida
livre de eventos" foi especificado para sobrevida livre de eventos definida como sobrevida livre de um dos
desfechos combinados (a) morte ou (b) ventilação permanente, exigência de traqueostomia ou pela exigência de
≥ 16 horas de assistência respiratória por dia durante ≥ 14 dias consecutivos na ausência de um doença aguda
reversível, excluindo ventilação perioperatória". Desta maneira as exigências no nível de resultados do
estudo para comprovação da eficácia foi claramente reduzida.
Pacientes foram classificados em alta e baixa performance neurológica basal. Aqueles com alta
performance, tratados antes da idade de 3 meses sentaram numa idade média de 9,4 meses, e a média
para os paciente de baixa performance para sentar-se foi de 17 meses. Em contraste com os pacientes
tratados após os 3 meses conseguiram esta habilidade aos 22 mesesem média.
DURANTE O ESTUDO HOUVE 2 (DUAS) MORTES APÓS A ADMINISTRAÇÃO DO ZOLGENSMA.
• NCT03461289 - Estudo finalizado de fase III, que avaliou apenas pacientes com menos de 6 meses, tendo
sido excluídos todos os pacientes com saturação <95%, que tivessem traqueostomia ou recebesseem ventilação
por mais de 12 horas no dia, ou que tivessem distúrbio de deglutição. DURANTE ESTE ESTUDO HOUVE 2
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MORTES APÓS ADMINISTRAÇÃO. Uma delas a empresa alegou que não teve relação com a
medicação mas com a evolução da doença de base, demonstrando que a medicação, para este paciente
NÃO FOI CAPAZ DE CONTER A EVOLUÇÃO DA DOENÇA, a segunda aconteceu dias depois da
administração por COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS E NEUROLÓGICAS APÓS A
ADMINISTRAÇÃO DE ZOLGENSMA.
O resultado para aquisição da habilidade de sentar neste estudo foi modificado para "sentar-se sem apoio por 10
segundos". [...]
NENHUMA DESCRIÇÃO DE QUE A MEDICAÇÃO POSSA RECUPERAR DANO MOTOR JÁ
INSTALADO. Tanto que o próprio FDA registra que nos casos de dano motor grave como por exemplo a
paralisia de membros inferiores ou no caso de dependência de ventilação (mesmo não invasiva) por mais
de 16 horas por dia a medicação não tem efeito comprovado. [...]
Para a eficácia da medicação Zolgensma é necessário como dito em bula:
Dosagem dos anticorpos ANTI AAV9<1:50 - A paciente tem dosagem de anticorpo aav9?
Diagnóstico de AME tipo I, com deleção homozigótica de SMN1 e 2 ou 3 cópias de SMN2
Não apresentar dependência de ventilação [...].
Não ter comprometimento motor avançado.
(seq. 19. texto destacado)

11. Sobre o último estudo mencionado - NCT03461289 -, como se verá adiante, Parecer Técnico Científico do Núcleo
de Avaliação Tecnológica do Hospital Sírio-Libanês (e-NAT-JUS CNJ) esclarece se tratar de estudo fase II igualmente com
característica de coorte único experimental, ou seja, com os mesmos problemas de confiabilidade e segurança acima tratados.
12. Complementa a área técnica do Ministério que o cenário de ineficácia não deve se alterar, vez que os estudos fase
II e III em andamento igualmente excluíram da participação pacientes acima de seis meses de idade e com estado sintomático
avançado. Transcreve-se trecho da Nota:
Para o estudo AVXS-303 - fase III open label em seguimento ao estudo anterior FORAM EXCLUÍDOS:
. OS PACIENTES MAIORES DE 6 MESES DE IDADE.
. Com saturação menor que 96% acordado ou durante o sono.
. Os pacientes com traqueostomia ou uso ventilação não invasiva por mais de 6 horas no diapor mais de 7 dias,
. Foram excluídos pacientes com diagnóstico de aspiração ou inépcia para tolerar ingestão de líquidos não
espessados.
. Pacientes cujo peso para idade estava abaixo do terceiro percentil.
. Pacientes com sorologia positiva para hepatite B ou C, HIV, Zika, e pacientes com infecções graves não
respiratórias nas quatro semanas anteriores.
. Pacientes com alergia a prednisolona, ou que usavam medicações para tratamento de neuropatia miopatia,
diabetes melitus ou terapia imunossupressora até 3 meses antes da terapia gênica.
. E foram excluídos pacientes com títulos de anti-AAV9 maiores que 1:50, aqueles com alterações das enzimas
hepáticas, alterações da função renal ou anemia.
. Tratamento prévio para AME, previsão de tratamento cirúrgico e aqueles cujos representantes legais não
poderiam cumprir as exigências de seguimento também foram excluídos, bem como os prematuros com idade
gestacional menor que 35 semanas ao nascimento. (seq. 19)

13. Aduz-se também na Nota Técnica n. 884/2021 que no estudo "LT-101", "DOS 13 PACIENTES ARROLADOS
NO ESTUDO 7 ESTÃO EM USO CONCOMITANTE DO SPINRAZA"[1]. Se analisará adiante a eficácia da terapia alternativa do
SUS, porém, esse dado é importante para se entender que os poucos efeitos encontrados são "alavancados" pelo uso concomitante do
spinraza, medicamento gratuitamente fornecido pelo SUS.
14. Esse foi um ponto abordado na Nota Técnica exarada pelo Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, que auxilia o Poder Judiciário por meio do Núcleo de Apoio Técnico. No citado documento, recomendou-se a não
utilização do Zolgensma face à fragilidade dos estudos existentes (coorte, sem grupo comparador direto, não randomizado), bem como
pela existência de substituto terapêutico de qualidade (e com estudos consistentes) oferecido pelo SUS. Transcreve-se trechos da Nota
Técnica (seq. 9):
“[...] Este estudo, apesar de apontar resultados promissores, apresenta diversas limitações, muitas delas inerentes
às doenças raras, como o desenho de coorte sem grupo comparador e o número pequeno de pacientes. O estudo
foi patrocinado pela indústria que produz o medicamento e apresentou alterações em seu protocolo, em
especial modificações na definição dos desfechos de interesse. Além disso, os efeitos no longo prazo e os
efeitos associados ao uso de mais de uma dose do medicamento ainda não são conhecidos. Dessa forma, não é
possível afirmar que seja um tratamento curativo para a doença em questão. [...]
Mesmo sendo uma doença rara e a intervenção tendo demonstrado um tamanho de efeito relevante, essas
limitações são importantes e trazem incerteza sobre os seus resultados, especialmente sobre a eficácia,
tolerabilidade e segurança a longo prazo. Se compararmos esse tipo de estudo com os que foram conduzidos
para o nusinersena, por exemplo, vemos que para este último temos ensaios clínicos randomizados e
controlados, o que configura evidência de qualidade metodológica superior.
Em relação ao tratamento da AME, é indispensável prestigiar a celeridade do Ministério da Saúde e da
CONITEC ao apreciar a necessidade da incorporação do nusinersena. Após negociação comercial com o
laboratório e estabelecimento de critérios específicos para uso e dispensação, o medicamento mais caro na
história do SUS foi incorporado. Isso equiparou o Brasil aos países de alta renda com sistema de saúde
público como o nosso, que também oferecem o nusinersena. Em relação ao onasemnogene abeparvovec,
esses países, como o Reino Unido, por exemplo, ainda não finalizaram suas análises de custo efetividade para
avaliação da incorporação responsável dessa tecnologia no sistema público.
Por fim, e ainda não menos importante, restam considerações a serem feitas acerca do custo do tratamento. Ao
fazer uma estimativa do impacto orçamentário, se fôssemos oferecer o tratamento pleiteado nesse processo (a
combinação de nusinersena e onasemnogene abeparvovec) a todos os pacientes nascidos no Brasil, nos últimos
2 anos, com as mesmas características do caso da parte autora, chegaríamos ao valor de 2,8 bilhões de reais.
Fundamental colocar em perspectiva esse valor com o orçamento do Ministério da Saúde, que atualmente oscila
ao redor de 120 bilhões de reais para custear a saúde de mais de 200 milhões de brasileiros. [...]
7) Por que, no caso da paciente em questão, deve ser utilizado o medicamentoZOLGENSMA® (onasemnogene
abeparvovec-xioi), em detrimento dos fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde? Não deve ser
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utilizado ZOLGENSMA® (onasemnogene abeparvovec-xioi). Vide itens 6.4. [...]
10. Caso a parte autora venha recebendo o medicamento preconizado pelo MS para AME, ele(a) apresentou
algum benefício clínico com essa terapia? Em caso afirmativo, quais seriam esses ganhos? Sim. Melhora da
força axial e apendicular. [...]
12. Há estudos científicos estatisticamente relevantes que comprovam objetivamente a superioridade
terapêutica do medicamento pleiteado em relação ao disponibilizado pelo SUS? Não há. Vide itens 5, 6.1 e
6.4.13. O medicamento pleiteado é a única opção de tratamento do(a) paciente em questão? Em caso afirmativo,
explicitar o embasamento técnico e científico dessa afirmação. Não. Vide itens 5, 6.1 e 6.4. [...]
17. É possível dizer que o medicamento proposto pelo médico prescritor cura a doença alegada pela parte
autora?Não. Vide itens 5, 6.1 e 6.4. [...]
[...]” (texto destacado - seq. 9)

15. Observa-se que o corpo técnico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi claro ao expor "Se
compararmos esse tipo de estudo com os que foram conduzidos para o nusinersena, por exemplo, vemos que para este último temos
ensaios clínicos randomizados e controlados, o que configura evidência de qualidade metodológica superior".
16. Outro ponto relevante diz respeito à ausência de estudos comparativos entre o Zolgensma e o Spinraza (oferecido
pelo SUS). Afirma-se na referida Nota Técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que os clínicos devem estar atentos aos
efeitos adversos em longo prazo, especialmente pelo uso combinado das terapias. Assim, como geralmente o autor paciente já fez uso
do Spinraza (este é fornecido gratuitamente pelo SUS para a maioria dos casos de Ame tipo I), torna-se arriscado fornecer o
Zolgensma, posto que não há estudos em relação aos efeitos adversos a longo prazo que podem ser causados no paciente. Transcrevese trecho da referida Nota:
“[...] A indicação do uso concomitante dessas duas terapias (nusinersena e onasemnogene abeparvovec) neste
contexto não se sustenta, uma vez em que nunca foi testada em estudos clínicos e sua eficácia e segurança é
totalmente desconhecida, [...] mesmo que a parte autora pleiteasse a substituição do nusinersena por
onasemnogene abeparvovec, o que não é o caso, também não haveriam argumentos para defender essa troca,
dado que igualmente inexistem estudos comparativos entre as duas tecnologias. Assim sendo, não há qualquer
indício cientificamente válido no momento de que a combinação de nusinersena e onasemnogene
abeparvovec seja benéfica e segura, nem de queonasemnogene abeparvovec seja curativo ou mesmo
superior, exceto opinião de especialista baseada puramente em plausibilidade biológica, o que, em
medicina baseada em evidências, é a indicação de pior qualidade disponível, sujeita a todo tipo de viés e
raramente sendo aceita para embasar a tomada de decisão clínica.[...]” (texto destacado - seq. 9)

17. Do mesmo modo, ainda que a parte autora pleiteasse a substituição do Spinraza por Zolgensma, afirma-se na citada
Nota Técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que não há argumentos para defender essa troca, dado que igualmente
inexistem estudos comparativos entre as duas tecnologias, não havendo qualquer indício cientificamente válido de que a
combinação de Spinraza e Zolgensma seja benéfica e segura, nem de que Zolgensma seja curativo ou mesmo superior, "exceto
opinião de especialista baseada puramente em plausibilidade biológica, o que, em medicina baseada em evidências, é a indicação
de pior qualidade disponível, sujeita a todo tipo de viés e raramente sendo aceita para embasar a tomada de decisão clínica”.
18. Assim, da análise supra, observa-se vários pontos de alegação como defesa da União:
a) a insegurança e a ausência de rigor metodológico presente nos estudos finalizados em relação ao zolgesnma estudos abertos, sem mascaramento, sem grupo comparador paralelo e não randomizados.
- Estudos abertos (que não usam métodos de mascaramento de participantes, equipe e avaliadores dos
desfechos) podem levar a desvios no processo de condução do estudo, como adesão do tratamento, relato de eventos adversos etc.
Quando cientes da alocação, os avaliadores podem mensurar os desfechos de modo subjetivo, ao utilizarem ferramentas como
questionários – que avaliam qualidade de vida, dor e função física, por exemplo –, exames radiográficos etc.
- A ausência de sigilo de alocação pode superestimar o tamanho do efeito da intervenção em 37% a 41%. Como
explicado nos Cadernos Ibero-Americanos, a direção desse efeito pode ser invertida, ou seja, uma intervenção que não apresenta
benefícios, pode se mostrar falsamente benéfica em estudos que não tenham utilizado métodos apropriados para preservar o sigilo de
alocação.
- A presença de um grupo comparador, similar ao grupo que recebeu a intervenção, é fundamental para estimar o real
efeito dessa intervenção e avaliar, por exemplo, se esses efeitos são diferentes daqueles observados com o uso de uma intervenção já
disponível, com o uso do placebo ou com a evolução natural da doença.
- A randomização – distribuição aleatória dos participantes entre os grupos de estudos – permite que os grupos
fiquem similares com relação a fatores conhecidos e não conhecidos, como mutações genéticas associadas a diferentes prognósticos da
doença, e que possam influenciar os resultados.
Desse modo, o mascaramento, o sigilo de alocação, o grupo comparador e a randomização são características
que, quando ausentes, aumentam a probabilidade de que os resultados de um estudo sejam desviados da verdade.
b) Como afirmado nos Cadernos Ibero-Americanos e na Nota Técnica n. 884/2021-CGJUD, zolgensma ainda não foi
avaliado para casos avançados de AME, como paralisia completa dos membros, uso de ventilação mecânica de modo permanente, o
que limita a extrapolação dos achados disponíveis até o momento, havendo essa restrição na própria bula do medicamento. Seus
efeitos de longo prazo e os efeitos associados ao uso de mais de uma dose também não são conhecidos.
Assim, sugere-se verificar, com o auxílio da área técnica do Ministério da Saúde (ou de assistente técnico da União)[2],
se o caso concreto se encontra em estágio avançado da doença - paralisia completa dos membros, uso de ventilação mecânica de modo
permanente etc, ou tenha sido requerida mais de uma dose, hipóteses em que se deve arguir a total ausência de avaliação (estudo
clínico) dos efeitos do medicamento para esses casos mais avançados da AME ou para o uso de mais de uma aplicação, requerendo-se
a improcedência do pedido, bem como sugere-se, caso seja este o caso, quesitar referidos pontos em fase pericial e rebater laudos que
se omitam na avaliação dessas circunstâncias.
c) Para uso da medicação é expressamente indicado na bula a necessidade de existir "Dosagem dos anticorpos ANTI
AAV9<1:50" e "Diagnóstico de AME tipo I, com deleção homozigótica de SMN1 e 2 ou 3 cópias de SMN2".
Desse modo, sugere-se rebater a ministração para casos em que essas circunstâncias não estejam indicadas no relatório
médico, bem como quesitar referidos pontos em fase pericial e rebater laudos que se omitam na avaliação dessas circunstâncias.
d) o medicamento está indicado em bula para crianças com AME com até dois anos de idade, porém, todos os estudos
(inclusive os que se encontram em andamento) excluíram participantes acima de seis meses de idade e, como se observa dos
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documentos técnicos, os poucos efeitos encontrados nos estudos finalizados - e mesmo assim considerando todas as suas fragilidades somente se referem a pacientes que receberam a medicação antes dos três meses de idade.
Desse modo, sendo paciente acima de seis meses, deve-se alegar a total falta de comprovação científica de evidências,
vez que não existem estudos com essa margem de pacientes e, identificando-se casos de autores de três a seis meses, deve-se alegar
ausência de efeitos significativos identificados nos estudos realizados.
Somente em pacientes menores de três meses foram encontrados poucos efeitos (poucos indícios), entretanto, deve-se
rebater ministração para esses casos, posto que nos estudos realizados com essa faixa etária foram identificados diversos vieses
(tratados no item a supra), em especial manipulação dos desfechos encontrados, como se observa do NCT03306277, no qual após
recrutamento e inclusão de participantes, houve modificações substanciais dos desfechos primários e secundários apresentados na base
de registro.
No Parecer Técnico-Científico do e-NAT-JUS HSL CNJ, como se verá abaixo, há explicação sobre esse ponto, que
pode ser explorada pela defesa da União. Afirmam os especialistas que, inobstante achados, "a falta de um grupo comparador direto
não permite avaliar de modo apropriado se estes efeitos seriam melhores, semelhantes ou piores do que os observados na história
natural da doença, com o uso de cuidados de suporte multidisciplinar ou com o uso de nusinersena.", pelo que concluem que essa
"limitação reduz de modo importante a certeza sobre o benefício clínico adicional associado a estes efeitos".
e) inexistência de estudos comparativos entre as duas terapias (não havendo fundamentos técnicos para sustentar a
substituição do Spinraza por Zolgensma) e dos risco de efeitos adversos em longo prazo, especialmente pelo uso combinado.
Considerando que o Zolgensma não é curativo da doença, que seus efeitos se assemelham ao do Spinraza (tratam os
sintomas) e que são desconhecidos os efeitos gerados no organismo pelo uso combinado das duas drogas, torna-se não só irrazoável
obrigar o Estado a custear esse novo tratamento tido como mais caro do mundo, como também arriscado para a própria vida da parte
autora. Como afirmado na Nota do Telessaúde, comparando-se os efeitos de zolgensma e nusinersena, vê-se que este último detém
ensaios clínicos randomizados e controlados, o que configura evidência de qualidade metodológica superior.
DA AUSÊNCIA DE CONSENSO NO ÂMBITO INTERNACIONAL A RESPEITO DA EFICÁCIA DO
ZOLGENSMA E DO MAJORITÁRIO ENTENDIMENTO TÉCNICO PELA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFEITOS
EM PACIENTES ACIMA DE SEIS MESES OU COM MANIFESTAÇÕES SINTOMÁTICAS GRAVES
19. Na Nota Técnica n. 884/2021-CGJUD/COMFAD/CGJUD/SE/GAB/SE/MS demonstra-se a ausência de consenso
no âmbito internacional a respeito das evidências científicas do zolgensma, o que, em especial considerando o alto custo envolvido e o
estágio atual incipiente de estudos em que ele se encontra, somente ratifica a impossibilidade (em juízo hipotético) de eventual
incorporação ao sistema de saúde, e a consequente cautela que o Poder Judiciário deve ter em analisar pedidos de tutela desse fármaco.
20. Transcreve-se trecho da Nota que aborda a avaliação do medicamento em âmbito internacional:
[...]
Agência Canadense: Não Publicou um Parecer AINDA. CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies
in Health).
- A agência Canadense não publicou um parecer sobre o custo efetividade da medicação. Embora haja a
notícia de que foi aprovado para reembolso no Canadá ainda não consta no site da agência as condições de uso e
restrições recomendadas.
Agência Europeia EMA (European Medical Agency)
- EMA aprovou a medicação de maneira condicional à apresentação de novas evidências e PUBLICOU A
INFORMAÇÃO DE QUE 4 EM CADA 10 PACIENTES QUE RECEBERAM ZOLGENSMA
CONTINUAM USANDO SPINRAZA. [...]
ICER (Institute for Clinical and Economical Review) avaliou a medicação e comparou o custo efetividade com
Nusinersena (Spinraza)[3].
Avaliou que a medicação é mais custo-efetiva se aplicada na fase pré sintomática - pacientes sem sintomas ou
menores que 2-3 meses, porém a fase pré sintomática não é ainda a realidade de diagnóstico. Os lactentes são
diagnosticados quando sintomáticos e a medicação tem uma eficácia mais modesta. Assim, pronunciou-se:
"PARA ZOLGENSMA A UM PREÇO DE RESERVA DE U$ 2 MILHÕES, NOSSA AVALIAÇÃO
CONCLUIU TAMBÉM NÃO ATENDER ÀS REFERÊNCIAS TRADICIONAIS DE CUSTOEFETIVIDADE PARA USO EM PACIENTES COM AME TIPO I e seu preço deve ser reduzido para
menos de US $900.000 para que a administração única atenda a US $ 150.000 por limite de QALY. [...]" David
Rind,MD, diretor médico do ICER. "No entanto, o preço atual destas medicações excede os limites comuns de
custo-efetividade esperado nos resultados dos pacientes em longo prazo, ao mesmo tempo em que destacam os
níveis de preços que podem contribuir para o crescimento de custos de curto prazo inacessível para o sistema de
saúde geral." [...]
O ICER, que é um dos mais respeitados institutos de análise de custo benefício de medicações e intervenções
clinicas, sendo suas análises utilizadas como base para outras instituições internacionais, se posicionou sobre a
menor custo efetividade do Zolgensma após 3 meses de idade e deixou claro que o preço excede o limite
razoável de custo efetividade.
No Japão a droga foi aprovada para reembolso pelo sistema de saúde para crianças com AME 1 menores que
dois anos APENAS SE FOREM PRÉ-SINTOMÁTICAS. [...] Segundo a Agencia Eversana espera-se que 25
pacientes por ano sejam elegíveis no Japão para receber o tratamento e ainda assim conseguiram da indústria um
preço consideravelmente menor que o praticado nos EUA e no Brasil - 167.000.000 de yens, equivalentes a R$
8.644.670,00
comparados
aos
R$11.262.500,00
reais
preço
dado
ao
Brasil.
(https://www.eversana.com/2020/05/13/japanzolgensma-cost/).
CONSENSO EUROPEU PUBLICADO EUROPEAN AD-HOC CONSENSUS STATEMENT ON GENE
REPLACEMENT
THERAPY
FOR
SPINAL
MUSCULAR
ATROPHY
HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.EJPN.2020.07.001
1090-3798/©2020
EUROPEAN
PAEDIATRIC
NEUROLOGY SOCIETY
Em Julho de 2020 foi publicado o consenso Europeu sobre AME e a terapia gênica. Trata-se da conclusão de
EXPERTS de 13 países sobre o assunto. Neste texto ficou determinado: "Consensus statement 3: Approval of
gene therapy for SMA with Zolgensma® is based on clinical trials with patients with SMA less than 6 months of
age. Additional data of patients up to 2 yearsand weighing up to 13.5 kg are made public through congress
presentations. These data mainly come from non-systematic data collection in the US, where Zolgensma® is
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approved up to the ageof 2 years. When administered after the age of 6 months and/or in advanced stages of the
disease, parents or patients should clearly be made aware that there are so far no published data on efficacyand
safety. In this patient population it is particularly important for physicians to discuss thebenefit/risk ratio and to
carefully manage parents' or patients’ expectations. Strength ofconsensus: Strong consensus (100%) "
"Declaração de consenso 3: Aprovação da terapia genética para SMA com Zolgensma® é baseado em
ensaios clínicos com pacientes com menos SMA de 6 meses de idade. Dados adicionais de pacientes até 2
anos e com peso de até 13,5 kg são divulgados por meio de apresentações em congressos. Esses dados vêm
principalmente de dados não sistemáticos coleção nos EUA, onde Zolgensma® é aprovado até a idade de 2
anos. Quando administrado após a idade de 6 meses e/ou em estágios avançados da doença, pais ou
pacientes devem ser claramente informado de que não há dados publicados até agora sobre eficácia e
segurança. Nesta população de pacientes, é particularmente importante para médicos para discutir a relação
benefício/risco e gerenciar cuidadosamente expectativas dos pais ou pacientes. Força do consenso: forte
consenso (100%)"
"Consensus statement 4: In patients presenting symptoms at birth, treated after a long disease duration, or with
already severe evolution, parents should be clearly made aware that despite theuse of gene therapy there is a
high risk of living with a very severe disability. Palliative care shouldbe discussed as an alternative treatment
option in these circumstances. Strength of consensus: Strong consensus (100%)"
"Declaração de consenso 4: em pacientes que apresentam sintomas ao nascimento, tratados após um tempo
longo de doença ou com evolução grave já estabelecida, os pais devem ser esclarecidos de que apesar do
uso de terapia gênica há grande chance de o paciente permanecer convivendo com incapacidade grave e o
tratamento paliativo deverá ser apresentado como alternativa nestas circunstâncias. Força do consenso 100%"
"Consensus statement 5: Since the risk of gene therapy increases with the dose administered and since the dose
is directly proportional with the weight, patients above 13.5 kg should only be treatedin specific circumstances.
For these patients, treatment with other disease modifying therapies or future intrathecal administration of
Zolgensma® should be considered as an alternative. Strengthof consensus: Strong consensus (100%)"
"Declaração de consenso 5: uma vez que o risco da terapia gênica aumenta com a dose administrada e
desde que a dose é diretamente proporcional ao peso, pacientes acima de 13,5 kg somente deverão receber
a medicação em circunstâncias muito específicas. Para estes pacientes futura administração intratecal deverá
ser considerada como alternativa. Força do consenso - 100% (obs - a administração intratecal não foi aprovada e
o clinical trial para ela está suspenso). (seq. 19 - texto destacado)

21. Relevante denotar a Declaração do Consenso Europeu, que ratifica toda as informações técnica já expostas, no
sentido de que só ocorreram ensaios clínicos com pacientes com menos de 6 meses de idade; que dados adicionais de pacientes até 2
anos e com peso de até 13,5 kg são divulgados por meio de apresentações em congressos, não representando dados sistemáticos; bem
como que uma vez que o risco da terapia gênica aumenta com a dose administrada, sendo esta diretamente proporcional ao peso,
pacientes acima de 13,5 kg somente devem receber a medicação em circunstâncias muito específicas.
22. Observa-se, assim, outro importante fator levantado pelo Consenso Europeu, no sentido de que o risco da terapia
gênica aumenta com a dose administrada e que, considerando que a dose é diretamente proporcional ao peso, pacientes acima
de 13,5 kg somente deverão receber a medicação em circunstâncias muito específicas. Assim, o juízo deve se ater aos graves
efeitos adversos e riscos que podem advir do uso da terapia gênica, em especial em casos que sequer há estudos científicos realizados
(exemplo: mais de uma dose, dose para pacientes acima de seis meses, dose combinada com spinraza, ou dose em paciente que já fez
uso do spinraza).
23. Cumpre pontuar, ainda, sobre o registro efetuado pela FDA. No Parecer Técnico Científico do Hospital SírioLibanês, produzido pelo Núcleo de Tecnologia para o CNJ, explica-se que foi noticiado à FDA, posteriormente à aprovação do
zolgensma, uma manipulação de dados na fase pré-testes do zolgensma, que já era de conhecimento da fabricante antes do processo de
aprovação. Transcreve-se:
O Food and Drug Administration (FDA) aprovou a comercialização nos Estados Unidos do Zolgensma® em
maio de 2019. A indicação na bula americana incluiu o uso para o tratamento de AME em pacientes pediátricos
com menos de dois anos de idade com mutações bialélicas no gene SMN1 [US - FDA 2019a].
No website do FDA há uma notificação de que, um mês após a aprovação Zolgensma, a agência foi
informada pela AveXis Inc. sobre a manipulação de dados durante testes do medicamento realizados em
animais na fase pré-clínica dos estudos [US - FDA 2019b]. [...]
No entanto, medidas apropriadas foram tomadas, uma vez que indústria fabricante sabia dessa informação antes
da aprovação do Zolgensma® (seq. 14)

24. Observa-se, então, que nas principais agências internacionais prevalece entendimento acerca da ausência de
comprovação de efeitos de zolgensma para casos graves da doença e para pacientes acima de seis meses, bem como poucos efeitos
encontrados na fase pré-sintomática (considerando ainda que não há comprovação de que estes poucos efeitos seriam similares ou
superiores ao spinraza). Ademais, relevante se ater - para alegação em juízo - de que ainda que se tenha em tese registro de alguma
efetividade na fase pré-sintomática, ou em pacientes menores de três meses, deve-se considerar - como alertado pelo ICER - que a fase
pré sintomática da AME Tipo I não é a realidade de diagnóstico, e que quando os lactantes dessa faixa etária conseguem ser
diagnosticados, já sintomáticos, a medicação tem uma eficácia modesta. Observa-se, ainda, que no Japão, como se mostrou na Nota
Técnica, somente se aprovou no sistema de saúde o uso para pacientes em fase pré-sintomática.
25. Recomenda-se, então, seja provocado o Juízo a fim de ponderar a razoabilidade em se determinar o fornecimento
de um medicamento com somente três estudos concluídos, classificados com baixa evidência e qualidade técnica, não randomizados e
com presença de graves erros na realização, os quais "são capazes de alterar a estimativa do efeito de uma intervenção, seja quanto à
direção ou à magnitude" (seq. 14). Causa preocupação, ainda, o fato citado no Parecer NAT-HSL de que a FDA foi informada pela
AveXis Inc. sobre a manipulação de dados durante testes do medicamento na fase pré-clínica dos estudos. Todo esse cenário deve ser
considerado pelo Juízo, ainda mais considerando se tratar do medicamento mais caro do mundo.
26. Necessário denotar, ainda, que o fato do medicamento ser registrado em alguns países não confere garantia
suficiente quanto à segurança, eficiência, qualidade, custo-efetividade e superioridade ao tratamento oficial concedido pelo SUS, de
modo que o registro em agência do exterior não induz em qualquer dedução lógica de incorporação ou concessão judicial do
medicamento no Brasil.
DO PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO ELABORADO PELO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS
EM SAÚDE DO HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS (E-NATJUS)
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27. Segundo o Parecer Técnico-Científico, produzido pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATSHSL), em outubro de 2020, para o Conselho Nacional de Justiça, foram identificados somente três estudos científico finalizados. Estes
são todos de coorte, sem grupo comparador. A falta de um grupo comparador afeta consideravelmente a qualidade de um estudo
científico, vez que não permite avaliar se os efeitos seriam melhores do que os observados na história natural da doença com o uso do
nusinerserna, já incorporado pelo SUS. Esse foi o alerta feito pelo NAT-HSL:
“No entanto, a falta de um grupo comparador direto não permite avaliar de modo apropriado se estes efeitos
seriam melhores do que os observados na história natural da doença, com o uso de cuidados de suporte
multidisciplinar ou de nusinersena. Esta limitação reduz de modo importante a certeza sobre o benefício
clínico adicional associado a estes efeitos. O risco de viés dos estudos finalizados é alto para a maioria dos
domínios avaliados.” (texto destacado - seq. 14)

28. Nos termos do Parecer Técnico-Científico, considerando as limitações metodológicas apresentadas pelos estudos
finalizados (estudos não randomizados, sem grupo comprador direto, sem mascaramento, com alto risco de viés de relato seletivo e de
dados incompletos dos desfechos), as evidências para apoiar a tomada de decisão sobre o uso do Zolgensma para o tratamento da
AME são INCERTAS:
“[...] considerando as limitações metodológicas apresentadas pelos estudos finalizados (estudos não
randomizados, sem grupo comprador direto, sem mascaramento, com alto risco de viés de relato seletivo e de
dados incompletos dos desfechos), as evidências para apoiar a tomada de decisão sobre o uso do
Zolgensma® para o tratamento da AME são INCERTAS. Conclusão: diante do cenário de doença rara, e
no qual as evidências disponíveis são limitadas, o processo de tomada de decisão quanto a
recomendação/uso do Zolgensma® deve considerar: (a) as dificuldades relacionadas ao desenvolvimento de
estudos de alta qualidade metodológica e com resultados mais confiáveis, (b) a possibilidade de que tais estudos
não sejam desenvolvidos ou o sejam em um prazo longo e (c) a disponibilidade de outras opções terapêuticas
para AME que sejam eficazes e já estejam incorporadas ao SUS.” (texto destacado - seq. 14)

29. Consta no Parecer Técnico-Científico do NATS-HSL o andamento atual dos estudos científicos, demonstrando que
foram finalizados somente três estudos de coorte, os quais, como relatado pela equipe, são de baixa qualidade técnica, pela ausência
de grupo comparador direto e a presença de vários vieses (seq. 14):

30. Observa-se que em todos os estudos o Núcleo de Avaliação Tecnológica identificou alto risco de viés relativo a
domínios essenciais para a confiabilidade e qualidade de um estudo científicos, tais como sequência de alocação, sigilo de alocação,
mascaramento dos participantes e equipes, mascaramento dos avaliadores dos desfechos, relato incompleto dos desfechos, e relato
seletivo.
31. Os estudos foram classificados como tendo alto risco na maioria dos domínios da Tabela de Risco de Viés,
principalmente pelo fato de serem estudos abertos, não randomizados e sem grupo comparador, como se demonstra o quadro a seguir
(seq. 14):
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32. Observa-se a demonstração detalhada pelo NAT-HSL da presença de alto risco de viés de relato seletivo dos
desfechos. No estudo “STR1VE-US”, por exemplo, o desfecho primário “sentar-se sem auxílio aos 18 meses de idade” foi alterado
para “sentar-se sem auxílio por 30 segundos aos 18 meses de idade”.
33. Quando a equipe técnica do NATS entende que os estudos científicos significativos que embasam o zolgensma
apresentam alto risco de viés de relato seletivo de desfecho, essa questão afeta diretamente a confiabilidade do estudo. Como
explicado no Parecer Técnico-Científico, utilizou-se ferramenta da Colaboração Cochrane[4] (que é uma organização internacional que
tem por objetivo ajudar na tomada de decisões baseadas em informações de boa qualidade na área da saúde) para avaliação do risco de
viés dos ensaios existentes.
34. Importante entender sobre a ferramenta da Colaboração Cochrane, porque esse conhecimento técnico auxilia o
entendimento jurídico pelos operadores do Direito acerca da complexa judicialização da saúde de medicamentos novos de alto custo:
“É uma ferramenta composta de duas partes, em que estão contidos sete domínios, denominados: geração da
sequência aleatória, ocultação da alocação, cegamento de participantes e profissionais, cegamento de avaliadores
de desfecho, desfechos incompletos, relato de desfecho seletivo e outras fontes de vieses (Tabela 1).
A primeira parte refere-se à descrição do que foi relatado no estudo que está sendo avaliado, em detalhes
suficientes para que o julgamento seja feito com base nessas informações.
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A segunda parte é o julgamento quanto ao risco de viés para cada um dos domínios analisados, que
podem ser classificados em três categorias: baixo risco de viés, alto risco de viés ou risco de viés incerto
(Tabela 1). [...]
O suporte para o julgamento de cada domínio é um sumário no qual o julgamento para o risco de viés poderá ser
baseado e trará transparência para o julgamento de todos os domínios (Tabela 2). [...] Se esses vieses não forem
tratados devidamente, podem repercutir negativamente desde a tomada de decisão em saúde de forma
errônea, até a incorporação de novos tratamentos e tecnologias em âmbito nacional que poderão causar
mais danos que benefício.[5]

35. No artigo científico acima, publicado pela Universidade Federal de São Paulo, explica-se que o domínio "relato de
desfecho seletivo" (encontrado nos ensaios do zolgensma) indica a possibilidade de os ensaios clínicos terem selecionado os desfechos
(indicadores de saúde) ao descrever os resultados do estudo e o que foi identificado. A graduação dessa possibilidade pode ser baixa
(estudo satisfatório), incerta (dados insuficientes para julgar) ou alta (quando o estudo não incluiu resultados de desfechos importantes
que seriam esperados neste tipo de estudo). No caso, repita-se, a equipe técnica do e-NatJUS-CNJ concluiu pelo alto risco de viés
(erros) de relato de desfecho dos estudos do zolgensma - grau máximo do viés pela ferramenta Cochrane , como especificado
acima.
36. Complementa a equipe do NAT-HSL que os estudos apresentam limitações metodológicas de planejamento,
condução e relato, o que aumenta o risco de viés e reduz a certeza das evidências, bem como afirmaa que nenhum dos estudos
identificados no PTC (finalizados ou em andamento) tem o delineamento de um ensaio clínico randomizado duplo-cego (desenho de
estudo primário mais adequado para avaliar efeitos de intervenções em saúde). Nesse sentido:
“Os estudos identificados no PTC apresentam limitações metodológicas de planejamento, condução e relato, o
que aumenta o risco de viés, e reduz a certeza que temos no conjunto final das evidências existentes até o
momento. Nenhum dos estudos identificados no PTC (finalizados ou em andamento) tem o delineamento de um
ensaio clínico randomizado duplo-cego, considerado o desenho de estudo primário mais adequado para avaliar
efeitos de intervenções em saúde. Todo os estudos são abertos, sem mascaramento, sem grupo comparador
paralelo e não são randomizados [...] estudos meta-epidemiológicos têm mostrado que a ausência ou a
inadequação nos métodos de randomização, de manutenção do sigilo de alocação e de mascaramento são
capazes de alterar a estimativa do efeito de uma intervenção, seja quanto à direção ou à magnitude
[Moher 1998]. [...] A grande questão é que a incerteza sobre os benefícios e riscos associados ao uso do
Zolgensma é alta e, talvez, nunca seja reduzida. E este fato precisa ser levado em conta na tomada de decisão.
[...] Quanto à validade externa dos resultados deste PTC, é importante salientar que os efeitos do Zolgensma®
ainda não foram investigados para casos avançados de AME, o que limita a extrapolação dos resultados
existentes para essa subpopulação de pacientes. Além disso, os efeitos no longo prazo e os efeitos associados ao
uso de mais de uma dose do medicamento ainda não são conhecidos.” (texto destacado - seq. 14)

37. Alerta-se no Parecer Técnico-Científico do e-NATJUS-CNJ que a ausência de grupo comparador e os diversos
vieses encontrados impedem uma conclusão acerca da superioridade do zolgensma em relação ao nusinerserna:
“Os resultados disponíveis sugerem algum efeito quanto a marcos de desenvolvimento neuro-motor e escores de
função associados ao uso do Zolgensma para pacientes com AME tipo 1 em fases iniciais. Eventos adversos
sérios também foram frequentes. Apesar destes achados, a falta de um grupo comparador direto não
permite avaliar de modo apropriado se estes efeitos seriam melhores, semelhantes ou piores do que os
observados na história natural da doença, com o uso de cuidados de suporte multidisciplinar ou com o uso
de nusinersena. Esta limitação reduz de modo importante a certeza sobre o benefício clínico adicional
associado a estes efeitos. (seq. 14)

38. Verifica-se continuamente que no caso concreto alguns juízos desconhecem a importância vital da conclusão de
uma equipe técnica de referência nacional a respeito da avaliação de determinado medicamento, fundamentando sua decisão tão
somente na conclusão do perito individual do caso concreto, que na grande maioria dos casos ignora a análise dos estudos científicos e
faz análise pontual e simples. Essa tensão deve ser identificada e trazida à necessária reflexão, não podendo o juízo ignorar as bases
fundamentais para a política pública de saúde - que é a medicina baseada em evidências - e, em caso concreto, considerar tão somente
a análise isolada de um perito (que muitas vezes não é especialista na área e não analisa a base científica do novo medicamento de alto
custo), em detrimento da análise técnico-científica elaborada por uma equipe especializada do Núcleo de Avaliação Tecnológica do
Hospital Sírio-Libanês, como é o presente caso.
39. O critério da "Medicina Baseada em Evidências" para a concessão de um medicamento não é só um critério
adotado pela legislação de saúde, mas também por decisões judiciais referenciais na matéria, sendo inclusive Orientação do Conselho
Nacional de Justiça, na Jornada de Direito da Saúde. Os Enunciados n. 59 e 89, abaixo transcritos, orientam os magistrados de que as
demandas por medicamentos devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências, bem como alertam que se deve evitar
determinar tratamento sem evidências médicas e que não traga benefícios e qualidade de vida ao paciente, especialmente nos casos de
doenças raras, recomendando-se verificar tratamento paliativo fornecido pelo SUS.
ENUNCIADO Nº 59
As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas
oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE.
ENUNCIADO Nº 89: Deve-se evitar a obstinação terapêutica com tratamentos sem evidências médicas e
benefícios, sem custo-utilidade, caracterizados como a relação entre a intervenção e seu respectivo efeito – e
que não tragam benefícios e qualidade de vida ao paciente, especialmente nos casos de doenças raras e
irreversíveis, recomendando-se a consulta ao gestor de saúde sobre a possibilidade de oferecimento de cuidados
paliativos de acordo com a política pública.

40. Os pareceristas do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-libanês (NATS-HSL) são
profissionais especializados, altamente técnicos e isentos, que através do citado Parecer Técnico prestaram auxílio ao Conselho
Nacional de Justiça (e-NatJus), o que caracteriza sua abrangência nacional, de modo que suas conclusões representam prova técnica
imparcial e devem ser consideradas pelo Juízo, como orienta o Enunciado da Jornada de Direito da Saúde n. 83:
ENUNCIADO Nº 83
Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de
documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de
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dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao
mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte.

41. Assim, havendo expresso pronunciamento do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul) e de Parecer Técnico-Científico produzido pelo NAT-HSL-CNJ detalhando a baixa qualidade de evidências
científicas e ausência de estudos consistentes e de longo prazo do zolgensma, torna-se sem fundamento e sem evidência científica a
determinação judicial de fornecimento deste fármaco.
DO TRATAMENTO ALTERNATIVO E DE QUALIDADE OFERECIDO PELO SUS
42. Como esclarecido pela equipe técnica do Ministério na Nota Técnica n. 884/2021CGJUD/COMFAD/CGJUD/SE/GAB/SE/MS (seq. 19), não há estudos comprobatórios que a ministração do Zolgensma promova a
cura do paciente, efeitos a longo prazo ou efeitos superiores ao Spinraza.
43. De acordo com as Informações nº 01037/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (seq. 13), há Protocolo Clínico e Diretriz
Terapêutica (PCDT) para tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 5q tipo I, aprovado pela Portaria Conjunta nº 15, de 22 de outubro
de 2019, disponível no sítio http://www.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes, no qual é apresentado como possibilidade de tratamento
medicamentoso o fármaco Nusinersena (Spinraza). A CONJUR explica que os PCDTs são documentos que sistematizam os critérios
para o diagnóstico da doença; o tratamento com os medicamentos e demais produtos apropriados; as posologias recomendadas; os
mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do
SUS. Transcreve-se trechos do respectivo PCDT que tratam do conjunto de tratamento oferecido pelo SUS à AME 5q tipoI:
4- CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Serão incluídos neste Protocolo pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico genético confirmado de AME 5q
tipo I. O paciente elegível para uso de nusinersena deverá ter diagnóstico confirmado de AME 5q tipo 1B/C,
além de cumprir os critérios abaixo, de acordo com sua situação:
● Pré-sintomáticos: crianças com histórico familiar de AME, diagnóstico genético confirmado de AME 5q e
presença de até três cópias de SMN2.
● Sintomáticos: crianças com diagnóstico genético confirmado de AME 5q, presença de até três cópias de
SMN2 e início dos sintomas até o sexto mês de vida.
● Adicionalmente, independente da manifestação de sintomas, o paciente deverá apresentar condições de
nutrição e hidratação adequadas, com ou sem gastrostomia, pesando, pelo menos, o terceiro percentil de peso
corporal para a idade e estando com o calendário de vacinação em dia. [...]
6– TRATAMENTO
Por se tratar de uma condição clínica neurodegenerativa progressiva, os cuidados de suporte e tratamentos
médicos especializados são fundamentais, por auxiliar no aumento da expectativa e qualidade de vida dos
pacientes com AME 5q.
Estudos da história natural da doença comprovam que houve aumento significativo da expectativa e qualidade
de vida de indivíduos com AME 5q tipo I a partir da disponibilidade de cuidados de suporte e terapêuticos.
A AME é um doença complexa que envolve diferentes aspectos do cuidado e profissionais da saúde.
Uma conduta multidisciplinar é o elemento - chave na atenção aos pacientes com atrofia muscular espinhal,
incluindo nutricionistas, enfermeiros, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, além dos cuidados médicos.
O tratamento não medicamentoso desses pacientes abrange, essencialmente, os cuidados nutricionais,
respiratórios e ortopédicos.
6.1 – Tratamento não medicamentoso
Suporte Nutricional
O suporte nutricional se faz necessário, uma vez que as crianças com AME 5q perdem ou não desenvolvem a
capacidade de se alimentarem por via oral. [...]
Cuidados Respiratórios
Recomenda-se a avaliação respiratória contínua, pois os pacientes com AME 5q tipo I apresentam um
diafragma relativamente forte e músculos intercostais fracos e, somado isso com a dificuldade de tossir e
eliminar o muco, pode resultar em hipoventilação (agravada durante o sono), atelectasia, depuração deficiente
das secreções das vias aéreas e infecções recorrentes.
A fisioterapia respiratória é essencial no cuidado dos pacientes com AME 5q tipo I. Além disso, recomenda-se o
uso de medidas para a remoção de muco e secreções aéreas. Em certos casos, indica-se o uso de ventilação
mecânica não invasiva (VNI) positiva ou mesmo a ventilação mecânica invasiva.
A VNI é recomendada para todas as crianças com AME com sintomas respiratórios, com insuficiência
respiratória aguda ou crônica agudizada, e para as crianças que não se assentam mesmo antes do surgimento
de sinais de insuficiência respiratória, visando a prevenir e minimizar a distorção da parede torácica, melhorar
o funcionamento e desenvolvimento pulmonar e atenuar a dispneia. [...]
Cuidados Ortopédicos
As condutas ortopédicas são destinadas à manutenção do movimento, prevenção e tratamento de fraturas,
contraturas e deformidades pélvicas, torácicas, da coluna vertebral e dos membros inferiores. A escoliose é
muito prevalente em pacientes com AME, assim como cifose torácica e deformidades do tórax. Para aqueles
que não se sentam, as condutas dependem da sua estabilidade respiratória, digestiva e nutricional. A
fisioterapia con
tínua e terapia ocupacional são recomendadas de modo a diminuir a progressão da contratura e melhorar a
amplitude do movimento. [...]
6.2 Tratamento Medicamentoso [...] Nusinersena
O nusinersena é um oligonucleotídeo anti-sentido que permite a inclusão do exon 7 durante o processamento do
ácido ribonucleico mensageiro (RNAm) de SMN2, transcrito a partir do ácido desoxirribonucleico (DNA) do
gene SMN2. O oligonucleotídeo nusinersena atua ligando-se, de maneira anti-sentido ao RNAm de SMN2, em
um sítio de silenciamento e remoção de intrônico presente no intron 7. Portanto, por ligação perfeita à
região intrônica 7, o nusinersena impede que os fatores de silenciamento/remoção intrônico processem e
removam o exon 7 do RNAm de SMN2. A retenção do exon 7 no RNAm de SMN2 permite a leitura e tradução
correta dessa molécula, levando a produção da proteína funcional relacionada com a sobrevivência do
neurônio motor, a proteína SMN .
Dados obtidos de autópsias de pacientes (n = 3) com AME mostraram que o nusinersena administrado por via
intratecal é amplamente distribuído ao longo do sistema nervoso central (SNC), atingindo concentrações
terapêuticas nos tecidos-alvo (medula espinhal). A farmacocinética das doses administradas por via intratecal
(IT) foi determinada em pacientes pediátricos diagnosticados com AME.
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A concentração média no líquido cefalorraquidiano (LCR) do nusinersena foi verificada aproximadamente 1,4
a 3 vezes, após múltiplas doses de indução e manutenção, atingindo o estado estacionário em aproximadamente
24 meses. Nenhum acúmulo adicional nos tecidos do SNC ou no LCR é esperado com doses adicionais após
atingir o estado estacionário. Após administração IT, as concentrações plasmáticas do nusinersena foram
relativamente baixas quando comparadas com a concentração observada no LCR.
O nusinersena é metabolizado lentamente pela via da hidrólise mediada por exonucleases e não é um substrato,
inibidor ou indutor do complexo enzimático citocromo P450 (CYP450). A meia-vida de eliminação terminal no
LCR foi estimada entre 135 a 177 dias. A provável via de eliminação é por excreção urinária do nusinersena e
seus respectivos metabólitos."

44. Nas citadas Informações, acrescenta-se que os membros da CONITEC, em 04 de abril de 2019, deliberaram
recomendar a incorporação no SUS do Nusinersena (Spinraza) para AME 5q tipo I, para pacientes com diagnóstico genético
confirmatório que não estejam em ventilação mecânica invasiva permanente de modo ininterrupto. O atendimento é realizado em
centros de referência com a disponibilização de cuidados multidisciplinares, segundo as regras do Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas. Necessário ressaltar que igualmente, à luz de todos os estudos, conclusões de agências internacionais, Pareceres e Notas
Técnicas, o zolgensma também não deve ser utilizado para casos avançados da doença (como o de uso de ventilação mecânica
invasiva permanente de modo ininterrupto), posto que não há estudos que abarcam essa hipótese, além do risco envolvido pelo
aumento da dose.
45. Registre-se, ainda, que em reunião realizada pela CONITEC, em 5 de novembro de 2020, o médico do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, Dr. Jonas Saute, responsável pela condução dos estudos de nusinersena naquela unidade, destacou a
experiência de sucesso da infusão de nusinersena iniciada em paciente com 2 meses de idade (AME tipo 1), em que se
observou "melhora nas escalas de progressão da doença, apresentando aos 2 anos de idade a capacidade de ortostase com apoio e
passos com suporte de peso".[6] Essas considerações constam do relatório preliminar da CONITEC e somente ratifica a eficácia do uso
de nusinersena antes dos três meses, desconstruindo a necessidade ou superioridade do zolgensma para essa faixa, como
diligentemente advertiu o NATS-HSL quando indicou que a falta de grupo comparador não permite sequer avaliar essa questão.
46. Complementa a SCTIE, por meio da Nota Técnica n. 97/2021-CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS (seq. 20) , as
seguintes opções terapêuticas de tratamento para os portadores de AME, além do medicamento Nusinersena para AME Tipo I:
O SUS disponibiliza para pacientes portadores de doenças raras procedimentos como fisioterapia, fonoterapia e
nutrição. Ressalta-se que a reabilitação física é prevista no âmbito do SUS, conforme Portaria nº 793, de 24 de
abril de 2012, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Ademais, o SUS disponibiliza terapia de nutrição parenteral e enteral, conforme Portaria nº 120, de 14 de abril
de 2009. Além disso, a Portaria GM/MS nº 1.370, de 03 de julho de 2008, institui, no âmbito do SUS, o
Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares.
Já a Portaria SAS/MS nº 370, de 4de julho de 2008, estabelece o rol das doenças neuromusculares incluídas no
Programa, estando contemplada a AME infantil tipo I (Werdnig- Hoffman).Dentre os possíveis procedimentos
disponibilizados pelo SUS, compatíveis como tratamento da AME tipo I e registrados na tabela do Sistema de
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), destacam-se:

O SUS também disponibiliza órteses, próteses e materiais especiais (grupo 07,da tabela do Sistema de
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos,Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP), que possibilitam a
locomoção e as atividades da vida diária dos pacientes. Como por exemplo:
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47. Assim, a União cumpre corretamente com sua competência constitucional ao colocar à disposição dos pacientes
portadores da AME Tipo I uma gama de opções seguras e de qualidade, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a utilização de
medicamento que não possui evidência comprovada de benefícios, o qual, face à fragilidade dos estudos, não é possível aferir como
superior ou equivalente ao spinraza e que sequer poderia, nessas condições, ser incorporado ao SUS. Não há omissão pelo SUS no
tratamento da AME Tipo I. Na medicina atual ainda não há cura para essa moléstia e o tratamento sintomático, nas suas diversas
modalidades - especialistas médicos, fisioterapias específicas, aparelhos e medicamentos - é regularmente oferecido pelo SUS através
de componentes seguros e de melhora comprovada, inclusive com medicamento de evidência científica atestado por estudo
randomizado.
DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE INCORPORAÇÃO PELA CONITEC
48. Conforme Parecer Técnico NAT-HSL, o registro do Zolgensma foi aprovado pela Anvisa em 17 de agosto de
2020. Contudo, o fato de um medicamento ser registrado na Anvisa não pode induzir na sua automática concessão judicial, a qual
depende de outras condicionantes (comprovação da real eficácia, efeitos significativos, qualidade dos estudos científicos e das
evidências, necessidade, inexistência de tratamento alternativo no SUS, efeito curativo ou aumento de qualidade de vida em proporção
superior ao tratamento do SUS, análise do custo-efetividade etc), pelo que deve-se levar ao conhecimento do juízo que o simples
argumento de contagem de número de agências no exterior que aprovam um medicamento, ou o próprio registro na
Anvisa, denota uma superficialidade retórica que passa ao largo das diversas condicionantes que devem ser analisadas para a
concessão de um fármaco, em especial quando se trata do mais caro do mundo.
49. Ressalte-se que o próprio registro concedido pela Anvisa ao zolgensma foi excepcional, tendo a Novartis assinado
Termo de Compromisso em que se responsabiliza a enviar anualmente dados dos estudos em andamento e a realizar estudos
complementares[7]. A aprovação excepcional significa dizer que estudos adicionais devem ser realizados pela empresa para a
confirmação de sua eficácia e segurança em longo prazo. Assim, se estudos adicionais ainda necessitarão ocorrer, como poderia
referida terapia ser incorporada ao sistema público? E se nesse estado de autorização excepcional não poderia ser incorporada justamente por estar em fase inicial de estudo - do mesmo modo não pode ser concedido judicialmente, em especial porque existe
medicamento alternativo de alto custo fornecido pelo SUS.
50. Como pontuado nas Informações nº 01037/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (Nup 00414.030241/2019-30 - seq.
43), a falta de registro do medicamento na Anvisa implica "na impossibilidade de controle dos seus lotes de produção, já que eles não
estarão previamente registrados, impossibilitando, com isso, a atuação das autoridades sanitárias caso haja necessidade de sua
retirada do mercado para proteger a saúde da população, bem como na impossibilidade de controle quanto ao seu preço", de modo
que o registro visa essencialmente minimizar os riscos relacionados à produção, circulação e consumo de produtos e serviços sujeitos à
vigilância sanitária. Por meio do registro se avalia se o medicamento é reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e
possuidor de identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias, à luz dos artigos 16, incisos II e III, da Lei nº 6.360/76.
51. A análise realizada pela Agência é muito mais sob o enfoque de segurança sanitária e veracidade à luz do que se
propõe a bula do medicamento, o que passa longe da profundidade de análise realizada pela CONITEC, no que pertine à verificação da
eficácia, custo-efetividade e comparação com a terapia fornecida pelo SUS.
52. Esclarece-se que o registro na Anvisa permite apenas que o medicamento possa ser adquirido por meio de compra
no país, mas não implica na incorporação automática pelo SUS. Para que haja a disponibilização gratuita e universal, é necessário que
o medicamento passe por um processo de incorporação de novas tecnologias e de elaboração/alteração de protocolos clínicos e de
diretrizes terapêuticas, conforme procedimento regulado pela Lei nº 8.080/90, sendo obrigatório que a Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias - CONITEC avalie a eficácia, efetividade, segurança e custo-efetividade da tecnologia, por meio de um
processo administrativo instaurado com essa finalidade.
53. O registro do fármaco na Anvisa é apenas um dos requisitos iniciais para que seja possível início de processo de
análise pela CONITEC, nos termos dos artigos 19-Q e 19-T da Lei nº 8.080/90:
Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e
procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são
atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS.
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
§ 1o A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos
em regulamento, contará com a participação de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde
e de 1 (um) representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina. (Incluído pela Lei
nº 12.401, de 2011)
§ 2o O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em
consideração, necessariamente: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou
procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de
uso; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já
incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando
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(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

Art. 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante a
instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 (noventa) dias corridos,
quando as circunstâncias exigirem.
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
§ 1o O processo de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o disposto na Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, e as seguintes determinações especiais:
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
I - apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de produtos, na forma do
regulamento, com informações necessárias para o atendimento do disposto no § 2o do art. 19-Q; (Incluído pela
Lei nº 12.401, de 2011)
II - (VETADO);
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
III - realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS;
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
IV - realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o
evento.
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

54. De acordo com a Nota Técnica n. 97/2021-CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS (seq. 20), informa-se que não há
pedido de análise de incorporação protocolado perante a CONITEC. Concluiu-se, então, que a própria fabricante de medicamento não
teve interesse nesse pedido. Assim, a concessão judicial de medicamentos em que sequer há pedido de incorporação somente estimula
a conduta de fornecedores de não adequar as exigências de estudos científicos ou não protocolar pedidos perante a
CONITEC, obstando indeferimento definitivo por essa Câmara ou comparação negativa frente à terapia já oferecida no SUS,
confiando na venda mais fácil ao Poder Público (e desacompanhada de todos os requisitos dos que já estão incorporados) através de
determinações judiciais.
55. Esclarece a área técnica ser imprescindível a avaliação pela CONITEC de que a evidência científica do
medicamento demonstre que a tecnologia pautada é, no mínimo, tão eficaz e segura quanto aquelas disponíveis no SUS para
determinada indicação, consoante determina o art. 15, §1º, incisos II e VI, do Decreto nº 7.646/2011. Nesse sentido, esclarece a
SCTIE/MS (seq. 20):
Para que a Comissão possa analisar determinada tecnologia em saúde e emitir um Relatório de Recomendação
ao Ministério da Saúde, é conditio sine qua non o registro do mesmo junto à Anvisa, no caso de medicamentos,
a fixação de preço junto à CMED e ainda evidência científica que demonstre que a tecnologia pautada é, no
mínimo, tão eficaz e segura quanto aquelas disponíveis no SUS para determinada indicação, consoante
determina o art. 15, §1º, incisos II e VI, do Decreto nº 7.646/2011[3]:
“Art. 15. A incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de tecnologias em saúde e a constituição ou
alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas serão precedidas de processo administrativo.
§ 1º O requerimento de instauração do processo administrativo para a incorporação e a alteração pelo SUS de
tecnologias em saúde e a constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas deverá ser
protocolado pelo interessado na Secretaria-Executiva da CONITEC, devendo ser acompanhado de
:I - formulário integralmente preenchido, de acordo com o modelo estabelecido pela CONITEC;
II - número e validade do registro da tecnologia em saúde na ANVISA;
III - evidência científica que demonstre que a tecnologia pautada é, no mínimo, tão eficaz e segura quanto
aquelas disponíveis no SUS para determinada indicação;
IV - estudo de avaliação econômica comparando a tecnologia pautada com as tecnologias em saúde
disponibilizadas no SUS;
V - amostras de produtos, se cabível para o atendimento do disposto no §2º do art. 19-Q, nos termos do
regimento interno; e
VI - o preço fixado pela CMED, no caso de medicamentos”.
No caso da terapia gênica onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®) informa-se que não há demanda para
análise de incorporação, ao SUS, do referido fármaco, protocolada nessa Comissão, consoante determinação da
Lei nº 8.080/1990[2] e do Decreto nº 7.646/2011[3].
Portanto, como não há pedido na Conitec para análise do medicamento, a tecnologia ainda não foi avaliada pela
Comissão e não é fornecida pelo SUS.

56. À luz do art. 15, incisos III e IV, do Decreto n. 7.646/2011, o interessado deverá protocolar junto à CONITEC
estudo de avaliação econômica comparando com a tecnologia oferecida pelo SUS e evidência científica que demonstre que a
tecnologia é tão eficaz e segura quanto às disponíveis no SUS. Assim, é evidente que se a empresa fabricante não teve interesse em
protocolocar esse pedido, está havendo a abstenção de comprovação desses requisitos normativos e o benefício pela via judicial, que
ultrapassa essas condicionantes por meio da concessão de liminares.
57. Destaque-se os importantes avanços trazidos pela Lei nº 12.401/2011, que alterou a Lei nº 8.080/90, a qual
estabeleceu a assistência terapêutica integral, que consiste no oferecimento de medicamentos e produtos de interesse para a
saúde, desde que a prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a
doença a ser tratada ou, na falta deste, com as relações de medicamentos instituídas pelos gestores do SUS, in verbis:
Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em:
I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em
conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à
saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;
II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas
elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço
próprio, conveniado ou contratado. [...]

58. Assim, o medicamento zolgensma não se submeteu a qualquer processo de incorporação formal ao
SUS, não pertencendo à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e a nenhum programa de medicamentos de
Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde – SUS, e nem poderia, posto que, além de todos os impeditivos técnicos já
tratados, o interessado sequer protocolou pedido de incorporação perante a CONITEC e ainda necessita apresentar à Anvisa estudos
complementares, visto que o registro foi em caráter excepcional.
DO VALOR FIXADO PELA CMED

https://sapiens.agu.gov.br/documento/567099438

15/33

26/03/2021

https://sapiens.agu.gov.br/documento/567099438
59. Importante esclarecer que recentemente a CMED fixou o preço do medicamento em valor abaixo do
comercializado pela empresa.
60. Conforme explicado pela Coordenação-Geral de Gestão de Demandas Judiciais em Saúde (seq. 21), em dezembro
de 2020 ocorreu o registro do zolgensma na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) no valor unitário de R$
2.882.824,33 (Dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), entretanto, há
registros de que a empresa estava se recusando a atender a comercialização com respeito a esse novo valor. No caso concreto abaixo
ilustrado, em cumprimento de liminar concessiva, a empresa queria vender ao Poder Público por quatro vezes mais que o fixado na
CMED. Transcreve-se o detalhamento da situação:
Ocorre que em 08/12/2020 sobreveio o registro do produtos na Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED) no valor unitário de R$ 2.882.824,33 (Dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil,
oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos) para o produto Zolgensma® (preço referente ao
PMVG 18%).
5. Diante disso, a Coordenação de Licitações e Análise de Mercado de Insumos Estratégicos para Saúde COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS, em razão de sua competência, informou às fls. 01/03, doc. 0019029473, que
o Ministério da Saúde não possui autorização para adquirir medicamentos acima dos preços estipulados
pela ANVISA, motivo pelo qual a CONTRATAÇÃO JUNTO À EMPRESA DURBIN PLC NÃO PODERÁ
SER CONCRETIZADA e o PROCESSO DE AQUISIÇÃO FOI SUSPENSO.
6. Cumpre destacar ainda que a tabela CMED foi atualizada em 01/02/2021 (fl. 05 doc. 0019029473), sendo
determinado que o medicamento possui Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, sem impostos, fixado
em R$ 2.017.033,29 para quaisquer das apresentações registradas. É esse o preço máximo que deve ser
observado, tanto pelos vendedores, como pelos compradores, nas aquisições de medicamentos destinados
ao Sistema Único de Saúde – SUS (entes da Administração Pública direta e indireta da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios).
7. Nesse sendo, insta ressaltar que há vedação legal expressa proibindo a contratação, pelo Governo, de
qualquer medicamento com preço acima do PMVG definido pela CMED, bem como há jurisprudência do
Tribunal de Contas da União no sentido de que os preços da CMED são referenciais máximos que a Lei
permite a um fabricante de medicamento vender o seu produto.
8. O Acórdão 3.016/2012-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, deixou
registrado que eventuais aquisições, por parte do Governo, de medicamentos por valor acima do limite
estabelecido pela CMED, além de ilegais, atentam contra a economicidade.
9. Diante do exposto, solicita-se que tais informações sejam levadas à Procuradoria da União competente, para
que esclareça ao juízo acerca da impossibilidade de aquisição do medicamento por este Ministério uma vez que
o preço cobrado pelo fabricante supera em 4 vezes o preço definido pela CMED. Sugere-se ainda que seja
requerida forma alternava de cumprimento da decisão judicial, tal como depósito judicial, e, em caso de
deferido, que haja a manifestação EXPRESSA DO VALOR A SER DEPOSITADO, considerando o exposto nos
parágrafos anteriores no que se refere ao preço do medicamento ZOLGENSMA definido pela CMED e cobrado
pela empresa fabricante.
10. Por fim, informa-se que o paciente possui campanha de arrecadação de valores nas redes sociais
(@ameoenzo - doc. 0019030779), organizada por amigos e familiares para ajudar no custeio com o tratamento
do Zolgensma. Dessa forma, em caso de cumprimento da decisão judicial por meio de depósito judicial e, em
observância ao princípio da economicidade, sugere-se que a Procuradoria da União competente requeira a
autorização para que a União apenas complemente o valor já disponível ao paciente. (texto destacado)

61. A Lei 10.742/2003 define normas de regulação para o setor farmacêutico, e estabelece no art. 4º a obrigatoriedade
de respeito pelas empresas produtoras de medicamentos aos preços estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos - CMED:
Art. 4o As empresas produtoras de medicamentos deverão observar, para o ajuste e determinação de seus preços,
as regras definidas nesta Lei, a partir de sua publicação, ficando vedado qualquer ajuste em desacordo com esta
Lei. (Regulamento)
§ 1o O ajuste de preços de medicamentos será baseado em modelo de teto de preços calculado com base em um
índice, em um fator de produtividade e em um fator de ajuste de preços relativos intra-setor e entre setores.
§ 2o O índice utilizado, para fins do ajuste previsto no § 1o, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
§ 3o O fator de produtividade, expresso em percentual, é o mecanismo que permite repassar aos consumidores,
por meio dos preços dos medicamentos, projeções de ganhos de produtividade das empresas produtoras de
medicamentos.
§ 4o O fator de ajuste de preços relativos, expresso em percentual, é composto de duas parcelas:
I - a parcela do fator de ajuste de preços relativos intra-setor, que será calculada com base no poder de mercado,
que é determinado, entre outros, pelo poder de monopólio ou oligopólio, na assimetria de informação e nas
barreiras à entrada; e
II - a parcela do fator de ajuste de preços relativos entre setores, que será calculada com base na variação dos
custos dos insumos, desde que tais custos não sejam recuperados pelo cômputo do índice previsto no § 2o deste
artigo.
§ 5o Compete à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, criada pelo art. 5o desta Lei,
propor critérios de composição dos fatores a que se refere o § 1o, bem como o grau de desagregação de tais
fatores, seja por produto, por mercado relevante ou por grupos de mercados relevantes, a serem reguladas até 31
de dezembro de 2003, na forma do art. 84 da Constituição Federal.
§ 6o A CMED dará transparência e publicidade aos critérios a que se referem os §§ 1o e 2o deste artigo.
§ 7o Os ajustes de preços ocorrerão anualmente.
§ 8o O primeiro ajuste, com base nos critérios estabelecidos nesta Lei, ocorrerá em março de 2004,
considerando-se, para efeito desse ajuste:
I - o preço fabricante do medicamento em 31 de agosto de 2003; e
II - o IPCA acumulado a partir de setembro de 2003, inclusive.
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62. Ainda de acordo com o Acórdão 2.901/2016-TCU-Plenário, de Relatoria do Ministro Benjamin Zymler, "os preços
da CMED são referenciais máximos pelos quais a lei permite a um fabricante de medicamento vender o seu produto, fato que não
dispensa a obrigação de os gestores pesquisarem e observarem os preços praticados pelos órgãos públicos nas contratações oriundas
das licitações efetivadas."[8]
63. Assim, recomenda-se esclarecer em Juízo a obrigação de respeito pela empresa fabricante ao valor máximo fixado
pela CMED. E, em juízo de eventualidade, caso seja deferido liminarmente o zolgensma - o que não se espera - seja requerido (e
impugnado) o respeito ao valor fixado pela CMED, considerando a obrigação legal e a recomendação do TCU sobre o tema.
DA CORRETA INTERPRETAÇÃO AO RESP 1.657.156/RJ: NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
E COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SUGESTÃO DE QUESITOS. EXEMPLOS DE
DECISÕES FAVORÁVEIS À UNIÃO.
64. Inobstante a notória impossibilidade de concessão do fármaco à luz dos critérios técnicos impeditivos acima
citados, necessário abordar jurisprudência e enunciados que envolvem a matéria, a fim de permitir a completa defesa da União.
65. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no Recurso Especial 1.657.156/RJ, submetido ao regime de
repetitivo, que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de, no
mínimo, três requisitos: comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado da necessidade do medicamento e da
ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo; e existência de registro do medicamento
na ANVISA. Transcreve-se a Ementa:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se
os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018.
(REsp 1657156/RJ. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Primeira Seção. DJe 21/9/2018)

66. O Enunciado 14, atualizado na III Jornada de Saúde do CNJ, posterior ao julgamento do REsp 1.657.156/RJ,
aduz expressamente que "não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou
tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o
pedido."
67. Assim, o Enunciado 14 expressamente reconheceu a precedência necessária de utilização do tratamento do SUS,
procedimento que deve ser respeitado pelos Julgadores. No caso, o próprio fármaco requerido não tem estudos que embasam eventual
superioridade ou imprescindibilidade em relação ao tratamento atualmente incorporado, de modo que o tratamento do SUS é, na
medicina atual, eficaz e seguro para tratar o paciente, o que implica necessariamente no indeferimento do pedido de concessão do
zolgensma.
68. Verifica-se que no julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao julgado do Repetitivo em análise, o e.
Relator esclareceu que o juiz ao apreciar a exordial poderá solicitar, nos termos do caput do art. 370 do CPC, a produção de provas
necessárias ao julgamento do pedido. Veja-se:
[...] O juiz ao apreciar a exordial deverá analisar, caso a caso, se as informações constantes do laudo apresentado
pela pessoa que requer o fornecimento do medicamento são suficientes para a formação do seu convencimento
quanto à imprescindibilidade do medicamento. Na hipótese de entender que o laudo apresentado junto com a
exordial é insatisfatório, poderá solicitar, nos termos do caput do art. 370 do CPC/2015, a produção de
provas necessárias ao julgamento do pedido. [...]
V- SÍNTESE DOS ESCLARECIMENTOS:
Quanto ao mérito:
a) O laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e
verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto
à imprescindibilidade do medicamento.
b) Cabe ao juiz avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do
medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou
não um relevante acréscimo na resposta terapêutica.
(EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ 2017/0025629-7) texto em negrito

69. Assim, da leitura da decisão dos Embargos de Declaração, verifica-se que a simples juntada pela parte autora de
"laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente" não implica em automática decisão de
fornecimento de medicamento que não se encontra em Protocolo do SUS. Assim, cabe ao magistrado determinar as provas necessárias
ao seu convencimento quanto à imprescindibilidade ou necessidade do fármaco e ineficácia do tratamento do SUS, em especial
quanto à oitiva prévia da União e à consideração e juntada do Parecer Técnico-Científico produzido pelo Núcleo de Avaliação de
Tecnologias em Saúde do HSL (e-Nat Jus CNJ), abstendo-se de uma conclusão automática pela necessidade do fármaco à luz tão
somente do laudo constante da exordial.
70. Não poderia ser outra a compreensão que se deve extrair do REsp 1.657.156/RJ. A tese abstrata fixada traz os
pressupostos mínimos para que, em tese, venham a ser eventualmente concedidos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS, e mesmo assim considerando a premissa que todos devem estar registrados na Anvisa. A Corte Julgadora não tencionou fixar
o laudo médico da exordial como o único necessário para se determinar o fornecimento, nem o valorar acima dos demais meios de
prova. Como expressamente esclarecido pelo Relator em sede de Embargos, nem poderia a Corte determinar compulsoriamente essa
forma de produção de provas, sendo dado ao Juízo determinar outras produções de prova para seu livre convencimento.
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71. Essa também é a orientação lançada no inciso I do Enunciado nº 75, da III Jornada de Saúde, ao dispor: "nas ações
individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS,
sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento
do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios: I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento
postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da
produção de prova pericial[...]", o que evidencia que esta é a interpretação correta a ser dada ao referido Julgado, recomendando-se
requerer sua aplicação no presente caso, no sentido de se considerar como prova técnica o Parecer Técnico-Científico produzido
pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do HSL (e-Nat Jus CNJ).
72. Ressalte-se que a II Jornada de Saúde do CNJ orientou expressamente no Enunciado nº 58 (ainda vigente) que
"Quando houver prescrição de medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais – RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES ou nos protocolos do
Sistema Único de Saúde – SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos sobre a
pertinência e necessidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse", providência a qual se
recomenda solicitar em Juízo, caso seja necessário. Isso também demonstra que a simples apresentação do laudo médico quando da
exordial, por si só, não deve servir para justificar a automática concessão.
73. Interpretar de forma diferente o repetitivo do STJ fere relevante princípio do direito à saúde, que é o acesso
universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, demais diretrizes do SUS relativas ao que são e não
são ações e serviços de saúde para efeito da aplicação dos valores mínimos e os aspectos que envolvem a exclusão, alteração e
incorporação de tecnologias , como explica a doutora em Saúde Pública pela Unicamp Lenir Santos em comentários sobre a decisão:
[...] Não há sistema que resista tanta interferência externa em sua organização e funcionamento.
[...] Manter o SUS vivo, qualitativo, com bom nível de satisfação coletivo, requer das pessoas nele
envolvidas conhecimento sobre sua organização e funcionamento e serenidade frente as demandas por se
tratar de um sistema para mais de 200 milhões de pessoas, desconfiança em relação às inúmeras inovações
tecnológicas que na maioria das vezes não as são de fato, visando mais os altíssimos lucros para seus
acionistas do que o bem-estar das pessoas, severidade quanto às emoções. O SUS depende de todos; não
sobreviverá se for considerado uma porta aberta à incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos e
demais desejos de consumo de saúde, sem as necessárias cautelas. (disponível em
https://www.conjur.com.br/2018-mai-05/lenir-santos-decisao-stj-medicamento-alto-custo. Acesso em nov/2020.
texto em destaque)

74. Transcreve-se abaixo decisões posteriores ao REsp 1657156/RJ que procederam à interpretação correta do
precedente, apreciando a prova produzida nos respectivos autos, para concluir, não obstante a juntada de laudo médico pela parte
autora, não ser devida a concessão de medicamento de alto custo, em razão de não ter sido produzida prova suficiente a infirmar
tecnicamente o tratamento oferecido pelo SUS:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PRÉVIA. NECESSIDADE.
O deferimento de tratamentos de saúde antecipadamente, sem a produção de provas além das prescrições do
médico assistente, encontra óbice no entendimento desta Corte, contido na Súmula 101: "Para o deferimento
judicial de prestações de saúde não inseridas em um protocolo pré-estabelecido, não basta a prescrição do
médico assistente, fazendo-se necessária a produção de provas atestando a adequação e a necessidade do
pedido".
VOTO
(...) Com efeito, entendo que, como regra, há necessidade de ser feita perícia antes da apreciação do
pedido liminar, pois o atestado do médico da parte (ainda que se trate de médico que atende também o
SUS) corresponde a laudo de assistente técnico, o qual não costuma ser aceito como prova cabal em
nenhuma área do Direito. Isto porque se trata de laudo produzido unilateralmente e sem submissão ao
contraditório, em contraposição ao laudo pericial judicial, realizado por profissional de confiança do juízo
e equidistante das partes e que é submetido ao contraditório, não se podendo olvidar que nas ações em
que se pede a entrega de um determinado medicamento pelos entes públicos as medidas liminares
costumam ter caráter satisfativo. Daí a necessidade de serem embasadas em prova robusta. [...]
(TRF4, AG 5027919-60.2019.4.04.0000, Quinta Turma, Relatora Gisele Lemke, juntado aos autos em
30/08/2019, texto em destaque)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO
NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA MÉDICA. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A concessão da tutela de
urgência, nos termos do art. 300 do CPC, condiciona - se à existência de probabilidade do direito e do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito
alegado, incabível, neste momento processual, a antecipação da tutela. 2. O deferimento de tratamentos de saúde
antecipadamente, sem a realização a produção de provas além das prescrições do médico assistente encontra
óbice no entendimento desta Corte, contido na Súmula 101: "Para o deferimento judicial de prestações de saúde
não inseridas em um protocolo pré-estabelecido, não basta a prescrição do médico assistente, fazendo-se
necessária a produção de provas atestando a adequação e a necessidade do pedido". 3. Caso em que a par da
gravidade da doença da autora, não foi demonstrada a urgência a impossibilitar a produção de provas, sobretudo
em feito que já vem tramitando há meses. Prudente, portanto, haver segurança de que a decisão acerca da
antecipação da tutela esteja amparada em medicina baseada em evidências. (TRF4, AG 500656831.2019.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA,
juntado aos autos em 27/05/2019)

75. Assim, inobstante todas as alegações de inviabilidade do fornecimento citadas nos tópicos acima (as quais esperase não sejam ultrapassadas), à luz do princípio da eventualidade, necessário se conferir correta aplicação e interpretação ao precedente
do REsp 1.657.156/RJ, inclusive quanto à necessidade de comprovação técnica no processo (e não apenas mera declaração por meio
de laudo médico da exordial) de eventual ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS e de imprescindibilidade/necessidade do
medicamento pleiteado, sendo certo que o Parecer Técnico-Científico produzido pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde
do HSL (e-Nat Jus CNJ) tem o condão de comprovar a ineficácia e desnecessidade do zolgensma.
76. Ademais, é certo que o requisito exposto no inciso I do REspe 1657156/RJ relativo à necessidade ou
imprescindibilidade do medicamento traduz que este deva ser necessariamente eficaz, posto que a eficácia é um requisito imanente à
necessidade. O que não é eficaz, por certo não é necessário. Assim, decisões que afirmam que o fato do SUS não ter um medicamento
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de efeito e funcionamento idêntico autorizaria o deferimento do novo medicamento, sob o argumento de que o tratamento do SUS não
cura ou não apresenta os benefícios esperados, são completamente equivocadas e distantes dos precedentes referenciais do STF e do
STJ.
77. Na Suspensão de Liminar 1.292, abaixo transcrita, o Ministro Dias Toffoli corrige essa distorção ao declarar que "a
imposição de uma tal obrigação, sem que o medicamento em questão tenha apresentado estudos conclusivos quanto à sua plena
eficácia e quando existe possibilidade de tratamento semelhante, no âmbito do SUS, certamente ofende a ordem pública,
notadamente no tocante a essa subtração de recursos que poderiam ser destinados ao tratamento de um número muito maior de
doentes." Nesse sentido:
"[...] Encaminhando-me para a conclusão, não posso deixar de ressaltar que a exacerbada judicialização do
direito à saúde impõe, ao julgador, deparar-se com situações de difícil resolução.
No estreito âmbito, de uma contracautela, como a presente, sem perder de vista uma perfunctória apreciação da
matéria de fundo, notadamente quando, como nos casos ora em julgamento, já há parâmetros a serem seguidos,
decorrente de precedente emanado desta Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, não se pode
deixar de fazer uma análise acerca do próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde, que se encontra no
cerne da controvérsia aqui instaurada.
E decisões tomadas apenas com vistas a uma possível solução do caso concreto em julgamento, despidas
de uma visão assim sistêmica, podem se fazer merecedoras de um aplauso momentâneo, mas certamente
contribuem para o gradativo enfraquecimento da saúde pública no Brasil.
É certo, também, que não temos, em matéria de saúde pública, um sistema ideal, como seria desejável e como
todos os brasileiros – notadamente os que dele dependem – fazem por merecer, inclusive por imposição
constitucional.
Mas em tempos de pandemia, como o que temos vivenciado, pese embora a tragédia que recaiu sobre
milhares de lares brasileiros, nosso Sistema Único de Saúde tem estado no centro das atenções e a
conclusão geral que se chega é que, se não fosse pela sua presença – nem sempre da maneira mais
adequada, ressalte-se – a tragédia em nossa saúde pública teria sido incomensuravelmente maior. Há que
se defender - e mesmo louvar - nosso Sistema Único de Saúde, sempre buscando aprimorá-lo, em nome do
bem comum e, para tanto, há que se respeitar a forma legal como se encontra estruturado.
Nesse sentido, a decisão regional acarreta risco de grave lesão à ordem jurídico-administrativa da União, no
tocante à gestão desse sistema e, também à ordem econômica, dados os elevados custos com o dispêndio do
medicamento que foi obrigada a fornecer.
É certo que a vida de um ser humano não pode ser medida em termos econômicos, mas a imposição de
uma tal obrigação, sem que o medicamento em questão tenha apresentado estudos conclusivos quanto à
sua plena eficácia e quando existe possibilidade de tratamento semelhante, no âmbito do SUS, certamente
ofende a ordem pública, notadamente no tocante a essa subtração de recursos que poderiam ser
destinados ao tratamento de um número muito maior de doentes.
Também há que se considerar o potencial efeito multiplicador dessa decisão, que pode fazer com que eventuais
pessoas portadoras do mesmo mal também se voltem contra a União, em busca de recursos para adquiri-lo, o
que pode fazer com todo seu orçamento, nessa área, e que seria destinado ao tratamento de milhares, ou mesmo
milhões de pessoas, seja consumido com o socorro a uns poucos. [...]
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento nºs 1027665-42.2019.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até o
respectivo trânsito em julgado das ações a que se referem.
(Suspensão de Liminar 1.292 - Minas Gerais. Data: 04.09.2020. Ministro Dias Toffoli - texto em destaque)

78. A decisão do Ministro Dias Toffoli traduz de modo irretocável o sentimento de todos aqueles que se preocupam
com a judicialização da saúde numa perspectiva de maior profundidade, para além do seu aspecto especulativo. Além de explicitar a
necessária preferência do tratamento oferecido pelo SUS, ainda que este não seja idêntico, mas semelhante, também expõe a
complicada situação de decisões judiciais, que sob uma perspectiva individual e superficial, induziria a aplausos, mas que em verdade
promove todo o desajuste da política pública de saúde, pelo que o tema requer do Judiciário uma visão sistêmica e profunda.
79. Observa-se da referida decisão que o Ministro encampou as teses de defesa da União atualmente elencadas.
O Ministro produziu análise em relação a vários aspectos até aqui debatidos, referentes à fragilidade dos estudos científicos, aos graves
efeitos adversos, à existência de terapia alternativa no SUS, ao efeito multiplicador da ação face ao valor altíssimo do medicamento, à
necessidade de se manter o SUS com estrutura orçamentária mínima, em especial na peculiar situação de pandemia. Assim, entende-se
pela necessidade de recomendar o já ressaltado em todas as Orientações Nacionais de Judicialização da Saúde, no sentido de se fazer
uma defesa técnica robusta com o detalhamento da fragilidade dos estudos e da ausência de cada uma das condicionantes excepcionais
constantes do RE nº 657.718/MG, a fim de se permitir atuações estratégicas como a acima citada, que culminaram na cassação da
decisão de fornecimento.
80. Outro ponto sensível diz respeito às perícias. Espera-se que o completo Parecer Técnico-Científico produzido
pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do HSL (e-Nat Jus CNJ) e o Parecer produzido pelo Telessaúde da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul tenham o condão de convencer o juízo acerca da fragilidade dos estudos e consequente ineficácia do
zolgensma em comparação ao spinraza, conduzindo-se à improcedência do pedido. Contudo, se o curso processual se encaminhar até a
fase pericial de modo que se produza prova técnica, impõe-se um delicada situação. Em alguns estados, como o Rio Grande do Sul e
Minas Gerais, este Núcleo vem recebendo um retorno favorável acerca do trabalho pericial desempenhado pelo Telessaúde e pelo NatJus, respectivamente, de modo que, se esta postura se mantiver favorável à defesa das teses da União, sugere-se que o Advogado
responsável indique Centros de Referência de estudos como esses para a realização da perícia.
81. Isso porque, observa-se continuamente que o perito individual muitas vezes desconhece a estrutura do SUS, os
tratamentos existentes e não analisa devidamente a qualidade técnica dos estudos científicos que embasam os medicamentos
requeridos (questão essencial para uma boa defesa técnica em medicamentos de doenças raras), produzindo um laudo superficial e
prejudicial à finalidade pública e aos princípios norteadores da saúde pública. De outra parte, observa-se infelizmente que muitos Nats
estaduais (que não os acima listados) caminham para esse mesmo rumo (análise superficial e incompleta da questão gerando decisões
desfavoráveis à União). Assim, no atual estágio, cabe à experiência do Advogado atuante na respectiva região discernir o que é melhor
para a defesa da União em medicamentos de alto custo para doenças raras no que concerne à indicação da perícia (centro de referência,
Nats ou perito individual especializado), sempre primando para que a análise seja a mais profunda possível no aspecto da
comprovação científica da efetividade do medicamento e do conhecimento das terapias do SUS. Pode-se, nesse ponto, solicitar apoio
ao Ministério da Saúde para indicação de um centro de referência adequado, bem como apoio técnico para contraditar o laudo final.[2]

https://sapiens.agu.gov.br/documento/567099438

19/33

26/03/2021

https://sapiens.agu.gov.br/documento/567099438
82. Sugere-se, desde já, às Unidades de Execução da PGU que, no momento processual oportuno, por ocasião de
oferecimento de quesitos, apresentem as sugestões extraídas de Notas Técnicas e estudos encaminhados pelo Ministério da Saúde, sem
prejuízo de outros que sejam adequados à luz do caso concreto:
1. Qual a patologia apresentada pela parte autora?
2. Qual o quadro clínico da patologia apresentado pela parte autora? Qual a CID10 da patologia apresentada?
3. A parte autora é traqueostomizada?
4. Qual a situação atual da deglutição da parte autora e sua situação nutricional?
5. Qual a situação da pontuação nas escalas de funcionalidade Chop Intend e Hammersmith?
6. A parte autora faz uso de Ventilação Mecânica? Por quanto tempo faz uso de terapias de suporte ventilatório durante
o dia? Há estudos científicos concluídos que avaliaram eficazmente o uso do zolgensma para esses casos?
7. Há paralisia de membros inferiores ou comprometimento motor grave? Há comprometimento respiratório? O
zolgensma foi testado para essas situações? Há estudos concluídos que avaliam sua eficácia para esses casos?
8. A parte autora se encontra em estágio avançado de sintomas (casos graves)? Há estudos científicos concluídos e de
qualidade que aferiram a eficácia para esses casos?
9. O exame molecular é compatível com o quadro clínico do paciente? Quantas cópias do gene SMN2 o paciente
apresenta?
10. A parte autora tem dosagem dos anticorpos AAV9?
11. A parte autora é acompanhada em serviço de referência em doenças raras (disponível na Política do SUS para
doenças raras)? É acompanhada por equipe de geneticista, neurologista, cardiologista e por equipe de apoio?
12. Há medicamento disponível no Sistema Único de Saúde para tratamento da patologia apresentada pela parte
autora? Qual a medicação?
13. A parte autora já realizou ou realiza tratamento para sua patologia com o medicamento proposto no SUS?
14. A parte autora pertence à população descrita no protocolo do SUS e que, portanto, terá benefício com uso da
medicação disponível pelo Ministério da Saúde?
15. A parte autora tem obtido benefício com uso do medicamento proposto pelo SUS? Se sim, quais?
16. A condição específica da parte autora atende aos usos e limites de idade constantes da bula do medicamento?
17. A manifestação dos sintomas da doença no caso concreto e a idade da parte autora foram abarcados nos estudos
científicos concluídos do zolgensma?
18. Quais os benefícios esperados para a parte autora com o uso da medicação pleiteada? Esses benefícios são
significativamente superiores aos apresentados pelo tratamento do SUS? Qual o embasamento (estudo) científico para essa afirmação?
Esses estudos estão concluídos e atendem padrões de qualidade?
19. Os estudos científicos desse medicamento atendem ao padrão de qualidade das publicações científicas? Foram
identificados riscos de viés? Quais?
20. Os estudo científicos acima citados foram realizados com grupo comparador direto, mascaramento e dados
completos dos desfechos sem viés de manipulação?
21. Se encontrados vieses nos estudos científicos, isso afeta a comprovação da eficácia do medicamento e a segurança
de sua ministração?
22. O perito tem conhecimento do Parecer Técnico-Científico elaborado pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em
Saúde do HSL (Nats - CNJ)? Quais foram as suas conclusões? Suas conclusões se aplicam ao caso concreto? Justifique. (utilizar esse
item somente se ainda existir Parecer Nat-Jus FAVORÁVEL à defesa da União)
23. É possível dizer que o medicamento proposto pelo médico prescritor cura a doença apresentada pela parte autora?
24. O medicamento promove aumento significativo da qualidade de vida da parte autora em comparação ao tratamento
oferecido pelo SUS? Se sim, qual o embasamento científico? Este foi realizado com grupo comparador direto, mascaramento, sigilo de
dados e dados completos dos desfechos (sem manipulação)? Foram identificados riscos de viés? Quais?
25. Há possibilidade de falha terapêutica frente ao uso do medicamento proposto pelo médico prescritor? Qual?
26. Quais os efeitos adversos da medicação pleiteada?
27. Em caso de substituição, é recomendável a adoção do tratamento pleiteado em detrimento da terapia proposta pelo
SUS? Há estudos científicos concluídos, que atendam padrão de qualidade, que avaliam essa substituição e os riscos envolvidos?[9]
83. Após a apresentação do laudo pericial, sugere-se atenção se o diagnóstico se encaixa nas hipóteses cujo
medicamento não tem sequer estudos de avaliação: casos avançados de AME (como paralisia completa dos membros, uso de
ventilação mecânica de modo permanente, comprometimento motor grave, comprometimento respiratório), idade acima de seis
meses e efeitos associados ao uso de mais de uma dose, como citados acima. Recomenda-se consultar a CONJUR/MS para que esta
apresente argumentos técnicos capazes de refutar eventual laudo favorável à parte autora, bem como para apresentar demais
argumentos técnicos importantes à defesa da União no caso concreto, a serem oferecidos no momento processual oportuno, tal como o
previsto no art. 477,§1º, do CPC.[2]
84. Sobre a indicação de perito judicial, sugere-se proceder consulta ao Ministério a respeito de centro de referência na
região mais adequado para realizar tal mister, bem como sugere-se atenção especial à indicação realizada pelo Juízo, a fim de verificar,
por meio de busca na internet ou outro meio cabível, se trata-se de profissional em suspeição (patrocinado pela empresa que produz o
fármaco ou outra relação impeditiva), bem como se o profissional possui a qualificação e a especialidade correta para realizar a perícia,
podendo solicitar auxílio técnico para essa averiguação, caso necessário, a fim de adotar as impugnações processuais cabíveis.[2]
85. Como exemplo, cite-se excelente providência adotada pela Procuradoria Regional da União da 4ª Região nos
autos do Processo nº 5007980-04.2019.4.04.7111, no qual o i. Advogado da União procedeu pesquisa de todos os profissionais que
foram sucessivamente indicados pelo Juízo e verificou, por meio de busca à internet, que estes se encontravam de alguma forma em
situação de suspeição, procedendo arguição específica, a qual foi acolhida pelo Juízo, e posteriormente oferecendo embargos de
declaração, até culminar na indicação mais adequada ao caso que era o Centro TelessaúdeRS (seq. 105, 116, 120, 128, 147 Nup
00534.001661/2019-42).
86. Ainda sobre o laudo médico apresentado pela parte autora, necessário salientar que constitui requisito essencial
constar de tal documento todas as informações do Enunciado 15, da I Jornada de Direito da Saúde (abaixo transcrito), e também os
requisitos do item I da Ementa do REsp 1.657.156/RJ: ser expedido por médico que assiste o paciente, e constar expressa
fundamentação acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS, pelo que recomenda-se às Unidades de Execução da PGU arguição em Juízo do correto atendimento
desses requisitos, caso verifiquem a necessidade:
ENUNCIADO Nº 15
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As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua
Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional – DCI, o seu
princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de
administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente
informada por seu fabricante a justificativa técnica.

87. O Enunciado nº 32, atualizado na III Jornada da Saúde do CNJ, orienta que conste da petição inicial nas demandas
de saúde todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, tais como: "doença, exames essenciais,
medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento, prévio uso dos programas
de saúde suplementar, indicação de medicamentos genéricos, entre outros", pelo que, diante da raridade da doença e o altíssimo valor
do medicamento, recomenda-se requerer ao Juízo cumprimento a essa orientação.
88. Sobre esse ponto, importante pontuar o Enunciado nº 51, da II Jornada de Saúde do CNJ, no sentido de que nos
"processos judiciais a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do
quadro clínico de risco imediato." Assim, na hipótese não esperada de concessão desse fármaco, necessário se faz alertar ao Juízo que,
no mínimo, dever-se-á constar dos autos relatório médico expressamente justificando o risco imediato do quadro clínico do paciente, a
ministração do medicamento como o único meio adequado para cessar este risco, e o quadro da parte autora, sendo certo, repita-se, que
o SUS dispõe de fornecimento gratuito de medicamento que trata a doença objeto destes autos.
89. Além do laudo médico que ateste a imprescindibilidade e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS (item I), e a
necessidade de registro do medicamento na Anvisa (item III), a Ementa do REsp 1.657.156/RJ constitui como requisito para o
fornecimento a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito (item II). O Enunciado nº 85, da III Jornada de
Saúde, dispõe que "para aferição da incapacidade financeira do paciente, o Juiz poderá realizar prévia consulta aos sistemas
(RenaJud, BacenJud, InfoJud, CNIB etc) e aos bancos de dados à disposição do Poder Judiciário, preservando-se a natureza sigilosa
dos dados obtidos e observado o direito ao contraditório". Assim, recomenda-se às Unidades de Execução da PGU atentarem para
esse Enunciado, requerendo ao Juízo seja procedida consulta aos sistemas acima referidos, em especial às últimas declarações de
imposto de renda dos genitores da parte autora; bem como a juntada pela parte autora de demais documentos que esclareçam sua
incapacidade econômica, além de averiguações quanto à possibilidade de custear, ainda que parcialmente, a aquisição do
medicamento, com o fito de compartilhamento de custos com o Estado, caso eventualmente deferido o pleito. Um exemplo a se
observar e pesquisar, para fins de solicitação de providência de contabilização perante o juízo, é quando a parte autora realiza
campanhas em redes sociais para o recolhimento do valor do fármaco (como explicado à seq. 21).
DAS RECENTES DECISÕES FAVORÁVEIS À UNIÃO ESPECÍFICAS DO ZOLGENSMA
90. À luz de todas as fragilidades dos estudos, ineficácia e contradições características do zolgensma e dos
comprovados benefícios do spinraza, foram recentemente exaradas decisões negativas da concessão do zolgensma sob esses
fundamentos, cujo exemplos colaciona-se a seguir:
Decisão:
Cuida-se de mandado de segurança interposto por J. G. B., com pedido de liminar, com o objetivo de
determinação à autoridade coatora que forneça o medicamento ZOLGENSMA, para o tratamento da doença
Amiotrofia Muscular Espinhal (AME).
Narra-se que a parte impetrante, de 1 ano e 9 meses de idade, infelizmente foi diagnosticada como portadora de
Amiotrofia Muscular Espinhal Tipo I - (CID: G12.0)1, doença severa e degenerativa, que pode levar o portador
ao óbito precoce, bem como que a AME é uma doença genética que afeta 1 a cada 10.000, sendo uma das
maiores causas de óbitos de crianças por todo o mundo.[...]
Em exame não exauriente, entendo não haver o fumus boni iuris, porquanto não foram colacionadas aos autos
provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que o tratamento da doença AME via ZOLGENSMA é eficaz
e vai realmente trazer os benefícios desejados, além de não ter havido a dialética instrutória necessária para
verificação de que o caso concreto da impetrante realmente diz respeito à doença em comento, bem como de
que, com relação à sua condição de saúde específica, o medicamento indicado é o mais recomendado e que
efeitos colaterais, que podem até ser mais prejudiciais, estão descartados. Tendo em vista as dúvidas relatadas,
sobretudo a dúvida trazida pelo Ministério da Saúde sobre a eficácia do medicamento em foco. Uma decisão
tomada sem a segurança científica necessária deve levar em conta outras importantes políticas públicas de
saúde, especialmente, em análise perfunctória. Ressalte-se que a utilização de medicamento não fornecido pelo
SUS necessitaria de dilação probatória obrigatória para aferir sua imprescindibilidade e utilização excepcional.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar sem prejuízo de ulterior deliberação pelo relator.
(STJ. Mandado de Segurança nº 27181 - DF (2020/0344357-0) Relator: Ministro Presidente Humberto Martins.
DJ: 15.1.21)
Sentença [...]
a) não existem estudos comparativos entre o medicamento postulado (onasemnogene abeparvovec) e o
disponível na rede pública (nusinersena) que permitam concluir com certeza científica pela superioridade da
nova terapia gênica;
b) apesar da proposta do fármaco pleiteado no inicial ser a cura, o estágio atual dos estudos clínicos é ainda
recente para que se possa afirmar que este resultado será atingido;
(14-PARECER2) "Considerando que a AME resulta em danos progressivos e irreversíveis aos neurônios
motores, o benefício de onasemnogeno abeparvoveque em pacientes sintomáticos depende da gravidade da
doença no período do tratamento, com tratamento precoce resultando em maior benefício potencial. Enquanto
pacientes sintomáticos com AME avançada não alcançarão o mesmo desenvolvimento motor geral que os
indivíduos saudáveis, eles podem se beneficiar clinicamente da terapia gênica, dependendo do avanço da doença
no momento do tratamento. A perda progressiva de neurônios motores é irreversível. O médico responsável
deve considerar que o benefício é seriamente reduzido em pacientes com fraqueza muscular e insuficiência
respiratória, pacientes em ventilação permanente e pacientes incapazes de deglutir. O perfil benefício / risco de
Zolgensma® em pacientes com AME avançada, mantidos vivos através de ventilação permanente e sem
perspectiva de melhora, não foi estabelecido (ZOLGENSMA, 2020).
(1-OUT2 - bula) O uso de Zolgensma® em pacientes com AME avançada (p. ex., paralisia total dos membros,
dependência permanente de ventilação) não foi avaliado.
A bula também indica que o acompanhamento dos estudos, ao menos até a data de sua edição, estendeu-se por
até 24 meses após a administração da dose. Ou seja, não há certeza de que não haverá evolução da doença após
tal período.
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c) há limitações metodológicas dos estudos clínicos passíveis de comprometerem a conclusão quanto ao
resultado;
A bula do medicamento refere dois estudos de fase 3, os quais contaram com apenas 22 e 15 crianças, com
idades de até 5,9 meses e 6 semanas respectivamente. O segundo estudo (CL-304) admitiu apenas pacientes présintomáticos. Há menção a um outro estudo fase 1 realizado 12 bebês, sendo que a idade do mais velho
participante era de 7,9 meses.
Chamo atenção para os dados dos estudos clínicos porque a tendência natural do ser humano é confiar em vez de
duvidar. No afã do otimismo, acabamos por nos cegar quanto a indicadores importantes. Claro que, por se tratar
de uma doença rara, espera-se que também o número de participantes das pesquisas seja reduzido. Porém esse
fato não afasta a "lei dos pequenos números" (Kahneman, Rápido e Devagar). A realidade é que uma amostra
pequena pode gerar resultados extremos com mais frequências. Em outras palavras, caso fossem outros 15
participantes, talvez de países ou contextos familiares diferentes, poderia-se encontrar um resultado
significativamente distinto, até mesmo de insucesso do fármaco.
Outrossim, também é relevante a informação de que a European Medical Agency relatou que 4 em cada 10
pacientes que receberam Zolgensma continuam usando Spinraza (16-OUT5).
Além disso, apesar de o autor estar dentro da faixa etária prevista em bula (atualmente com 11 meses de idade),
não há certeza quanto à ser recomendável e eficiente o tratamento com a terapia gênica, já que todos os
participantes dos estudos tinham idades muito inferiores ao limite de 2 anos (mais velho tinha 7,9 meses).
Paralelamente, justamente porque os estudos não foram realizados por tempo suficientemente longo, pode ser
que no futuro os estudos demonstrem que a terapia também é indicada para pacientes maiores de 2 anos. O
ponto de toda esta digressão é exatamente que estes dados não permitem um juízo de convicção quer quanto à
adequação e segurança, mas muito menos quanto à proposta curativa.
Com isto tem-se que não só a superioridade da medicação requerida não está demonstrada, como também que o
autor não provou a eficácia desta.
As evidências científicas dos autos são ainda frágeis e, conquanto haja grande torcida para que realmente venha
significar cura da doença ou, no mínimo, uma interrupção da evolução da doença, os documentos indicam que
ainda será necessário aguardar mais estudos e os resultados dos acompanhamentos destes por um período maior
para que se possa chegar a tal conclusão, pelo menos para fins de justificar a oneração dos cofres públicos.
E a esse respeito invocar possíveis casos de malversação do dinheiro público ou mesmo de rubricas
orçamentárias das quais o advogado do autor discorda não favorecem o objetivo de procedência da demanda.
Desvios ocorrem mesmo em países que se creem incorruptíveis e certamente não é na esfera individual que os
erros estatais são corrigidos, nem esta é a via adequada para tanto.
Ressalto que o alto custo de medicamentos, no âmbito da definição das políticas públicas de saúde, não é levado
em consideração isoladamente, isto é, apenas a partir de seu valor de mercado. Não há fixação de um teto a
partir do qual se considera o fármaco de alto custo de sorte a excluí-lo, a priori, da rede pública. Todos os
pareceres da Conitec que este juízo já teve oportunidade de ler nas demandas aqui propostas sempre cotejaram
valor e benefício, bem como a existência de outro medicamento disponível com melhor resultado para o
binômio seletividade-distributividade. E a hipótese sob análise é a de que existe uma medicação distribuída
gratuitamente pelo SUS que produz resultados positivos e com a qual o autor vem inclusive sendo tratado:
O Vinicius está em tratamento medicamentoso com Nusinersena (Spinraza) apresentando ganho de força
muscular, com maior habilidade motora e desempenho motor. Ao exame clínico observa-se que está em bom
estado geral, corado, hidratado, eupneico, em ventilação não invasiva por máscara nasal, ativo, demonstra bom
contato visual, pares cranianos normais, sustento cefálico intermitente, não senta ainda, força muscular grau 3nos membros superiores e 2+ nos membros inferiores, mobiliza espontaneamente as extremidades, sem
retrações, arreflexia global, sem escoliose e sem deformidade torácica. (ev. 1, doc 10)
Diante de tudo isto, ante a incerteza quanto à eficácia, segurança e adequação do medicamento onasemnogene
abeparvovec-xioi, mas reafirmando a inexistência de direito ao melhor/mais novo recurso terapêutico e com a
tranquilidade de saber que o autor está recebendo tratamento e apresentando melhora com o nusinersena
disponibilizado pelo SUS, conclui-se que a demanda é improcedente.
(Seção Judiciária do Paraná. 1ª Vara Federal de Campo Mourão. Procedimento Comum 500251844.2020.4.04.7010/PR. Juiz JOSÉ CARLOS FABRI. Data: 22/1/2021)

91. Recentes acórdãos prolatados pelos Tribunais Regionais Federais da 4ª e 5ª Regiões relativos ao medicamento
zolgensma considerou todos os aspectos até aqui relacionados (estudos inconsistentes e não randomizados, alto valor do medicamento,
falhas na condução do processo de aprovação pela FDA) para negar a concessão do medicamento:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. RECURSO ESPECIAL N.º 1.657.156/RJ.
TEMA 106 DO STJ. ONASEMNOGENE (ZOLGENSMA). ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL.
INCERTEZA QUANTO À EFICÁCIA DO TRATAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE.
ALTÍSSIMO CUSTO.
1. Nos termos definidos no julgamento do REsp n.º 1.657.156/RJ (Tema 106 - STJ), a concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados
pela agência.
2. A indispensabilidade do medicamento vindicado nas demandas alusivas às prestações de saúde deve ser
aferida não apenas em razão da comprovada eficácia do fármaco no tratamento de determinada doença, mas,
também, da inexistência ou da patente inefetividade das opções terapêuticas viabilizadas pelo SUS.
3. In casu, a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, na qualidade de NATJUS Nacional, emitiu a Nota
Técnica n.º 20.212, concluindo, à luz da melhor evidência científica disponível, não haver elementos técnicos
suficientes para sustentar a indicação da droga no presente momento.
4. Valor exorbitante do tratamento ora pleiteado, na casa dos R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).
5. Nesse quadrante, não é dado ao Judiciário, notadamente diante de fundadas dúvidas acerca da eficácia da
droga pleiteada, desprezar, em absoluto, os custos envolvidos na concretização da assistência farmacêutica, até
porque as políticas públicas, máxime aquelas relativas à saúde, estão assentadas na capacidade financeira do
Estado de arcar com as prestações correspondentes.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia Turma Regional
Suplementar de Santa Catarina do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
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(TRF 4ª R. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5040866-15.2020.4.04.0000/SC. RELATORA: JUÍZA
FEDERAL ELIANA PAGGIARIN MARINHO. DJ: 17/11/2020)
EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATROFIA
MUSCULAR ESPINHAL (AME). ZOLGENSMA. REGISTRO NA ANVISA EM CARÁTER
EXCEPCIONAL. INEFICÁCIA DA EXISTÊNCIA DE OPÇÃO TERAPÊUTICA NO SUS (SPINRAZA).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AQUISIÇÃO DE ALTO CUSTO (DOZE MILHÕES DE REAIS).
RESERVA DO POSSÍVEL. APLICAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, proferida em sede de procedimento comum cível,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à União (Ministério da Saúde) que adote as medidas
necessárias à aquisição e fornecimento gratuito do medicamento Zolgensma (Onasemnogene abeparvovec), 4
frascos de 8,3ml, dose única, conforme laudo prescrito, estabelecendo, ainda, que o medicamento deve ser
disponibilizado no prazo razoável de 60 (sessenta) dias, sob pena de adoção de medidas pertinentes à
concretização da tutela específica deferida.
2. A União, ora agravante, argumenta, em síntese, que: a) há potencial prejuízo ao Erário, em razão do valor
elevado do tratamento - custo superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); b) a decisão é plenamente
satisfativa, estando em dissonância, portanto, com o disposto no art. 1°, § 3°, da Lei 8.437/1992; c) a medida
tem caráter irreversível, contrariando o art. 300, § 3°, do CPC; d) a pretensão da parte autora tem potencialidade
para, uma vez acolhida, ocasionar grave lesão à ordem pública, ao estimular, pelo natural efeito atrativo, a
proliferação de ações semelhantes. Argumenta que o requerente foi diagnosticado com AME Tipo I, doença que
já possui Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) aprovados, inclusive com incorporação do
medicamento nusinersena (SPINRAZA®) pelo SUS. Pontua, em adição, que há parecer desfavorável do
NATJUS/RS (TELESSAUDE/RS) - NOTA TÉCNICA 1457, portanto, com ausência de elementos técnicos para
indicação da droga Zolgensma, chamando atenção para o Parecer Técnico-Científico (PTC) elaborado pelo
Hospital Sírio-Libanês. Ressalta, ainda, que: existe medicamento registrado no país para o tratamento de Atrofia
Muscular Espinhal Tipo 1; há imprescindibilidade da análise dos protocolos e das decisões da CONITEC; não
há perícia médica realizada por especialista. Discorre sobre o orçamento da União e a reserva do
financeiramente possível, bem como sobre a irreversibilidade do provimento jurisdicional combatido. Também
aponta para a exiguidade de prazo para cumprimento da tutela (aplicação do art. 537 do CPC/2015).
3. Impende registrar que, de início, o pedido de liminar formulado pela União no presente agravo de instrumento
restou indeferido (v. decisão de Id. 4050000.23417054), tendo, na ocasião, sido mantido o decisum do juízo a
quo que concedeu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco vindicado pela parte
agravada. No entanto, após o processamento do agravo e maior reflexão acerca da delicada questão posta a
julgamento, observa-se ser o caso de acolher a irresignação do ente público, consoante as razões a seguir
expostas.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral,
fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras
de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
5. A Constituição consagra ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. Conforme consta da decisão agravada, verifica-se in casu que: a) do laudo médico anexado, subscrito por
médica neurologista infantil e por médica geneticista, o autor é portador de Amiotrofia Espinhal (AME), tipo 1,
atualmente em terapia com uso do medicamento Spinraza, desde antes dos dois meses de idade corrigida; b)
atualmente está com 4 meses de idade cronológica e 2 meses de idade corrigida, mantendo uma boa função
respiratória, em uso de ventilação não invasiva, iniciando controle cervical, idade ideal para iniciar o tratamento
com terapia gênica; c) o registro na Anvisa (Resolução RE 3.061, de 14 de agosto de 2020) do Zolgensma foi
dado mediante autorização em caráter excepcional, que implica a realização de estudos adicionais acerca de sua
eficácia; d) o fármaco em questão possui altíssimo custo, o que, atrelado à condição rara da doença no mundo,
enfraquece naturalmente a existência de maiores estudos em casos práticos. O medicamento não é fornecido
pelo SUS e se trata do mais caro do mundo.
7. Sobre o tema, prevalece o entendimento de que apenas quando comprovada a ineficácia ou a impropriedade
da política pública de saúde existente é que se faz necessário o fornecimento de medicamento diverso do
ofertado pelo Estado.
8. Consoante bem destacado pelo Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, nos autos do PJE 081304561.2020.4.05.0000, por ocasião do exame da liminar recursal pleiteada nesse feito, no qual também se discute o
fornecimento da medicação Zolgensma para paciente portador de Atrofia Muscular Espinhal Tipo I, "no caso de
que se cuida, não se pode olvidar que o medicamento pleiteado não está disponível no Sistema Único de Saúde e
a sua eficácia é incerta, em razão da ausência de comprovação científica que confirme sua capacidade de cura,
conforme Nota Técnica Farmacêutica nº 413/2020, proveniente do NAT-JUS/PE: 'O medicamento
ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC não está disponível no SUS. As evidências disponíveis sobre a eficácia e
a segurança do ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC para o tratamento da AME são insuficientes para
qualquer conclusão definitiva. Deste modo, a recomendação para seu uso é INCERTA, sendo que os resultados
dos estudos em andamento podem mudar qualquer conclusão. O medicamento ONASEMNOGENE
ABEPARVOVEC está autorizado pela ANVISA, sob condições de monitoramento e produção de dados e provas
adicionais comprobatórias de eficácia clínica. É um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado
eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos
imprevisíveis ou desconhecidos'."
9. "Desse modo, ressalta-se que somente quando comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de
saúde existente é que se faz necessário o fornecimento de medicamento diverso, prescrito por profissional
habilitado, daquele prestado pelo Estado ao autor. Todavia, no caso concreto, não houve qualquer demonstração
da ineficácia do Spinraza, tampouco, certeza da imprescindibilidade e eficácia superior do fármaco
ZOLGENSMA, de modo que deve ser privilegiada a realização do tratamento por meio da medicação que já
está sendo disponibilizada e administrada. Outrossim, é pertinente destacar que, em se tratando de medicamento
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estimado
remonta
Processo
Judicial
Eletrônico:
https://pje.trf5.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam... 5 of 7 22/03/2021 12:59 a 11 milhões
de reais, revela-se incompatível com as forças do Estado, atentado, portanto, contra o princípio da reserva do
possível, bem como o princípio da proporcionalidade, sobretudo em decisão a ser tomada em sede de liminar".
(decisão liminar, PJE 0813045-61.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de
assinatura: 13/11/2020)
10. Nesse cenário, considerando que no caso sob exame inexiste demonstração da ineficácia do SPINRAZA
nem da imprescindibilidade e/ou eficácia superior do ZOLGENSMA, a continuidade do tratamento com a
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medicação que já está sendo disponibilizada pelo SUS (SPINRAZA) deve prevalecer.
11. Isso não só por se tratar de medicamento de altíssimo custo (cerca de doze milhões de reais), a atentar contra
os princípios da reserva do possível e da proporcionalidade, bem como por dizer respeito a tratamento novo,
carente de maiores informações sobre sua eficácia, a impor a necessidade de prévia dilação probatória (prova
técnica).
12. A 4ª Turma deste TRF5, por ocasião do julgamento do PJE 0805388-68.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal
Manoel De Oliveira Erhardt, Data da assinatura: 19/12/2020, assim se pronunciou: "Não se descura das valiosas
informações vertidas pela médica particular assistente, destacando o potencial curativo do medicamento
ZOLGENSMA, porém também não se pode olvidar que é tratamento novo, daí decorrendo que há poucas
informações sobre sua eficácia e, muito menos, jurisprudência firmada acerca do dever de fornecimento pelo
Estado. Nesse contexto, penso que a ponderação relativa à necessidade de prévia dilação probatória, em especial
com a realização de perícia médica, mostra-se adequada ao caso concreto, tendo em vista que a prova técnica já
foi providenciada pelo juízo de origem, com a perícia aprazada para o dia 19/11/2020, aguardando-se apenas o
laudo da expert. Convém ressaltar que, segundo a bula do medicamento, sua aplicação é dirigida a crianças com
até 2 anos de idade, de modo que, embora se compreenda a aflição e a ansiedade da família, o fornecimento do
fármaco não restará prejudicado pelo aguardo da conclusão da perícia. Em casos como o presente, envolvendo
pretensão de fornecimento de medicamento novo e de altíssimo custo para tratamento de doença com opção
terapêutica no SUS, revela-se razoável a adoção de maior cautela, exigindo-se standard probatório mais rígido
para que se possa afastar a política pública incidente sobre a questão".
13. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada. Agravo interno prejudicado.
(TRF 5ª R. Segunda Turma. Agravo de Instrumento 0814022-53.2020.4.05.0000. Relator: Desembargador
Federal Paulo Cordeiro. DJ: 2.3.21)

DO ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO, DO IMPACTO FINANCEIRO NA CONCESSÃO DE UM FÁRMACO
DE BAIXA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA, DA FINITUDE DOS RECURSOS
92. Conforme Despacho da Coordenação-Geral de Gestão de Demandas Judiciais em Saúde (seq. 21), em dezembro de
2020, ocorreu o registro do zolgensma na CMED no valor unitário de R$ 2.882.824,33 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil,
oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), porém, há registros de que a empresa está se recusando a atender a
comercialização com respeito a esse novo valor, pelo que o estratosférico valor praticado inicialmente pela fabricante não pode deixar
de ser considerado até esse cenário se normalizar. Cite-se, por exemplo, depósito realizado pela União por determinação judicial, em
dezembro de 2020, no valor de R$ 10.868.337,50 (seq. 22).
93. Assim, infelizmente, o cenário do valor efetivo de comercialização do zolgensma ainda é inconstante no país,
mesmo ao arrepio da Lei, que fixou a obrigatoriedade de respeito ao limite máximo estabelecido pela CMED, conforme art. 4º da Lei
10.742/2003. Ademais, como explicado na Nota Técnica n. 97/2021-CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS, a empresa fabricante
aguarda análise de pedido de reconsideração/recurso junto à CMED, o que poderá alterar o preço do produto (seq. 20). No entanto, a
comercialização do medicamento Zolgensma está liberada, independentemente da apresentação do pedido de reconsideração ou
recurso.
94. Independente da fixação oficial, deve o juízo considerar o cenário de comercialização desse valor exorbitante, fruto
da complexa judicialização da saúde. Este fato não pode ser desconsiderado, pois ao se conceder judicialmente medicamento a um
paciente, o Juízo deve estar atento ao direito de todos na mesma situação a receber igual tratamento, não sendo razoável admitir que o
estado brasileiro seja obrigado a gastar um valor altíssimo com um medicamento com baixa evidência à luz dos estudos existentes, de
efeito não curativo, cujo custo-benefício não foi sequer analisado pela Comissão legalmente competente - CONITEC, e em relação à
doença que se encontra amplamente abarcada pelo tratamento do SUS, não havendo estudos que comparem os resultados a longo
prazo do Zolgensma em relação ao Spinraza, e que demonstrem ganhos de saúde estatísticos similares ou superiores ao fármaco
oferecido pelo SUS.
95.
Importante
pontuar
informação
trazida
pela
Nota
Técnica
n.
884/2021CGJUD/COMFAD/CGJUD/SE/GAB/SE/MS (seq. 19), no sentido de que o "ICER, a agência estadunidense que avalia o custobenefício para regulamentação do reembolso das medicações, não julgou procedente o preço da medicação como atualmente
praticado". Complementa a área técnica trazendo importante reflexão: "Vale ressaltar que os EUA tem um PIB expressivamente
superior ao do Brasil", e cita como exemplo o caso de um paciente, que era traqueostomizado e tinha paralisia de membros inferiores,
e faleceu após receber a medicação zolgensma, sendo que pela simples descrição da bula já era previsto que esse desfecho não poderia
ser evitado com essa medicação no estágio avançado da doença em que se encontrava o paciente. Situações tristes como essa levam à
reflexão de que R$ 40.000.000,00 ($8.000.000,00) de verba pública não só não teria o condão de salvar a vida do paciente, como
deixou de ser empregada em salvamento de outras vidas no contexto do SUS, em especial no momento de pandemia. Transcreve-se
o preocupante relato da área técnica do Ministério da Saúde:
O fornecimento da medicação para pacientes sem a indicação de eficácia gerará mais casos como o de ARTHUR
BELO, que era traqueostomizado e tinha paralisia de membros inferiores e que recebeu a medicação em
novembro de 2020 e faleceu em janeiro de 2021. A medicação, como esperado, não foi capaz de reverter a
evolução da doença no estágio em que se encontrava o paciente. FORAM GASTOS 8 MILHÕES DE
DÓLARES PARA UM DESFECHO JÁ LISTADO COMO POSSÍVEL PELO FDA - A MEDICAÇÃO NÃO
TEM EFICÁCIA COMPROVADA EM DOENÇA AVANÇADA. (seq. 19)

96. De todo modo, mesmo considerando o preço atual fixado pela CMED, ainda assim é um valor altíssimo - R$
2.882.824,33, em especial considerando o já saturado sistema de saúde público e o contexto da pandemia. Explica a área técnica que
no ano de 2019 o orçamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) - responsável por garantir a
integralidade do tratamento medicamentoso com custos de tratamentos mais elevados, foi de aproximadamente quatro bilhões e meio
de reais. Considerando uma população de 185 crianças no Brasil elegíveis para utilização do zolgensma no ano de 2020, o custo para
aquisição de 185 kits seria de aproximadamente R$ 532.598.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões e quinhentos e noventa e oito
mil reais) - isso sem considerar o risco iminente de aumento do valor da dose face ao pedido de reconsideração junto à CMED e casos
de processos judiciais em que referido preço máximo não foi observado, o que representaria 11,75% de todo o orçamento do CEAF do
ano de 2019.
97. Ademais, deve-se considerar que muitos dos pacientes que receberiam zolgesma pela via judicial continuariam
com o uso do spinraza, que também é de altíssimo custo, o que eleva exponencialmente as proporções acima. Segundo o Ministério,
essa situação está ocorrendo com um terço dos pacientes na experiência internacional, o que somente faz cair por terra o argumento
falacioso de que a dose única de zolgensma seria menor que o tratamento contínuo com o spinraza. Isso porque um paciente que já
vem recebendo tratamento de spinraza não será impedido judicialmente, e nem mesmo pelo SUS, de continuar se beneficiando com
esse fármaco realmente eficaz, nem será impedido de utilizá-lo no futuro. Assim, o juízo deve ter cautela em analisar todos esses

https://sapiens.agu.gov.br/documento/567099438

24/33

26/03/2021

https://sapiens.agu.gov.br/documento/567099438
fatores, em especial no contexto da pandemia, procedendo à priorização do tratamento gratuito fornecido pelo SUS. Se até um
organismo americano entendeu desproporcional o custo-efetividade do zolgensma para a realidade daquele país, tal situação se agrava
na situação econômica do Brasil. Nesse sentido:
ISSO SE NÃO LEVARMOS EM CONTA QUE OS PACIENTES CONTINUEM USANDO OS PINRAZA ( o
que, na prática, está ocorrendo em um terço dos pacientes, na experiencia internacional).Apesar de serem
terapias possivelmente transformadoras, faltam estudos de eficácia a longo prazo. Sem contar que os preços
estabelecidos pelo fabricante - muitos milhões de dólares por paciente - são desproporcionais à capacidade dos
Sistemas de Saúde do mundo, quem dirá do Brasil. Nota Técnica n. 884/2021CGJUD/COMFAD/CGJUD/SE/GAB/SE/MS (seq. 19)

98. Como explicado pela CONJUR nas Informações n. 01037/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (seq. 13),
a padronização de medicamento para fornecimento por um sistema de saúde público requer análises técnico-científicas a partir das
melhores evidências disponíveis e acompanhadas por estudos de impacto financeiro para o sistema público de saúde brasileiro. Esses
dois critérios de análise são legalmente exigidos como condição para o fornecimento de fármaco pelo SUS, visando a disponibilização
de medicamentos eficazes, seguros e com uma relação custo-benefício adequada. O procedimento e requisitos de incorporação estão
dispostos no art. 19 da Lei n. 8.080/90 e no Decreto nº 7646/2011, constituindo procedimento formal, com critérios eleitos pelo
legislador como necessários a que se tenha incorporação de tecnologia, visando solucionar as seguintes problemáticas: a) A
intervenção/ação em saúde é segura, eficaz e efetiva? b) Qual a sua disponibilidade e factibilidade? c) Qual o custo? d) Como se
compara com as alternativas disponíveis?
99. A avaliação da tecnologia em saúde verifica se novas tecnologias são seguras, eficazes e efetivas e a avaliação
econômica investiga se o benefício conferido pela nova tecnologia está em proporção razoável com o custo que adiciona ao sistema.
Observa-se, então, que os requisitos para a padronização formalmente eleitos pelo legislador ultrapassam o mero exame da eficácia do
medicamento, fato costumeiramente analisado em exclusividade para a concessão judicial de fármacos, de modo que a atuação judicial
deixa de analisar fatores importantes e essenciais para o oferecimento pelo Estado de uma prestação de saúde, tais como segurança,
eficácia, efetividade, comparação com a terapia disponível no SUS e custo-efetividade, requisitos que devem ser analisados e
verificados por profissionais técnicos. Ressalte-se a especial irrazoabilidade nesse caso, no sentido de substituir a expertise da equipe
técnica e conceder um medicamento em circunstância que sequer a Administração teria como voluntariamente fornecer, já que sequer
há pedido do interessado, perante a CONITEC, acompanhado dos requisitos comprobatórios de evidência e custo-efetividade
necessários, representando grave esvaziamento e supressão de etapas técnicas legalmente previstas referentes à incorporação.
100. Conforme dispõe o parágrafo único do art.19-O da Lei 8.080/90, o custo-efetividade - requisito legal não
considerado na concessão judicial de medicamentos de alto custo, poderia levar inevitavelmente à conclusão do juízo de que não há
embasamento para o fornecimento de um fármaco considerado o mais caro do mundo, com estudos incipientes, sem comparação
científica com o fármaco disponível no SUS e sem eficácia seguramente comprovada por estudos de qualidade:
Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos
necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles
indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas
pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha.
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)
Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão
aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases
evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo.
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

101. A ausência de avaliação do requisito legal relativo ao custo-efetividade do medicamento na Judicialização da
Saúde tem cada vez mais preocupado atores judiciais, como se observa dos Enunciados 76 e 89 da III Jornada de Saúde, os quais
constituem importantes instrumentos de sensibilização e conscientização, recomendando-se sejam suscitados:
ENUNCIADO nº 76: Decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista
do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB),
não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).
ENUNCIADO Nº 89: Deve-se evitar a obstinação terapêutica com tratamentos sem evidências médicas e
benefícios, sem custo-utilidade, caracterizados como a relação entre a intervenção e seu respectivo efeito – e que
não tragam benefícios e qualidade de vida ao paciente, especialmente nos casos de doenças raras e irreversíveis,
recomendando-se a consulta ao gestor de saúde sobre a possibilidade de oferecimento de cuidados paliativos de
acordo com a política pública.

102. Os Enunciados acima foram elaborados à luz da recente modificação da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, em que os artigos 20 e 22 passaram expressamente exigir a motivação das consequências práticas e administrativas da
decisão judicial, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo.
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.”
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos
administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a
ação do agente.

103. Nas Informações nº 01037/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU consta importante citação ao artigo "A
imprescindibilidade da análise mínima do custo-efetividade nas ações de saúde", de autoria da Juíza Federal Ana Carolina
Morozowski, em que se traça uma detalhada análise da importância de se considerar como requisito para a concessão judicial de
medicamentos a análise do aspecto econômico, assim como a CONITEC é obrigada legalmente a fazer quando da incorporação do
medicamento ao SUS, face ao parágrafo único do art. 19-0 da Lei nº 8080.
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"6.3. Segunda hipótese: medicamentos e tecnologias não avaliados previamente
A circunstância de não ter havido avaliação administrativa prévia do custo-efetividade de determinado
tratamento ou medicamento não significa que esse aspecto não deva ser examinado pelo Judiciário.
Nos casos em que a tecnologia sequer foi analisada pela CONITEC, o juiz deve necessariamente utilizar
critérios para aferir o custo-efetividade da tecnologia pelas razões acima expostas, bem como pela
obrigatoriedade estabelecida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, em seu art. 20,
estabelece a necessidade de que “sejam consideradas as consequências práticas da decisão”.
Seguramente, ao se fazer esse questionamento, haverá uma zona de certeza negativa, apontando claramente a
falta de custo-efetividade, uma zona de certeza positiva, que indica que a tecnologia é custo-efetiva, e uma zona
cinzenta, em que as tecnologias só poderão ser avaliadas com métodos complexos e que ensejam, não raro, a
escolha pelo gestor de qual medicamento será incorporado, em típica atividade discricionária, sempre com base
nos direitos fundamentais e dentro do que a lei permite. [...]
7. PROPOSTA DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CUSTO-EFETIVIDADE
Na medida em que a análise aprofundada do custo-efetividade demanda dados de que o juiz não dispõe e
métodos que ele não domina, e mais, que ainda existem muitas divergências para se saber qual é o melhor
método para se aferir o custo-efetividade, podem ser citados alguns critérios básicos, mínimos e não definitivos
que podem ser adotados para tanto.
7.1. Comparação com outros sistemas de saúde
A primeira fonte para se aferir minimamente o custo-efetividade é a pesquisa a outros sistemas de saúde que já
tenham analisado determinada tecnologia. Certamente tal comparação é primária e imprecisa, mas revela
utilidade em alguns casos.
Suponhamos que um medicamento não foi recomendado para incorporação em países desenvolvidos em razão
de seu alto custo. Nesses casos, pode-se concluir facilmente que esta droga não será custo-efetiva para o sistema
brasileiro, tendo em vista que o PIB per capita brasileiro (US$ 15,610) é bastante inferior ao dos países
desenvolvidos, tais como a Inglaterra (US$ 43,277), o Canadá (US$ 46,810) e a Austrália (US$ 49,972)8. A
transposição dessa análise pode ser feita para o Brasil, ainda que apenas um desses países desenvolvidos tenha
decidido pela não incorporação de tecnologia por razões econômicas. Aliás, é bastante comum que a Inglaterra
seja um pouco mais rigorosa na apreciação do custo-efetividade em relação aos demais países acima citados.
Todavia, também por causa dessa discrepância de PIB, não se pode concluir que, caso o medicamento tenha sido
incorporado em países desenvolvidos, aqui ele também deverá o ser.
A comparação é admitida para fins de se concluir que o que não é custo-efetivo em países desenvolvidos
também não será aqui. Isso se dá não somente por causa da diferença econômica existente entre os países, mas
também porque, via de regra, os países desenvolvidos praticam uma negociação mais agressiva com a indústria
farmacêutica, que acaba vendendo seus produtos por preços muito mais baixos do que os praticados no Brasil.
Para concluir isso, basta lembrar que muitos contratos realizados com os países desenvolvidos são revestidos de
sigilo, justamente por conta dessa circunstância.
7.2. O parâmetro recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) - a referência ao PIB per
capita
O segundo critério que pode ser utilizado pelo juiz é o de limitar o custo do tratamento a 3 PIBS per capita por
ano de vida, conforme já foi recomendado pela OMS, em 2001.
Importante lembrar que, apesar desse limite indicativo de custo-efetividade já ter sido afastado pela OMS, isso
se deu em função de que ele é potencialmente muito superior ao que estudos indicam como aceitável10. Logo,
aquilo que ficasse além do limite outrora preconizado pela OMS seria claramente despido de custo-efetividade.
7.3. O parâmetro da droga/medicamento mais custoso incorporado ao sistema público
O terceiro parâmetro que poderia ser utilizado para determinar a ausência do custo-efetividade seria
aquele referente ao preço da droga mais cara já incorporada ao SUS.
Tal critério foi utilizado pela própria CONITEC ao apreciar a possibilidade de incorporação da droga
Nusinersena para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal tipo I.
Nesse caso, o órgão avaliador fez a análise do custo-efetividade considerando o valor da dose dessa droga
como de R$ 54.112,00 (“valor precedente baseado no custo médio do 1º ano de tratamento da doença de
Gaucher”). Presume-se, com essa afirmação da Conitec, que ela considerou como teto limitador para a
incorporação de novas tecnologias a quantia anual de R$ 324.672,00, já que, no primeiro ano de
tratamento de AME, são utilizadas 6 doses do medicamento. Assim, qualquer tratamento que custe mais
do que o valor despendido pelo SUS para o manejo da doença de Gaucher (custo médio) não poderia ser
deferido pelo Poder Judiciário, tendo em vista a manifesta ausência de custo-efetividade.
Entretanto, tal critério, assim como os outros, não pode servir para indicar que todo e qualquer tratamento que
seja eficaz e que custe menos do que o da doença de Gaucher possa ser tomado como custo-efetivo. É
importante lembrar que, no Brasil, há 670 pacientes com a doença de Gaucher, o que reduz significativamente o
impacto financeiro do tratamento dessa doença aos cofres públicos. Certamente, um tratamento de alto custo
para uma doença cuja incidência fosse maior teria de ser analisado de outra maneira." (seq. 18 - texto destacado)

104. Esclarece-se na Nota Técnica nº 01445/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (Nup 00737.014144/2018-76) que em
2018 foram despendidos R$ 1.139.767.181,00 (um bilhão, cento e trinta e nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil e cento e
oitenta e um reais) pela União Federal com demandas judiciais apenas na área da saúde, não contabilizados gastos relativos a depósitos
judiciais, pagamentos diretos a beneficiários, transporte aéreo e outros tipos de fretes (Informações nº 00117/2019/CONJUR-MS NUP 00737.002243/2019-96). O gráfico constante da Nota Técnica demonstra a evolução dos gastos com demandas judiciais desde
2007:
ANO

VALORES GASTOS

2007

R$ 23.961.006,10

2008

R$ 70.742.807,83

2009

R$ 102.339.121,70

2010

R$ 99.755.832,86

2011

R$ 175.919.318,20

2012

R$ 324.453.256,20

2013

R$ 431.403.708,70

2014

R$ 698.831.712,49
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2015

R$ 1.008.203.845,30

2016

R$ 1.226.559.609,64

2017

R$ 979.001.580,60

2018*

R$ 1.139.767.181,00
*Dados atualizados até 13 de dezembro de 2018
Fonte: DW/comprasnet

105. A judicialização da saúde tem preocupado gestores públicos e pesquisadores da área pelo seu potencial de
produzir iniquidades no SUS. Um dos problemas é que o acesso aos serviços de saúde, aos exames e ao sistema de justiça é desigual
no Brasil, o que pode contribuir para que os grupos socioeconomicamente mais favorecidos acionem mais o Poder Judiciário que os
menos favorecidos:
As consequências da interpretação judicial dominante do direito à saúde não se limitam, portanto, à distorção
marginal de um sistema que é essencialmente justo. O que ocorre em verdade é a sobreposição de duas
iniquidades: num sistema já iníquo em virtude de desigualdades socioeconômicas pronunciadas, adiciona-se
novo fator de iniquidade. Como o acesso ao Judiciário é ainda bastante restrito a grandes parcelas da população,
o uso da via judicial como meio para alocar recursos escassos da saúde favorece automaticamente aqueles que
têm maior facilidade de acesso a essa via, geralmente provenientes das camadas mais favorecidas da população
(Vieira & Zucchi, 2007).
Nesse contexto, há um duplo sacrifício aos princípios da universalidade e eqüidade em saúde. Os que já
possuem condições de saúde comparativamente melhores em virtude de suas condições socioeconômicas
avantajadas são beneficiados ainda mais por conta de seu acesso mais fácil ao Judiciário. De política pública
universal e igualitária tendente a minimizar as desigualdades de saúde decorrentes das desigualdades sociais o
SUS se transforma, por meio das ações judiciais, em perpetuador e contribuinte do já elevado déficit de
eqüidade em saúde do país.[10]

106. Alia-se a essa preocupação a possibilidade de um grande número de pessoas não ter sua necessidade atendida,
devido aos recursos terem sido dispensados ao tratamento de um único indivíduo. Como ponderado pela CONJUR nas Informações nº
00117/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (NUP 00737.002243/2019-96), por não serem os recursos infinitos, a verba utilizada para pagar
um tratamento individual determinado por uma decisão judicial necessariamente sairá do montante reservado a outro programa de
saúde, que, por sua vez, foi pensado para atender a população como um todo e com o objetivo de sanar um problema social mais
grave, impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos.
107. Assim, incumbe ao Poder Judiciário a avaliação das consequências práticas de suas decisões, sob pena de ofensa à
capacidade institucional da Administração Pública e ao princípio constitucional da separação de Poderes (art. 2º da Constituição
Federal), de modo que sendo os recursos públicos escassos e insuficientes para atender a todas as demandas da sociedade, pondera-se,
em especial, a necessidade de análise do custo-efetividade sob a perspectiva mínima antes de qualquer determinação judicial do
zolgensma, considerando que este é de altíssimo custo. Nesse caso, certamente o magistrado ao se deparar com os critérios sugeridos
pelo artigo publicado pela Juíza Federal, no qual inclui considerar o valor do medicamento mais caro incorporado pelo SUS,
certamente concluirá pela ausência de possibilidade de determinar judicialmente a concessão do medicamento mais caro do mundo.
108. Desse modo, à luz dessa altíssima quantia contabilizada em demandas judiciais, e considerando a finitude dos
recursos públicos, depreende-se que a agenda de saúde do país, com a consequente eleição das prioridades e investimentos, passa a ser
influenciada pelo grupo de autores que ajuíza demandas para obter medicamentos não incorporados pela equipe técnica do Poder
Público, ocorrendo, em verdade, a "judicialização da política pública de saúde", na qual os temas que chegam ao Judiciário passam a
dirigir e influenciar de modo relevante as aquisições que deveriam ter sido programadas de maneira sustentável pela equipe técnica do
Administrador. Um grande problema dessa lógica é que essas demandas, em geral de altíssimo custo por paciente, não representam
necessariamente a real demanda de saúde da população, o que acarreta em última análise um prejuízo para a massa, vez que o
administrador se verá obrigado a considerar essa astronômica quantia já afetada por ordens judiciais para o atendimento de interesses
individuais, e inevitavelmente reduzirá, ou não programará, alguma iniciativa que seria mais urgente e necessária à população.
109. Outro fator a se considerar é o efeito multiplicador dos gastos acessórios dessa judicialização da saúde, como por
exemplo com meios de transporte para que o medicamento seja entregue no prazo determinado pelo juízo ao autor da demanda, de
forma exclusiva e totalmente privilegiada em relação aos mecanismos de entrega de fármacos destinados aos demais brasileiros que
acessam o SUS, gerando forte desperdício de recursos públicos com esse procedimento acessório, o qual poderia ser alocado na
realização de política pública de saúde em benefício de toda coletividade. Assim, como ponderado pela CONJUR, a concessão judicial
de um tratamento ou medicamento de alto custo viola a isonomia entre os beneficiários criando injustiças maiores, ferindo o artigo 7º
da Lei nº 8.080/90, posto ser um dos princípios a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
110. Frise-se que o efeito multiplicador foi outra problemática expressamente considerada pelo Ministro Dias Toffoli
para suspender recentemente liminar em processo referente a medicamento de alto custo, como citado acima, de modo que é um fator
relevante a ser considerado pelo Juízo:
Também há que se considerar o potencial efeito multiplicador dessa decisão, que pode fazer com que
eventuais pessoas portadoras do mesmo mal também se voltem contra a União, em busca de recursos para
adquiri-lo, o que pode fazer com todo seu orçamento, nessa área, e que seria destinado ao tratamento de
milhares, ou mesmo milhões de pessoas, seja consumido com o socorro a uns poucos. [...]
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento nºs 1027665-42.2019.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até o
respectivo trânsito em julgado das ações a que se referem.
(Suspensão de Liminar 1.292 - Minas Gerais. Data: 04.09.2020. Ministro Dias Toffoli - texto em destaque)

111. Verifica-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal por meio de suas recentes decisões; o Conselho Nacional de
Justiça, por meio dos Enunciados da Jornada de Direito da Saúde, publicação de Pareceres Técnico-Científicos de Universidades e
Recomendações; bem como o próprio legislador, por meio da alteração da LINDB, têm demonstrado uma grande preocupação com a
Judicialização da Saúde desacompanhada de análise das circunstâncias macro da política pública de saúde, de modo que não é dado ao
juízo abster-se dessa reflexão, sendo necessário obstar decisões que estimulem a prática de pedidos de medicamentos sem base
científica segura de que a droga é superior ao tratamento oferecido pelo SUS em critérios de eficácia e custo, e que oneram de forma
absolutamente injusta o SUS.
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112. Nesse sentido, dado o atual contexto de pandemia e em especial em demandas de altíssimo custo, recomenda-se
às Unidades atenção à arguição em Juízo de todos os pontos da Recomendação CNJ nº 66-2020 relevantes para a defesa da União,
quais sejam:
- que os Juízos reconheçam a essencialidade das medidas tomadas pelos gestores dos serviços de saúde e
assegurem-lhes as condições mínimas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, compatibilizando as
decisões com a preservação da saúde dos profissionais da saúde, dos agentes públicos e dos usuários do Sistema
Único de Saúde - SUS e da Saúde Suplementar;
-que os juízos priorizem a concentração de recursos financeiros em prol do controle da pandemia e mitigação de
seus efeitos;
- que os juízos avaliem o efeito prático da decisão no contexto de calamidade, com vistas ao cumprimento do
interesse público e da segurança do sistema sanitário e as circunstâncias judiciais com maior deferência ao
respectivo gestor do SUS, considerando o período de vigência do ‘estado de calamidade’ no Brasil;
- que os juízos com competência para o julgamento de ações sobre o direito à saúde, durante o período de
vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, evitem intimações em prazos exíguos fixados em
horas; imposição de multas processuais; estendam, sempre que possível, os prazos processuais para
cumprimento de ordens judiciais voltadas à aquisição de medicamentos, insumos, material médico-hospitalar e a
contratação de serviços e procedimentos clínicos e cirúrgicos não essenciais à garantia da integridade física ou
que comprovadamente não caracterizem periculum in mora; e suspendam, quando possível, as multas
processuais do passivo de processos pendentes de respostas do Ministério da Saúde.

113. Vale também destacar a edição, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, da Recomendação Conjunta
PRESI-CN nº 2, de 18 de Junho de 2020, que "Recomenda aos ramos e às unidades do Ministério Público brasileiro critérios de
atuação na fiscalização de políticas públicas", a qual inclui as seguintes provisões:
CAPÍTULO II
DO RESPEITO ÀS DECISÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de
políticas públicas, seja respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise
objetiva de sua legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política
pública, é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não
cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o
mérito dessas escolhas.

114. Conquanto as diretrizes lançadas na Recomendação se dirijam, formalmente, aos membros do Ministério Público,
o seu conteúdo acaba por lançar importante alerta aos diversos atores do sistema judicial que atuam nas questões alusivas ao controle
de políticas públicas, inclusive magistrados, os quais teriam a última palavra no julgamento de demandas porventura ajuizadas por
membros do MP sobre a matéria. O art. 2º bem destaca a necessidade de respeito à autonomia administrativa do gestor, bem como do
respeito à legitimidade da decisão administrativa que, na eventual coexistência de diversas correntes científicas, escolha uma dentre as
diversas posições díspares ou antagônicas.
115. A advertência contida na norma se aplica ao caso em questão. A decisão legítima do gestor que, baseada em
evidências científicas de qualidade superior e decisão de comissão técnica de referência, define a política pública de saúde pela
disponibilização do medicamento spinraza aos portadores de AME tipo I, não pode ser afastada judicialmente, de maneira
casuística, sem a existência segura de evidência científica de qualidade superior e análise do custo efetividade.
DA RESERVA DO POSSÍVEL
116. Analisando-se o histórico de jurisprudência do STJ sobre o tema, observa-se que nos autos do Mandado de
Segurança nº 8895/DF fixou-se uma nova perspectiva de abordagem da judicialização da saúde. Diante do aumento da demanda e da
crescente complexidade, iniciou-se uma fase em que o princípio da dignidade da pessoa humana deixa de ser um argumento absoluto
para a obtenção das prestações materiais em saúde. Em seu voto, a Ministra Eliana Calmon denegou a segurança de tratamento de
saúde de altíssimo valor, aduzindo os riscos de desorganização do sistema de saúde com o custeio de tratamentos experimentais:
[...] Entendo que a recusa da autoridade coatora está devidamente respaldada na conclusão do órgão técnico que
congrega os especialistas. Dentro do que foi até aqui exposto, independentemente da análise do dever do Estado
em patrocinar os tratamentos, alguns deles até no exterior, no específico caso da doença de que é portador o
impetrante, não há recomendação médico-científica. No campo do Direito administrativo, sobre o tema tenho a
compreensão de que o serviço médico-social, prestado pelo Estado via órgão competente, além da observância
do parecer técnico, deve atentar para os critérios próprios do serviço, jungido a um orçamento e a uma política
de prioridades, própria do executivo. A Medicina social a cargo do Estado tem, necessariamente, de fixar
critérios para os atendimentos excepcionais, dentre os quais os dispendiosos tratamentos no exterior, sob pena de
haver um comprometimento de toda apolítica de saúde.

117. O Ministro Teori Albino Zavascki, por ocasião de seu voto nos autos desse Mandado de Segurança, define de
forma brilhante a complexa situação dos direitos sob reserva de possibilidade social:
[...] Estamos diante de um caso típico de direito fundamental social, os chamados direitos à prestação, que não
são infinitos ou absolutos. Em qualquer país do mundo estão sujeitos às possibilidades do Estado. São, portanto,
direitos “sob reserva de possibilidade social”, como os conceitua a doutrina (José Carlos Vieira de Andrade, “Os
Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, 2ª ed., Almedina, p. 59).
Oxalá pudéssemos, em nome da Constituição, concedendo liminares, resolver os graves problemas brasileiros de
saúde, de alimentação, de habitação, de educação.
Claro que é muito angustiante a situação descrita nos autos. Quem não se angustia e se sensibiliza numa situação
dessas?
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[...] Ponhamo-nos no papel de quem tem o dever técnico de administrar a escassez de recursos num país pobre
como o nosso, e de fazer as opções políticas para dar-lhes melhor destinação. Portanto, não há como ter
presente, no caso, direito líquido e certo a obter do Estado a liberação da vultosa quantia necessária ao
atendimento individual da impetrante.
Não há dúvida de que a saúde é um direito fundamental, mas, também é certo, não se trata de direito absoluto.
Ele será atendido na medida das possibilidades, inclusive, financeiras, da sociedade. [...]

118. Importante colacionar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admitindo, em caso semelhante, aplicação da
reserva do possível, com menção ao eventual efeito multiplicador.
[...] Verifico estar devidamente configurada a lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem
administrativa, porquanto a execução de decisões como a ora impugnada afeta o já abalado sistema público de
saúde. Com efeito, a gestão da política nacional de saúde, que é feita de forma regionalizada, busca uma maior
racionalização entre custo e o benefício de tratamentos que devem ser fornecidos gratuitamente, a fim de atingir
um maior número possível de beneficiários. Entendo que a norma do art. 196 da Constituição da República, que
assegura o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população
como um todo, assegurando-lhe acesso universal e igualitário, e não a situações individualizadas. A
responsabilidade do Estado em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde de seus cidadãos
não pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde. No presente caso, ao se deferir o custeio do
medicamento em questão em prol do impetrante, esta-se diminuindo a possibilidade de serem oferecidos
serviços de saúde básicos ao restante da coletividade. Ademais, o medicamento solicitado pelo impetrante,
além de ser de custo elevado, não consta da lista do Programa de Dispensação de Medicamentos de
Caráter Excepcional do Ministério da Saúde, certo, ainda, que o mesmo se encontra em fase de estudos e
pesquisas. Constato, também que o Estado do Rio Grande do Norte não está se recusando a fornecer
tratamento ao impetrante. É que, conforme asseverou suas razões, ‘o medicamento requerido é um plus
ao tratamento que a parte impetrante já está recebendo’ (fls. 14). Finalmente, no presente caso, poderá
haver o denominado efeito multiplicador (SS 1.836-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, unânime, DJ
11/10/2001), diante da existência de milhares de pessoas em situação potencialmente idêntica àquela do
Impetrante.
(SS 3073/RN, Suspensão de Segurança. Presidente Ministra Ellen Gracie, DJ 14/02/2007, p. 21. No mesmo
sentido: STF, SS 3145/RN, Suspensão de Segurança. Presidente Ministra Ellen Gracie, DJ 18/04/2007, p. 17 texto destacado)

119. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela
Antecipada n.º 175/CE, cujo caso concreto tratava-se de um paciente portador de uma raríssima doença – Niemann-Pick Tipo C – que
necessitava do medicamento Zavesca, estabeleceu, de forma paradigmática, critérios para solução judicial dos casos concretos
envolvendo o direito à saúde. Naquela oportunidade, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, concluiu que "deverá ser privilegiado o
tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia
ou a impropriedade da política de saúde existente", ou seja, foram indicados parâmetros que estabeleciam o respeito à política pública
eleita com a utilização prioritária do tratamento oferecido pelo SUS.
[...]
A princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição,
restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a promoção, proteção e
recuperação da saúde.
Isso porque o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em evidências”. Com isso,
adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que
permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis
e as respectivas doses. Assim, um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser
visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico vigente.
Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio
constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a
elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente
possível.
Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão
à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o
atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em
geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida
pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde
existente. [...]
(STF, STA 175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Voto disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo. texto em
destaque)

120. Como explica Daniel Sarmento, a Constituição, em uma sociedade pluralista, acaba por acolher normas que
promovem interesses e valores divergentes, que podem entrar em conflito na solução de casos concretos. É sob este paradigma,
envolvendo casos concretos com a colisão entre direitos de igual hierarquia, que ganha importância o uso de uma técnica de decisão
capaz de, sem estar adstrita ao talante do julgador, solucionar a querela posta ao Estado-juiz. A ponderação de interesses consiste,
então, em um método necessário ao equacionamento das colisões entre princípios constitucionais, onde se busca alcançar um ponto em
que a restrição a cada um dos bens jurídicos de estatura constitucional envolvidos seja a menor possível, na medida exata necessária à
salvaguarda do bem jurídico contraposto.[11]
121. Sob esse prisma, inevitável afirmar que todo direito possui um custo e que os recursos não são ilimitados, de
modo que a solução jurídica de uma questão deve considerar os bens jurídicos que estão em discussão. Se o bem jurídico saúde estiver
em discussão, a solução não poderá ignorar a existência de um regime jurídico próprio para o tratamento jurídico do tema. A solução a
ser adotada deverá considerar o equilíbrio possível, preservando ao máximo os princípios envolvidos e afastando, quando for o caso, a
incidência de um dos bens jurídicos postos em choque. Assim, o pedido de prestação de saúde não pode ser concedido de forma
absoluta, sem observar a manutenção de todos os demais bens jurídicos tutelados e do próprio tratamento jurídico que envolve o
Direito à Saúde.[12]Nesse sentido, transcreve-se relevante ponderação:
Essa constatação, que pode parecer óbvia a economistas e administradores de saúde acostumados a lidar com
escassez de recursos, não é facilmente compreendida pelo público em geral e pelos profissionais do direito em
particular. Para estes, prevalece a ideia culturalmente arraigada de que saúde não tem preço, sendo mesmo
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uma espécie de ofensa abordar aspectos financeiros quando o que está em jogo é a saúde e a própria vida.
Esta postura – compreensível, mas fundamentalmente insustentável – é combinada no Brasil com a
opinião consolidada de que os recursos públicos são sempre mal aplicados e frequentemente desviados por
corrupção.
Nesse clima, fica a sensação de que o problema da saúde e de outros programas sociais não é a escassez de
recursos, mas sim sua utilização inadequada.
Não há dúvidas de que se trata de reivindicações apropriadas e justas no contexto brasileiro. Mesmo que
pudessem ser concretizadas “por decreto”, porém, não eliminariam infelizmente o problema da escassez de
recursos e a necessidade de se fazer escolhas. É importante, desse modo, lutar pela ampliação dos recursos
da saúde, seja pela redução de ineficiências e desvios da corrupção, seja pela reivindicação pura e simples
de mais recursos que nos aproximem, dentro dos limites do possível, da média de gastos dos países que
oferecem um serviço com maior qualidade à população. Tão importante quanto isso, porém, é aplicar os
recursos destinados à saúde de maneira adequada, isto é, eficiente e justa. Mas para tanto é necessário
reconhecer a escassez de recursos como fato inevitável. Ignorá-la não se trata apenas de um erro
conceitual sem repercussões práticas significativas. Implica, como veremos abaixo, riscos graves ao
objetivo de aplicação adequada dos recursos limitados da saúde, tanto do ponto de vista da eficiência
como da justiça.[10]

122. Assim, a reserva do possível mostra-se justamente como um ponto de equilíbrio entre a possibilidade de controle
judicial das políticas públicas e a discricionariedade administrativa, representando uma balança fiel do princípio da proporcionalidade
aplicado em uma verdadeira inter-relação entre os Poderes Judiciário e Executivo. Ao aplicar a reserva do possível, o julgador
analisará se os objetivos traçados para que a ofensa aos direitos fundamentais seja sobrestada são razoáveis e possíveis de serem
atingidos pelo órgão público.

III - CONCLUSÃO
123. Pelo exposto, em ações em que se discuta o fornecimento do medicamento ONASEMNOGENE
ABEPARVOVEC (ZOLGENSMA), sem prejuízo da atenção aos necessários prequestionamentos já regularmente utilizados, os quais
possibilitam a interposição dos recursos às instâncias superiores, recomenda-se às Unidades de Execução da PGU a adoção das teses
de defesa lançadas neste Parecer, à luz da necessidade do caso concreto de acordo com a avaliação do Advogado da União atuante no
respectivo feito, que em resumo são:
123.1 A Lei nº 12.401/2011, que alterou a Lei nº 8.080/90, estabeleceu a assistência terapêutica integral, que consiste
no oferecimento de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, desde que a prescrição esteja em conformidade com as
diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença (art. 19 M-P).
123.2 O procedimento formal de padronização de um medicamento, necessário para inclusão no rol da assistência
terapêutica integral, está previsto no art. 19 da Lei nº 8.080/90 e no Decreto nº 7646/2011, e requer análises técnico-científicas a partir
das melhores evidências científicas disponíveis, bem como estudos de impacto financeiro para o sistema público de saúde brasileiro.
123.3 O registro na Anvisa permite apenas que o medicamento possa ser adquirido por meio de compra no país, mas
não implica na incorporação automática pelo SUS. Para que haja a disponibilização gratuita e universal, é necessário que o
medicamento passe por um processo de incorporação de novas tecnologias, sendo obrigatório que a Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias - CONITEC avalie a eficácia, efetividade, segurança e custo-efetividade da tecnologia, por meio de um
processo administrativo instaurado com essa finalidade.
123.4 A avaliação da tecnologia em saúde pela CONITEC verifica se novas tecnologias são seguras, eficazes e
efetivas e a avaliação econômica investiga se o benefício conferido pela nova tecnologia está em proporção razoável com o custo que
adiciona ao sistema. Os requisitos para a padronização formalmente eleitos pelo legislador ultrapassam o mero exame da eficácia do
medicamento sob a perspectiva do que está lançado na bula, fato costumeiramente analisado em exclusividade para a concessão
judicial de fármacos, de modo que a atuação judicial deixa de analisar fatores essenciais eleitos pelo legislador, tais como segurança,
eficácia, efetividade, comparação com a terapia disponível no SUS e custo-efetividade, requisitos que devem ser verificados por
profissionais técnicos.
123.5 Ressalte-se que o próprio registro concedido pela Anvisa ao zolgensma foi excepcional, tendo a Novartis
assinado Termo de Compromisso em que se responsabiliza a enviar anualmente dados dos estudos em andamento e a realizar estudos
complementares[7]. A aprovação excepcional significa dizer que estudos adicionais devem ser realizados pela empresa para a
confirmação de sua eficácia e segurança em longo prazo. Se estudos adicionais ainda necessitarão ocorrer, como poderia referida
terapia ser incorporada ao sistema público? E se nesse estado de autorização excepcional não poderia ser incorporada - justamente por
estar em fase inicial de estudo - do mesmo modo não pode ser concedido judicialmente, em especial porque existe medicamento
alternativo de alto custo fornecido pelo SUS (spinraza).
123.6. À luz do art. 15, incisos III e IV, do Decreto n. 7.646/2011, o interessado deverá protocolar junto à CONITEC
estudo de avaliação econômica comparando o novo fármaco com a tecnologia oferecida pelo SUS, e evidência científica que
demonstre que a tecnologia é tão eficaz e segura quanto às disponíveis no SUS. De acordo com a Nota Técnica n. 97/2021CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS, não há pedido de análise de incorporação protocolado perante a CONITEC, o que indica que
a empresa fabricante não teve interesse em protocolar no estágio de estudos que se encontra o zolgensma.
123.7 A concessão judicial de medicamento em que sequer há pedido de incorporação somente estimula a conduta de
fabricantes de não se adequarem às exigências de estudos científicos propostas para análise pela CONITEC, e consequentemente
contribui para o postergamento de protocolo de pedidos, obstando eventual conclusão negativa pela CONITEC de padronização do
fármaco frente à terapia já oferecida no SUS, incentivando a venda ao Poder Público desacompanhada de todos os requisitos previstos
na legislação para a incorporação.
123.8 O
medicamento zolgensma não se submeteu a qualquer processo de incorporação formal ao
SUS, não pertencendo à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e a nenhum programa de medicamentos de
Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde – SUS, e nem poderia, posto que, além de todos os impeditivos técnicos já
tratados, o interessado sequer protocolou pedido de incorporação perante a CONITEC e ainda necessita apresentar à Anvisa estudos
complementares, visto que o registro foi em caráter excepcional.
123.9 Como afirmado nos Cadernos Ibero-Americanos, na Nota Técnica n. 884/2021-CGJUD, nos Pareceres Técnicos
exarados pelo NAT-JUS HSL e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, zolgensma ainda não foi avaliado para casos avançados
de AME, como paralisia completa dos membros, uso de ventilação mecânica de modo permanente, bem como inexiste estudos
concluídos e de qualidade comparativo das duas terapias, não havendo fundamentos técnicos para sustentar a substituição do Spinraza
por Zolgensma, havendo risco de efeitos adversos em longo prazo, especialmente pelo uso combinado. Seus efeitos de longo prazo e
os efeitos associados ao uso de mais de uma dose também não são conhecidos.
123.10 Deve-se atentar para a necessidade de estar provado (por testes ou relatório médico) "Dosagem dos anticorpos
ANTI AAV9<1:50" e "Diagnóstico de AME tipo I, com deleção homozigótica de SMN1 e 2 ou 3 cópias de SMN2", posto que na bula
do zolgensma exige-se a presença desses dois requisitos.
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123.11 O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou Parecer-Técnico Científico, elaborado pelo Núcleo de
Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-Libanês, a respeito do zolgensma. Cita-se no Parecer que foram identificados
somente três estudos científico finalizados. Estes são todos de coorte, sem grupo comparador. A falta de um grupo comparador afeta
consideravelmente a qualidade de um estudo científico, vez que não permite avaliar se os efeitos seriam melhores do que os
observados na história natural da doença com o uso do spinraza, já incorporado pelo SUS.
123.12 Nos termos do Parecer Técnico-Científico, considerando as limitações metodológicas apresentadas pelos
estudos finalizados (estudos não randomizados, sem grupo comprador direto, sem mascaramento, com alto risco de viés de relato
seletivo e de dados incompletos dos desfechos), as evidências para apoiar a tomada de decisão sobre o uso do Zolgensma para o
tratamento da AME são INCERTAS. Em todos esses estudos o Núcleo de Avaliação Tecnológica identificou um alto risco de
viés relativo a domínios essenciais para a confiabilidade e qualidade de um estudo científico.
123.13 Quando a equipe técnica do NATS entende que os estudos científicos significativos que embasam o zolgensma
apresentam alto risco de viés de relato seletivo de desfecho, essa questão afeta diretamente a confiabilidade do estudo, posto ser grau
máximo do viés pela ferramenta Cochrane.
123.14 Complementa a equipe do NAT-HSL que os estudos apresentam limitações metodológicas de planejamento,
condução e relato, o que aumenta o risco de viés, e reduz a certeza das evidências, bem como que nenhum dos estudos identificados no
Parecer (finalizados ou em andamento) tem o delineamento de um ensaio clínico randomizado duplo-cego, considerado o desenho de
estudo primário mais adequado para avaliar efeitos de intervenções em saúde.
123.15 Conclui-se no PTC do e-NAT-JUS HSL CNJ que "a falta de um grupo comparador direto não permite
avaliar de modo apropriado se estes efeitos seriam melhores, semelhantes ou piores do que os observados na história natural da
doença, com o uso de cuidados de suporte multidisciplinar ou com o uso de nusinersena.", e que essa "limitação reduz de modo
importante a certeza sobre o benefício clínico adicional associado a estes efeitos".
123.16 Assim, havendo expresso pronunciamento do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul) e de Parecer Técnico-Científico produzido pelo NAT-HSL-CNJ detalhando a baixa qualidade de evidências
científicas e ausência de estudos consistentes e de longo prazo do zolgensma, torna-se sem fundamento a determinação judicial de
fornecimento do fármaco, quando existe no SUS opção terapêutica de excelente qualidade e evidência. Os Enunciados n. 59 e 89 da
Jornada da Saúde do CNJ orientam os magistrados que as demandas por medicamentos devem estar fundadas na Medicina Baseada em
Evidências, bem como alertam que se deve evitar determinar tratamento sem evidências médicas e que não traga benefícios e
qualidade de vida ao paciente, especialmente nos casos de doenças raras, recomendando-se verificar tratamento fornecido pelo SUS.
123.17 Embora o medicamento esteja indicado em bula para crianças com AME tipo I com até dois anos de idade,
todos os estudos (inclusive os que se encontram em andamento) excluíram participantes acima de seis meses de idade e, como se
observa dos documentos técnicos, os poucos efeitos encontrados nos estudos finalizados - e mesmo assim considerando todas as suas
fragilidades que impedem a avaliação de serem similares ou superiores aos do spinraza- somente se referem a pacientes que receberam
a medicação antes dos três meses de idade.
123.18 Sendo paciente acima de seis meses, deve-se alegar a total falta de comprovação científica de evidências, vez
que não existem estudos com essa margem de pacientes e, identificando-se casos de autores de três a seis meses, deve-se alegar
ausência de efeitos significativos identificados nos estudos realizados.
123.19 Somente em pacientes menores de três meses foram encontrados poucos efeitos (poucos indícios), entretanto,
deve-se rebater ministração para esses casos, posto que nos estudos realizados com essa faixa etária foram identificados diversos
vieses, em especial manipulação dos desfechos encontrados, os quais não permitem avaliação de que sejam similares ou superiores ao
spinraza.
123.20 Em reunião realizada pela CONITEC, em 5 de novembro de 2020, o médico do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre, Dr. Jonas Saute, responsável pela condução dos estudos de nusinersena naquela unidade, destacou a experiência de sucesso da
infusão de nusinersena (fármaco oferecido pelo SUS) iniciada em paciente com 2 meses de idade (AME tipo 1), em que se
observou "melhora nas escalas de progressão da doença, apresentando aos 2 anos de idade a capacidade de ortostase com apoio e
passos com suporte de peso". Essas considerações constam do relatório preliminar da CONITEC e somente ratifica a eficácia do uso
de nusinersena antes dos três meses, desconstruindo a necessidade ou superioridade do zolgensma para essa faixa, como
diligentemente advertiu o PTC NATS-HSL quando indicou que a falta de grupo comparador não permite sequer avaliar de modo
apropriado essa questão.
123.21 Não existem evidências identificadas em estudos científicos concluídos que demonstrem ser
o zolgensma curativo da doença, seus efeitos são de mesma natureza do spinraza (tratam os sintomas) e são desconhecidos os efeitos
gerados no organismo pelo uso combinado das duas drogas. Torna-se não só irrazoável obrigar o Estado a custear esse novo tratamento
tido como mais caro do mundo, como também arriscado para a própria vida da parte autora. Como afirmado na Nota da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, comparando-se os efeitos de zolgensma e spinraza, vê-se que este último detém ensaios clínicos
randomizados e controlados, o que configura evidência de qualidade metodológica superior.
123.22 Informa a área técnica do Ministério (Nota Técnica n. 884/2021-CGJUD) que o cenário de ineficácia do
zolgensma não deve se alterar, vez que os estudos fase II e III em andamento igualmente excluíram da participação pacientes acima de
seis meses de idade e com estado sintomático avançado.
123.23 Afirma-se na Nota Técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que os clínicos devem estar atentos
aos efeitos adversos em longo prazo, especialmente pelo uso combinado das terapias (Zolgensma e o Spinraza). Como geralmente o
autor paciente já fez uso do Spinraza (este é fornecido gratuitamente pelo SUS para a maioria dos casos de Ame tipo I), torna-se
arriscado o fornecimento judicial do Zolgensma, posto que não há estudos em relação aos efeitos adversos da terapia combinada a
longo prazo que podem ser causados no paciente
123.24 Observa-se, então, que nas principais agências internacionais prevalece entendimento acerca da ausência de
comprovação de efeitos de zolgensma para casos graves da doença e para pacientes acima de seis meses, bem como poucos efeitos
encontrados na fase pré-sintomática (considerando ainda que não há comprovação de que estes poucos efeitos seriam similares ou
superiores ao spinraza). Relevante se ater - para alegação em juízo - de que ainda que se tenha em tese registro de alguma efetividade
na fase pré-sintomática, ou em pacientes menores de três meses, como abordado expressamente pelo ICER, deve-se considerar que a
fase pré sintomática da AME Tipo I não é a realidade de diagnóstico, bem como que quando os lactentes dessa faixa etária conseguem
ser diagnosticados, já sintomáticos, a medicação tem uma eficácia modesta. Observa-se, ainda, que no Japão, como se mostrou na Nota
Técnica, somente se aprovou no sistema de saúde o uso para pacientes em fase pré-sintomática.
123.25 Há Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) para tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 5q tipo I,
aprovado pela Portaria Conjunta nº 15, de 22 de outubro de 2019, disponível no sítio http://www.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes,
no qual é apresentado como possibilidade de tratamento medicamentoso o fármaco Nusinersena (Spinraza).
123.26 A União cumpre com sua competência constitucional corretamente ao ter colocado à disposição dos pacientes
portadores da AME Tipo I opções seguras e de qualidade, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a utilização de medicamento
que não possui evidência comprovada de benefícios, o qual, face à fragilidade dos estudos, não é possível aferir como superior ou
equivalente ao spinraza e que sequer poderia, nessas condições, ser incorporado ao SUS. Não há omissão pelo SUS no tratamento da
AME Tipo I. Na medicina atual ainda não há cura para essa moléstia e o tratamento sintomático, nas suas diversas modalidades especialistas médicos, fisioterapias específicas, aparelhos e medicamentos - é regularmente oferecido pelo SUS através de
componentes seguros e de melhora comprovada, inclusive com medicamento de evidência científica atestado por estudo randomizado
de qualidade.
123.27 O fato de um medicamento ser registrado na Anvisa não pode induzir na sua automática concessão judicial, a
qual depende de outras condicionantes (comprovação da real eficácia, efeitos significativos, qualidade dos estudos científicos e das
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evidências, necessidade, inexistência de tratamento alternativo no SUS, efeito curativo ou aumento de qualidade de vida em proporção
superior ao tratamento do SUS, análise do custo-efetividade etc), pelo que deve-se levar ao conhecimento do juízo que o simples
argumento de contagem de número de agências no exterior que aprovam um medicamento, ou o próprio registro na
Anvisa, denota uma superficialidade retórica que passa ao largo das diversas condicionantes que devem ser analisadas para a
concessão de um fármaco, em especial quando se trata do mais caro do mundo.
123.28 O ICER "agência estadunidense que avalia o custo-benefício para regulamentação do reembolso das
medicações, não julgou procedente o preço da medicação como atualmente praticado". Complementa a área técnica trazendo
importante reflexão: "Vale ressaltar que os EUA tem um PIB expressivamente superior ao do Brasil", e cita como exemplo o caso de
um paciente, que era traqueostomizado e tinha paralisia de membros inferiores, e faleceu após receber a medicação zolgensma, sendo
que pela simples descrição da bula já era previsto que esse desfecho não poderia ser evitado com essa medicação no estágio avançado
da doença em que se encontrava o paciente. Situações tristes como essa levam à reflexão de que R$ 40.000.000,00 ($8.000.000,00) de
verba pública não só não teria o condão de salvar a vida do paciente, como deixou de ser empregada em salvamento de outras vidas no
contexto do SUS, em especial no momento de pandemia. (seq. 19)
123.29 Deve-se considerar que muitos dos pacientes que receberiam zolgesma pela via judicial continuariam com o
uso do spinraza, que também é de altíssimo custo, o que eleva exponencialmente os gastos pelo SUS para uma situação que não há
qualquer comprovação científica - sequer estudos - de que a dupla medicação traria benefícios agregados. Segundo o Ministério, essa
situação está ocorrendo com um terço dos pacientes na experiência internacional, o que somente faz cair por terra o argumento
falacioso de que a dose única de zolgensma seria menor que o tratamento contínuo com o spinraza. Isso porque um paciente que já
vem recebendo tratamento de spinraza não será impedido judicialmente, e nem mesmo pelo SUS, de continuar se beneficiando de
spinraza (fármaco realmente eficaz), nem será impedido de utilizá-lo no futuro.
123.30 Incumbe ao Poder Judiciário a avaliação das consequências práticas de suas decisões, sob pena de ofensa à
capacidade institucional da Administração Pública e ao princípio constitucional da separação de Poderes (art. 2º da Constituição
Federal), de modo que sendo os recursos públicos escassos e insuficientes para atender a todas as demandas da sociedade, pondera-se,
em especial, a necessidade de análise do custo-efetividade sob a perspectiva mínima antes de qualquer determinação judicial do
zolgensma, considerando que este é de altíssimo custo. Nesse caso, o magistrado ao se deparar com os critérios sugeridos pelo artigo
publicado pela Juíza Federal (acima citado), no qual inclui considerar o valor do medicamento mais caro incorporado pelo SUS,
certamente concluirá pela ausência de possibilidade de determinar judicialmente a concessão do medicamento mais caro do mundo.
123.31 Como demonstrado, o Supremo Tribunal Federal por meio de suas recentes decisões; o Conselho Nacional de
Justiça, por meio dos Enunciados da Jornada de Direito da Saúde, publicação de Pareceres Técnico-Científicos de Universidades e
Recomendações; bem como o próprio legislador, por meio da alteração da LINDB, têm demonstrado uma grande preocupação com a
Judicialização da Saúde desacompanhada de análise das circunstâncias macro da política pública de saúde, de modo que não é dado ao
juízo abster-se dessa reflexão, sendo necessário obstar decisões que estimulem a prática de pedidos de medicamentos sem base
científica segura de que a droga é superior ao tratamento oferecido pelo SUS em critérios de eficácia e custo, e que onerem de forma
absolutamente injusta o SUS.
123.32 Em dezembro de 2020, ocorreu o registro do zolgensma na CMED no valor unitário de R$ 2.882.824,33 (dois
milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), porém, há registros de que a empresa
está se recusando a atender a comercialização com respeito a esse novo valor, tendo apresentado pedido de reconsideração perante a
CMED, pelo que o estratosférico valor comercializado inicialmente pela fabricante não pode deixar de ser considerado até esse cenário
se normalizar. Cite-se, por exemplo, depósito realizado pela União por determinação judicial no valor de R$ 10.868.337,50 (seq. 21 e
22).
123.33 O art. 4º da Lei 10.742/2003 e o Acórdão 2.901/2016-TCU-Plenário estabelecem a obrigatoriedade de respeito
pelas empresas produtoras de medicamentos da determinação de preços pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED. Assim, recomenda-se esclarecer em Juízo a obrigação de respeito pela empresa fabricante ao valor máximo fixado pela
CMED. E, em juízo de eventualidade, caso seja deferido liminarmente o zolgensma - o que não se espera - que seja requerido (e
impugnado) o respeito ao valor fixado pela Câmara.
123.34 Seja o altíssimo valor fixado pela CMED, seja o exorbitante valor praticado pela empresa, este fato não pode
ser desconsiderado, pois ao se conceder judicialmente medicamento a um paciente, o Juízo deve estar atento ao direito de todos na
mesma situação a receber igual tratamento, não sendo razoável admitir que o estado brasileiro seja obrigado a gastar um valor
altíssimo com um medicamento com baixa evidência à luz dos estudos existentes, de efeito não curativo e de não ganho significativo
(cujo custo-benefício não foi sequer analisado pela Comissão legalmente competente - CONITEC), e em relação à doença que se
encontra amplamente abarcada pelo tratamento do SUS, não havendo estudos que comparem os resultados a longo prazo do
Zolgensma em relação ao Spinraza, e que demonstrem ganhos de saúde estatisticamente significativos em comparação com o
tratamento público gratuito.
123.35 Considerando a finitude dos recursos públicos, depreende-se que a agenda de saúde do país, com a consequente
eleição das prioridades e investimentos, passa a ser influenciada pelo grupo de autores que ajuíza demandas para obter medicamentos
não incorporados pela equipe técnica do Poder Público, ocorrendo, em verdade, a "judicialização da política pública de saúde", na qual
os temas que chegam ao Judiciário passam a dirigir e influenciar de modo relevante as aquisições que deveriam ter sido programadas
de maneira sustentável pela equipe técnica do Administrador. Um grande problema dessa lógica é que essas demandas, em geral de
altíssimo custo por paciente, não representam necessariamente a real demanda de saúde da população, o que acarreta em última análise
um prejuízo para a massa, vez que o administrador se verá obrigado a considerar essa astronômica quantia já afetada por ordens
judiciais para o atendimento de interesses individuais, e inevitavelmente reduzirá, ou não programará, alguma iniciativa que seria mais
urgente e necessária à população.
123.36 A judicialização da saúde, em especial no caso de doença rara e medicamento não padronizado de altíssimo
custo, viola o princípio da separação dos poderes, em razão da interferência judiciária nas políticas públicas da Administração Pública,
gerando grave lesão às finanças e saúde públicas, além do efeito multiplicador, como já reconhecido pelo STF na SS 3073/RN e na
SL 1.292, devendo ser priorizado o tratamento oferecido pelo SUS (STA 175-AgR/CE).
123.37 Os Enunciados 76 e 89 da III Jornada da Saúde do CNJ constituem importantes instrumentos de sensibilização
e conscientização dos Juízos acerca da complicada e preocupante realidade da judicialização da saúde, recomendando-se sejam
suscitados.
123.38 Por ocasião da prova pericial, sugere-se os quesitos dispostos no item 82 supra, sem prejuízo de outros ou do
ajuste adequado à luz do caso concreto.
123.39 Recomenda-se atenção ao Enunciado nº 85, da III Jornada de Saúde, requerendo ao Juízo seja procedida
consulta aos sistemas nele referidos, em especial às últimas declarações de imposto de renda dos genitores da parte autora; bem como
a juntada pela parte autora de demais documentos que esclareçam sua incapacidade econômica, além de averiguações quanto à
possibilidade de custear, ainda que parcialmente, a aquisição do medicamento, com o fito de compartilhamento de custos com o
Estado, caso eventualmente deferido o pleito. Um exemplo a se observar e pesquisar, para fins de solicitação de providência de
contabilização perante o juízo, é quando a parte autora realiza campanhas em redes sociais para o recolhimento do valor do fármaco
(como explicado à seq. 21)
123.40 Registre-se, para utilização nas peças, os importantes recentes Acórdãos dos TRFs da Quarta e Quinta Regiões,
que indeferiram o fornecimento do zolgensma, detalhando as fragilidades e circunstância tratadas neste Parecer (item 90).
124. Sugere-se, por fim, inclusão ao Sumário de Conhecimento como anexo deste Parecer da Nota Técnica do Núcleo
de Telessaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (seq. 9); Parecer NATS-HSL, de 15 de outubro de 2020 (seq. 14);
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Acórdão do TRF 4ª Região (seq. 15); Nota Técnica n. 884/2021-CGJUD/COMFAD/CGJUD/SE/GAB/SE/MS (seq. 19); Nota Técnica
n. 97/2021-CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS (seq. 20); Despacho da CGJUD, datado de 10 de fevereiro de 2021 (seq. 21);
comprovante de depósito judicial (seq. 22) e Acórdão do TRF 5ª R (seq. 23).
À consideração superior.
Brasília, 26 de março de 2021.

ESTHER DANTAS DE SÁ PAIVA GURJÃO
ADVOGADA DA UNIÃO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 25000165841202044 e da chave de acesso c34f5007
Notas
1. ^ https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zolgensma-epar-productinformation_en. (Extraído da Nota
Técnica 884.2021 - MS). Acesso em 22.3.21.
2. a, b, c, d Se restar inviável no caso concreto obter a confirmação dessas informações junto ao Ministério da Saúde à luz dos
prazos judiciais, é possível solicitar um apoio técnico à AGU. Na data de emissão deste parecer, verifica-se ainda existir um
serviço de apoio técnico, consubstanciado em uma profissional médica que realiza suporte de apoio à AGU para a
impugnação de laudo pericial, formulação de quesitos e outros temas técnicos de saúde, pelo que o Advogado da União podese valer desse serviço. Para o procedimento de solicitação e disponibilidade, via sapiens, convém consultar a respectiva
Coordenação para informações mais detalhadas ou esta Divisão de Consultoria e Orientação. Foi realizada recentemente,
por esta Divisão, reunião com a referida assistente, em que foram tratados os aspectos essenciais e estratégicos de defesa da
União no que concerne a medicamentos de alto custo para doenças raras.
3. ^ O ICER - Instituto de Revisão Clínica e Econômica - é um instituto de pesquisa independente, sem fins lucrativos, que
produz relatórios que analisam as evidências sobre a eficácia e o valor do smedicamentos e outros serviços médicos. Extraído
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