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Resumo 

 Onasemnogeno abeparvoveque – o medicamento mais caro do mundo até o 
momento – foi registrado, no Brasil, para o tratamento de atrofia muscular espinhal 
(AME) em agosto de 2020. 

 Na ausência de evidências convincentes que subsidiassem o benefício terapêutico 
adicional sobre as alternativas já existentes, a autoridade brasileira que regula os 
preços aprovou um preço máximo 77% menor que o pretendido pela empresa 
detentora do registro. 

 Em resposta, a detentora do registro decidiu não comercializar o onasemnogeno 
abeparvoveque no Brasil. 

 Entretanto, os tribunais têm obrigado o Ministério da Saúde a financiar o 
tratamento citando a legislação de direito à saúde, a preços mais de 3 vezes 
superiores ao preço máximo aprovado no país. 

 O caso do onasemnogeno abeparvoveque no Brasil chama a atenção para o 
abismo crescente entre a promessa de inovação médica e o acesso por aqueles 
que dela necessitam, em sistemas de saúde com restrições orçamentárias.  

 

Palavras-chaves:  saúde da criança; economia da saúde; política de saúde; sistemas 
de saúde; tratamento 
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Terapias gênicas ultra caras, interesses da indústria e o direito à saúde: o caso 
do onasemnogeno abeparvoveque no Brasil 

 
 
Introdução 
 
A aprovação do onasemnogeno abeparvoveque pela agência reguladora americana - 
Food and Drug Administration (FDA) -, em 2019, tem sido um assunto 
significativamente controverso. Onasemnogeno abeparvoveque é uma terapia gênica 
indicada para crianças menores de 2 anos de idade, portadoras de um certo tipo de 
atrofia muscular espinhal (AME), cujo desenvolvimento clinico beneficiou-se 
consideravelmente de recursos públicos.1,2 Quando recebeu o “sinal verde” pelo FDA, 
o medicamento foi  saudado como uma "cura" para esta condição debilitante e que 
põe em risco a vida. Ao preço de USD 2,125,000 por uma única infusão, 
onasemnogeno abeparvoveque é o tratamento medicamentoso mais caro do mundo 
até o momento.1 Desde então, muito tem sido escrito sobre o preço do medicamento, 
as incertezas sobre sua eficácia e estratégias de pagamento para facilitar o acesso ao 
tratamento de crianças com quadros graves nos países de alto ingresso.1 
 
Os dilemas enfrentados pelas famílias, tomadores de decisão e sistemas de saúde 
nos países de médio ingresso têm recebido menor atenção. A atual saga do 
onasemnogeno abeparvoveque no Brasil ilustra o abismo em constante crescimento 
entre a promessa de inovação em saúde e o acesso por aqueles que dela realmente 
necessitam, no contexto complexo do sistema de saúde em país de médio-alto-
ingresso que também influencia a regulação em saúde em outros países da América 
Latina.3 
 
A primeira autoridade reguladora latinoamericana a conceder registro sanitário para o 
onasemnogeno abeparvoveque para o tratamento da AME foi a agência brasileira 
Anvisa, em 17 de agosto de 2020. A AME afeta aproximadamente 250 a 300 recém-
nascidos no Brasil a cada ano.4 A aprovação foi baseada em dados quase idênticos 
àqueles usados para o registro inicial na FDA: três ensaios clínicos de braço único 
envolvendo um total de 48 pacientes. Após a concessão do registro, importantes 
incertezas sobre a segurança e a efetividade clínica do medicamento  ainda 
permanecem.1 Resultados de estudo de braço único em andamento indica que esta 
terapia gênica pode não ser tão efetiva como se pensava inicialmente.1,5 
 
Na ausência de evidências convincentes que subsidiassem o benefício terapêutico 
adicional sobre as alternativas já existentes, a autoridade que regula os preços de 
medicamentos no Brasil [Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED)], aprovou, em dezembro de 2020, um preço máximo provisório 77% menor 
que o pleiteado pelo fabricante (R$ 2.9 milhões; USD 531,173.2; GBP 396,516.4).6 O 
Brasil não foi o único país a recomendar substancial redução de preço para o 
onasemnogeno abeparvoveque, já que autoridades de saúde de países de alto-
ingresso, baseadas em  limitações das evidências clínicas, recomendaram reduções 
de preço que variaram de  50 a 90% do pleiteado pelo fabricante (Tabela 1).   
 
[Tabela 1]  
 
No entanto, em março de 2021, após a rejeição de seu primeiro recurso da decisão de 
preços, a indústria detentora de registro, Novartis, emitiu uma declaração pública 
argumentando que o preço autorizado era comercialmente inviável "tendo em vista os 
custos de pesquisa e desenvolvimento, produção, logística e distribuição". Em 
seguida, o fabricante recorreu ao Conselho de Ministros da CMED e decidiu não 
comercializar o tratamento no Brasil, instando as autoridades a considerar o valor 
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inovador da terapia.7 Até janeiro de 2022, a apelação ainda não havia sido resolvida. 
O medicamento continuava indisponível no Brasil, pelo menos oficialmente. 
 
 
Direito à saúde 
 
Enquanto a avaliação regulatória estava em andamento, famílias de crianças com 
SMA judicializaram o acesso imediato ao onasemnogeno abeparvoveque,  com base 
legal no direito à saúde. Os tribunais têm obrigado o Ministério da Saúde a fornecer às 
famílias dos pacientes os recursos para importar a terapia a preços consideravelmente 
superiores aos aprovados no país (Quadro 1).   
 
[Quadro 1] 
 
Os processos judiciais têm sido acompanhados por uma orquestrada campanha de 
mídia, intensamente politizada, com celebridades defendendo a aprovação regulatória 
e a incorporação do medicamento. O imposto de importação para o tratamento foi 
suspenso, mesmo antes do registro do medicamento no país, e dois Projetos de Lei 
em andamento no Congresso Nacional propõem a obrigatoriedade da provisão de 
onasemnogeno abeparvoveque pelo Ministério da Saúde, sem qualquer avaliação de 
tecnologia em saúde, embora este seja um passo legalmente obrigatório para que 
qualquer medicamento ou tecnologia seja incorporado ao Sistema Único de Saúde 
(SUS).8  
 
Até outubro de 2021, decisões judiciais obrigaram o Ministério da Saúde a financiar o 
tratamento de 46 pacientes com onasemnogeno abeparvoveque, a um custo total de 
US$ 79 milhões (58,9 milhões de libras esterlinas). O custo médio do medicamento 
(USD 1,7 milhão, 1,3 milhão de libras esterlinas) por paciente é mais do que o triplo do 
preço máximo aprovado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED). Ações judiciais contra estados e planos de saúde resultaram em mandatos 
adicionais de pagamento, incluindo crianças maiores de 2 anos para as quais a terapia 
não é indicada no Brasil.  
 
A provisão judicial de onasemnogeno abeparvoveque vem associada a altos custos de 
oportunidade, uma vez que o Ministério da Saúde é obrigado a fornecer os recursos 
para que os pacientes importem o medicamento a preços não regulados. Os recursos 
gastos pelo Ministério da Saúde, no tratamento de 46 pacientes, teriam sido mais do 
que suficientes para tratar todos os bebês nascidos com SMA 1 no Brasil em um ano 
(189 pacientes) pelo preço máximo aprovado de aquisição governamental. Pelo 
menos USD 60 milhões (44,6 milhões de libras esterlinas) (75% dos gastos com a 
terapia gênica) teriam sido economizados se a compra fosse realizada pelo preço 
máximo de venda ao governo (PMVG) aprovado. As despesas com ações judiciais 
deste único medicamento corresponderam a 3,8% do gasto total com Assistência 
Farmacêutica do Ministério da Saúde em 2020. Seria suficiente para tratar 5.805 
pacientes com medicamentos do componente especializado (10,3% dos gastos com 
medicamentos do componente especializado da Assistência Farmacêutica) no mesmo 
ano ou para adquirir 4,3 milhões de doses da vacina COVID-19.9 
 
 
O que está em jogo? 
 
O Brasil tem um sistema de saúde universal com marcos de regulação, precificação e 
incorporação cuidadosamente desenhados para garantir o acesso a medicamentos 
pela sua população, enquanto gerencia seus recursos limitados. O papel da CMED é 
garantir que os preços dos medicamentos sejam acessíveis, de acordo com os 
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benefícios terapêuticos adicionais. O detentor de registro do onasemnogeno 
abeparvoveque não acatou a decisão de preços do regulador brasileiro. Ao invés 
disso, beneficia-se de uma combinação de demandas judiciais, esforços para a 
mudança na legislação e ampla presença midiática – tudo realizado por meio de 
“proxies” – para promover uma narrativa de que a política de precificação é a 
responsável por restringir o acesso do paciente aos medicamentos inovadores. Este 
caso demonstra como o sistema regulatório e de preços de um país pode se tornar 
ineficaz e, de fato, todo o sistema de saúde pode estar ameaçado, quando poderosas 
empresas farmacêuticas multinacionais não respeitam seus princípios e o sistema 
judicial facilita, ainda que inadvertidamente, uma estratégia da indústria que explora 
vulnerabilidades da governança do país. 
 
 
Conclusão 
 
O direito à saúde é uma conquista importante no Brasil. É necessário garantir o 
acesso ao cuidado adequado para quem precisa. A exploração desse direito, por meio 
da judicialização do acesso ao onasemnogeno abeparvovec, coloca na sociedade o 
fardo do financiamento de um medicamento extremamente caro, com elevados custos 
de oportunidade. Esforços são necessários para minimizar os impactos dos processos 
atuais e evitar processos futuros, bem como para garantir o cumprimento e respeito à 
aplicação das normas de regulação, precificação e de incorporação existentes, para 
impedir a provisão de novos medicamentos sem evidências robustas a preços 
excessivamente altos e com enormes custos sociais. 
 
Os desdobramentos desta saga do onasemnogeno abeparvoveque nos fazem lembrar 
que a regulação e a precificação de medicamentos estão na intersecção de valores 
sociais, ciência, cultura médica, necessidades e expectativas do paciente, economia e 
política [politics].10 Sugerimos, portanto, que  a responsabilidade social corporativa, as 
políticas de registro sanitário, de precificação e de incorporação sejam consideradas 
no contexto mais amplo, da sociedade. 
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Tabela 1. Avaliação do onasemnogeno abeparvoveque e recomendações de diferentes autoridades sanitárias 

País Canadá França Alemanha Holanda Inglaterra 
Autoridade CADTH Canadian Drug Expert 

Committee (CDEC) [Comitê 
de Especialistas em 
Medicamentos da CADTH] 
[publicado em 26 de março de 
2021] 

Haute Autorité de Santé 
(HAS) [Autoridade de 
Saúde Francesa] 
[publicado em: 16 de 
dezembro de  2020] 
 

Gemeinsamer 
Bundesansschuss (G-BA) 
[Comissão Conjunta 
Federal]  
[publicado em: 20 de 
janeiro de 2022] 

Zorginstituut Nederland 
(ZIN)  [Instituto 
Nacional de Saúde] 
[publicado em: 24 de 
abril de 2021] 

National Institute for Health 
and Care Excellence 
(NICE) [Instituto Nacional 
 de Excelência em Saúde e 
Cuidados [publicado em: 
07 de julho de 2021] 

Indicação Tratamente de pacientes 
pediátricos com AME 5q com 
mutação  bialélica no gene 
SMN1 e até três cópias do 
gene SMN2, ou AME de início 
infantil.  
 

Pacientes com atrofia 
muscular espinhal 5q com 
mutação bialélica  do 
gene SMN1 e diagnóstico 
clínico de AME tipo 1, ou 
– pacientes com AME tipo 
1, ou – pacientes com 
AME 5q e mutação 
bialélica do gene SMN1 e 
até três cópias do SMN2.  

 
Pacientes com AME 
associada a 5q com 
mutação bialélica no gene 
SMN1 e um diagnóstico 
clínico de SMA tipo 1, ou 
até 3 cópias do gene 
SMN2.  

.  
Pacientes com Atrofia 
Muscular Espinhal 
(AME):  
• Todos os pacientes 
com AME tipo 1 
sintomáticos 
• Pacientes  pré-
sintomáticos com AME 
tipo 3 e gene SMN2. 
 

Espera-se que sejam 
incluídos tratamentos de 
pacientes de AME 5q13  
tipo 1.   

População 
pediátrica 

Health Canada: (≥ 8 meses de 
idade): A eficácia e segurança 
do onsemnogeno 
abervoveque em pacientes 
pediátricos de 8 meses de 
idade ou mais ao tempo da 
infusão não foi estabelecida 
nos estudos clínicos. 

EMA: Há uma limitada 
experiência com 
pacientes com dois anos 
de idade ou mais velhos 
ou peso corporal acima 
de 13.5 kg. A segurança e 
eficácia de onsemnogene 
abervoveque nestes 
pacientes não foi 
estabelecida. 

EMA: Há uma limitada 
experiência com pacientes 
com dois anos de idade ou 
mais velhos ou peso 
corporal acima de 13.5 kg. 
A segurança e eficácia de 
onsemnogene 
abervoveque nestes 
pacientes não foi 
estabelecida. 

EMA: Há uma limitada 
experiência com 
pacientes com dois 
anos de idade ou mais 
velhos ou peso 
corporal acima de 13.5 
kg. A segurança e 
eficácia de 
onsemnogene 
abervoveque nestes 
pacientes não foi 
estabelecida. 

MHRA: Há uma 
experiência limitada para 
pacientes com dois anos 
de idade ou mais ou com 
peso corporal acima de 
13.5 kg. A segurança e 
eficácia do onasemnogene 
abeparvoveque nestes 
pacientes não foi 
estabelecida. 
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País Canadá França Alemanha Holanda Inglaterra 
Recomendaç
ão  

Recomendação condicional de 
reembolso para o tratamento 
de pacientes com 5q atrofia 
muscular espinhal (AME) com 
mudações bialélicas no gene 
do neurônio motor 1 (SMN1). 
Condicionado aos critérios de 
início, prescrição e condições 
de redução de preços.  

Reembolso para o 
tratamento de pacientes 
com atrofia muscular 
espinhal 5q (mutação 
bialélica do gene SMN1), 
com diagnóstico clínico 
de AME tipos  I e II ou 
pré-sintomáticos, com até 
3 cópias do gene SMN2.  
 

O benefício terapêutico 
adicional do 
onasemnogene 
abeparvoveque não foi 
comprovado para nenhum 
ripo de AME.  

O custo-efetividade é 
desfavorável e muito 
incerto. 
Recomendação 
condicional para 
inclusão no pacote de 
cobertura com redução 
de preço, pagamento 
por desempenho, e 
negociação de preços 
conjunta com Bélgica e 
Irlanda.  

Recomendado para ser 
oferecido no NHS sob 
acordo de acesso 
gerenciado, incluindo 
coleta de dados adicionais.   

Limitações As maiores limitações são a 
ausência de grupo controle 
concorrente que impede uma 
estimativa precisa da 
magnitude do benefício e a 
ausência de informação 
comparativa de efetividade 
clínica de longo prazo do 
onasemnogeno 
averpavoveque versus 
comparadores.  

Incertezas sobre os 
efeitos a longo prazo e 
limitação signficativa 
relacionada à ausência 
de comparação robusta 
direta ou inidireta com 
nusinersena, impossibilita 
conhecer o exato lugar do 
onasemnogeno 
abeparvoveque na 
estratégia terapêutica de 
pacientes de AME tipo I.  

Não havia estudos de 
comparação direta 
disponíveis. Além disso, 
critérios de exclusão 
distintos na população de 
estudo (idade, severidade 
da doença), em diferentes 
estudos torna a 
comparação difícil. Não 
havia dados adequados 
disponíveis para responder 
a três das quatro questões 
de pesquisa.  

Incertezas sobre o 
efeito de longo prazo e 
uso de tratamentos 
adicionais (tal como a 
nusinersena)  

Pequena amostra em 
todos os estudos clínicos, 
comparações “naïve” 
indireta com nusinersena 
que não preserva a 
randomização dentro do 
estudo ou considera 
diferenças entre os efeitos 
do estudo, todos os 
resultados devem ser 
interpretados com cautela.   
   

Redução de 
preço 
recomendad
a  

Mais de 90% Recomendado um acordo 
com coleta adicional de 
dados.  

Coleta de evidência 
adicional   

Pelo menos 50%, 
pagamento por 
desempenho  

Acesso gerenciado com 
coleta de dados adicionais  
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CADTH: Agência Canadense para Medicamentos e Tecnologias em Saúde (Canadá) [CADTH: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 
(Canada)], (EMA: Agência Europeia de Medicamentos (Europa), [European Medicines Agency (Europe)]; MHRA: Agência Reguladora de Medicamentos e 
Tecnologias Sanitárias (Reino Unido) [Medicines and Health Products Regulatory Agency (United Kingdom)], [NHS: National Health System], AME: atrofial 
muscular espinal; SMN: neurônio motor de sobrevivência [SMN: survival motor neuron].  
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Box 1. Litigation or “judicialization” and the right to health in the Brazilian Unified 
Health System (SUS) 

No Brasil, o direito à saúde é um direito constitucional. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um 
sistema nacional de saúde universal, gratuito no ponto de atendimento. É descentralizado; os  
níveis federal, estadual e municípal compartilham sua governança e financiamento por meio da 
receita tributária e contribuições sociais. Os gastos com saúde corresponderam a 9,1% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em 2015, com o gasto público representando 42,8%, e 75% dos 
brasileiros dependentes exclusivamente do SUS. Cerca de 5% das famílias, 
desproporcionalmente pobres, incorrem em gastos catastróficos fora do bolso devido ao custo 
de certos medicamentos não fornecidos gratuitamente pelo SUS.  

O registro sanitário pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a aprovação de 
preços máximos de comercialização pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos) são obrigatórios para que os medicamentos cheguem ao mercado brasileiro. A 
CMED é responsável pela regulação econômica do mercado farmacêutico para promover o 
acesso sustentável aos medicamentos. Todos os preços autorizados estão disponíveis 
publicamente. Medicamentos e outras tecnologias em saúde precisam ser avaliados pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e aprovados pelo 
Ministério da Saúde para serem fornecidos pelo SUS.11 

O litígio ou judicialização em  saúde ocorre em muitos países onde um arcabouço legal de 
"direito à saúde" entra em conflito com recursos governamentais limitados e é muito comum 
Brasil, Colômbia e África do Sul. As ações judiciais podem contribuir para o aumento das 
desigualdades, forçando a alocação de recursos para despesas não planejadas sob um 
orçamento já restrito, representando um dilema ético para o financiador.12 Grupos de defesa do 
paciente e escritórios de advocacia, muitas vezes financiados por empresas farmacêuticas, 
apoiam famílias no processo de processar o governo para obter a cobertura de uma terapia, 
especificamente um medicamento de preço elevado. 13  

Em vários processos judiciais, os medicamentos foram fornecidos antes mesmo do registro e 
aprovação de preços, a preços muito mais elevados do que o autorizado pelo CMED.13 Juízes 
têm frequentemente decido a favor dos pacientes e de suas famílias. Além disso, pacientes 
podem solicitar medidas de tutela antecipadas ou de urgência, mesmo antes da decisão judicial 
ser emitida.  

Os custos das ações judiciais aumentaram de 8% em 2012 para 22% dos gastos públicos 
farmacêuticos com medicamentos do componente especializado em 2018, dos quais 20 
medicamentos foram responsáveis por 95% dos gastos após ações judiciais, 60% deles sem 
registro sanitário e nenhum deles aprovado para ser incorporado ao SUS. 14 Exceções para a 
cobertura pelo SUS de medicamentos ainda não aprovados devem ser baseadas em 
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 2015, foram criados centros de 
apoio técnico do Poder Judiciário – NATJUS e seu repositório de documentos técnicos (e-
NATJUS) para dar suporte baseado em evidências para os Tribunais de Justiça Estaduais e os 
Tribunais Regionais Federais para a tomada de decisão em processos judiciais relacionados à 
saúde. Além disso, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros para decisões 
judiciais, a tese de repercussão geral, e o CNJ estabeleceu enunciados para orientar futuras 
decisões judiciais. Em 2020, o CNJ afirmou que o SUS não deve fornecer medicamentos sem 
eficácia e segurança comprovadas e sem registro sanitário pela Anvisa. O desafio é garantir 
que as decisões judiciais estejam alinhadas com essas recomendações.  
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