
 

Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda. Biogen-112075 – Maio/2021. Material institucional e não promocional, destinado à comunidade 

de atrofia muscular espinhal (AME) no Brasil.   

 

13 de maio de 2021 

 

Carta aberta à comunidade de atrofia muscular espinhal (AME) 

 

É com entusiasmo que a Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda. (“Biogen”) comunica que durante 

a 5ª Reunião Extraordinária da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de 

Saúde (Conitec), ocorrida em 12 de maio, houve recomendação favorável da incorporação do 

nusinersena para pacientes com atrofia muscular espinhal (AME) 5q tipo 2, com diagnóstico até os 18 

meses de idade e conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde (1).  

O tema voltou a ser pauta no plenário da Conitec após audiência pública inédita referente à avaliação 

de uma tecnologia em saúde (2). Reforçamos que ainda cabe a decisão pelo secretario de Ciência, 

Tecnologia, e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, e que a publicação deve ser formalizada no 

Diário Oficial da União (DOU) (3). 

Para a Biogen, o resultado alcançado nessa etapa é, antes de mais nada, uma vitória dos pacientes, 

seus familiares, cuidadores, profissionais de saúde e inúmeros outros representantes da sociedade. Nos 

orgulhamos de poder fazer parte dessa história e congratulamos a toda a comunidade por essa 

recomendação positiva inédita.  

Por fim, gostaríamos de reforçar o compromisso da Biogen com todos os pacientes de AME, 

independentemente do tipo, e colocar que nosso objetivo continua sendo o acesso amplo, conforme 

indicado em bula e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (4).  

Ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e questionamentos, reiterando mais uma vez 

nosso elevado compromisso com a comunidade de pacientes de AME no Brasil.  

 

Atenciosamente, 

Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos LTDA. 

 

  

http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2021/20210510_Pauta_5_Reuniao_Extraordinaria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ajNg560YwQs&t=1196s
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