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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF) ou paramiloidose é uma doença congénita,

normalmente designada por “doença dos pezinhos” e com especial prevalência no nosso país.

Por ser uma doença hereditária, atinge cerca de metade dos descendentes das famílias

afetadas e manifesta-se, habitualmente, na terceira década de vida. Os doentes, apesar de

muito jovens, ficam gravemente diminuídos na sua capacidade de trabalho e na sua autonomia.

A paramiloidose causa um enorme sofrimento aos que dela sofrem e às suas famílias.

Sendo o fígado a fonte primária da substância amiloide, o transplante hepático é considerado

uma terapêutica bem estabelecida para parar a progressão da doença sabendo-se que aumenta

a qualidade de vida, se realizado precocemente na evolução da doença. É importante reforçar

que este procedimento pode retardar a evolução dos sintomas mas não permite a recuperação

dos danos já causados no organismo, apresentando limitações por ser um tratamento invasivo,

com uma mortalidade peri-operatória significativa e associada a diversos efeitos adversos

resultantes da imunossupressão prolongada.

A outra opção possível de terapêutica é por via de fármaco oral, denominado Tafamidis

(Vyndaqel©), único no mercado e aprovado pela EMA em 2011 e que permite, com um

comprimido diário, atrasar a progressão da doença, aumentar a esperança e a qualidade de vida

dos doentes.

Contudo, este medicamento, face talvez à maior incidência da doença na região norte e centro

do país, só é disponibilizado no Hospital de Santo António, no Porto.

Ora acontece que, embora a paramiloidose tenha sido descrita pela primeira vez na população

portuguesa e na zona da Póvoa do Varzim, encontram-se hoje identificados casos, por toda a

zona norte e centro litoral do país. Inclusivamente, na zona da beira interior, mais

especificamente no concelho da Covilhã, em Unhais da Serra, existe um núcleo expressivo de

doentes portadores desta mutação genética que, de forma recorrente, expressaram já o seu

desagrado com esta forma de distribuição do fármaco “Tafamidis”, devido aos constrangimentos

das viagens que tem de realizar para puderem ter acesso ao mesmo.



De fato, esta situação provoca grandes dificuldades para todos os outros doentes que, dispersos

por todo o território nacional, todos os meses têm de levantar, presencialmente, uma caixa de 30

comprimidos. Estas viagens mensais ao hospital de Santo António, no Porto, causam grandes

transtornos em doentes residentes em zonas mais distantes do país, com fraca mobilidade e

que, para além do sofrimento da doença têm também de suportar as despesas com as viagens

mensais.

Face ao exposto, os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista,ao abrigo das

disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitam ao Ministério da Saúde a resposta às

seguintes questões:

1 – Tem o Ministério da Saúde conhecimento desta situação, designadamente no que respeita

ao acesso do fármaco “Tafamidis”, aos doentes de zonas do interior do país?

2 – Considera o Ministério da Saúde a possibilidade de, por forma controlada e respeitando

todos os requisitos legalmente previstos, este mesmo fármaco ser distribuído, para outros

hospitais e farmácias do país, mais próximos das populações que dele necessitam, por exemplo

na Covilhã, de modo a evitar os transtornos das viagens mensais ao Hospital de Santo António,

no Porto?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 31 de Março de 2017

Deputado(a)s

HORTENSE MARTINS(PS)

EURICO BRILHANTE DIAS(PS)

LUÍSA SALGUEIRO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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