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Assunto: Novo fármaco no combate à paramiloidose.

Destinatário: Ministrada Saúde

Ex. mo Sr. Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1. Como destaca a Associação Portuguesa de Paramiloidose, lia polineuropatia
amiloidótica familiar, vulgo paramiloidose, ou doença dos pezinhos, está
associada à deposição nos tecidos - em particular nos nervos - de uma
substância fribilar altamente insolúvel designada por amilóide. As fibras de
amilóide são constituídas por subunidades de uma proteína do sangue que
transporta hormonas da tiróide e vitamina A".

2. Tipicamente, a doença tem idade de início entre os 25 e 35 anos (podendo
ocorrer depois dos 50 anos), iniciando-se nos membros inferiores; afecta a
sensibilidade aos estímulos (por exemplo, térmicos) e a capacidade motora e é
fatal, com evolução, em média, em 10 anos. Rápida e progressivamente, os
portadores da doença vão ficando totalmente dependentes de terceiros.

3. As medidas terapêuticas que tendem a retardar os efeitos nefastos da doença e,
eventualmente a prolongar o tempo de vida dos doentes, não visando a cura,
pretendem proporcionar ao doente mais anos de vida com qualidade e minimizar
o seu sofrimento,.

4. O transplante hepático, enquanto medida terapêutica mais radical para estas
pessoas doentes, é uma medida para anular a progressão da doença. No
entanto, não só provoca a dependência total de medicação que permita a não
rejeição do órgão transplantado, como implica, obrigatoriamente, consequências
mais complexas como a imunossupressão.

5. O transplante hepático, além de acarretar, sempre, um risco elevado de vida,
também provoca efeitos secundários graves e corresponde a uma intervenção
muito onerosa.

6. Recentemente, apareceu no mercado um novo fármaco - tafamidis
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considerado eficaz na evolução da doença em 60% dos casos e,
consequentemente, evitando o suprareferido transplante.

7. Este novo fármaco ainda não se encontra certificado no nosso país. Entretanto,
por motivos burocráticos, os doentes esperam e desesperam, com o inegável
sofrimento dos próprios e das suas famílias e também com custos agravados
para o Estado.

8. O Decreto- Lei n.o 176/2006, 30 de Agosto, com as alterações dos Decretos -
Lei n.o 106-A/201O, 10 de Janeiro, n.o 64/2010, 9 de Junho, nO182/2009, 7 de
Agosto,.criou o Regime Jurídico dos Medicamentos de Uso Humano.

9. O respectivo artigo 92.° dispõe que "o IFARMED pode autorizar a utilização em
Portugal de mais medicamentos não possuidores de qualquer das restantes
autorizações previstas no presente Decreto-Lei, quando se verifique uma das
seguintes condições:
a) Mediante justificação clínica, sejam considerados imprescindíveis à

prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias."

10. Esta alternativa (Autorização de Utilização Especial- AUE) existe na Legislação
Portuguesa, é provisória e pode colmatar a dificuldade na obtenção do
respectivo licenciamento em Portugal. .

11. O referido fármaco é da máxima importância no combate à evolução da doença
e a sua introdução corresponderá a uma medida que introduzirá mais eficiência
e humanização no sistema, reduzindo sofrimento humano e custos.

Tendo presente que:

- Nos termos do disposto no art.o156, alínea d) da Constituição da
República Portuguesa, é direito dos Deputados "requerer e obter do
Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os elementos,
informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício
do mandato";

-Nos termos do art.o155, n03 da Constituição da República Portuguesa e
do art.o12, n03 do Estatuto dos Deputados "todas as entidades públicas
estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no
exercício das suas funções ou por causa delas";

-Nos termos do disposto no art.0229, n01 do Regimento da Assembleia da
República, as perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas
por intenhédio do Presidente da Assembleia da República com destino à
entidade requerida, tendo esta o dever de responder conforme o disposto
no n03 do mesmo preceito;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm requerer à Ministra da
Saúde, or intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos ue
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antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1- O Ministério da Saúde tem conhecimento desta situação? Se sim, quais os
motivos que originam o atraso no licenciamento do fármaco "tafamidis" e, em
alternativa, do pedido de utilização especial (AUE)?

2- Está consciente da importância que o novo fármaco pode ter na vida dos
portadores de paramiloidose? E está consciente da redução de custos que a
sua utilização permitirá aos serviços de saúde ao evitar transplantes hepáticos?

3- Vai o INFARMED aprovar os requisitos, condições e prazos de que depende o
pedido de autorização de utilização especial? Se sim, quando?

Palácio de São Bento, 24de Novembro de 2010.

Deputado(a)s:

(José Ribeiro e Castro) (Teresa Caeiro)

(Isabel Galriça Neto) (João Serpa Oliva)

(Cecília Meireles) (João Almeida)

(Michael Seufert)


