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OFÍCIO no. 10/2019-1 

 

À 

Deputada Federal Carmen Zanotto 

Presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde 

 

 

REF.: Audiência Pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência sobre Distribuição de Spinraza/Nusinersena para AME em 

30/10/2019 

 

Prezada Senhora Deputada, 

 

Primeiramente, gostaríamos de lhe agradecer pelo apoio incansável na luta da 

Comunidade AME na busca de políticas públicas que possibilitem melhores 

condições de vida a todos os pacientes com AME. Agradecemos, especialmente 
a realização desta Audiência Pública, que acreditamos que será importante 
canal para esclarecer várias dúvidas da Comunidade em relação ao PCDT de 

AME que foi publicado em 22/10/2019. 

A Comunidade AME está muito feliz com esse momento histórico, porém 
também muito aflita e cheia de questionamentos. Portanto, gostaríamos de 
colocar quais são as nossas principais dúvidas, e pedir que Vossa Excelência 

dirija essas questões ao Secretário Denizar Viana na Audiência Pública de hoje: 

1) Favor confirmar, mais uma vez, que pacientes em traqueostomia são 
elegíveis para receber Spinraza pelo SUS. 

2) Quais serão os Centros de Referência aptos a dispensar e fazer a 
aplicação da medicação no Brasil? Quando e como esta relação se 
tornará pública? 

3) A prescrição será feita pelo médico assistente do paciente, mesmo que 
este não seja do SUS, certo? 
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4) Pacientes que terão acesso ao medicamento pelo SUS podem realizar esta 
aplicação em serviços privados, mantendo acompanhamento do 

tratamento e dos resultados nos centros de referência? Isso é muito 
relevante para desafogar centros cirúrgicos de hospitais públicos, 
especialmente considerando que o tratamento requer cronograma rígido 

de aplicações, que não podem sofrer atrasos; 

5) Quem será responsável por fazer o agendamento das aplicações: os 

hospitais (centros de referência) ou as Secretarias Estaduais? 

6) E o compartilhamento de risco para os Tipos 2 e 3, como está? Esses 
pacientes terão acesso ao medicamento no mesmo momento que os 

pacientes do Tipo 1? Em caso de resposta negativa, então quando será a 
disponibilização do medicamento aos Tipos 2 e 3? 

7) Como será o fluxo detalhado? Como e quando as famílias serão 

comunicadas sobre ele? 

8) Como ficam os pacientes com AME Tipo 1 com presença de 4 cópias do 

SMN2, considerando que nos critérios de inclusão há menção de até 3 
cópias? E os pacientes que têm diagnóstico genético confirmado de AME 
5q mas sem a contagem de cópias do SMN2? 

9) Quando, efetivamente, a medicação estará disponível para os pacientes? 

Quem tem AME tem pressa! 

Mais uma vez, agradecemos por todo o seu apoio na luta por esta Causa tão 
importante. 

Certos de sua atenção e consideração a este pedido, subscrevemo-nos. 

 

São Paulo, 30 de outubro de 2019. 

 

Diovana Loriato 

INAME - Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal 
CNPJ nº 28.210.973/0001-74 
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