ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

REQUERIMENTO Nº 0055/2018
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Os Vereadores LUIZ MARIN e LUCAS NEVES, CONSIDERANDO A REAL NECESSIDADE DO QUE

VEM ALEGAR, REQUEREM:
Ao Governador do Estado de Santa Catarina: Exmo Senhor Eduardo Pinho Moreira e ao Secretário da Saúde do Estado de
Santa Catarina: Exmo Senhor Acélio Casagrande.

Com base nos princípios constitucionais à vida, à saúde e à dignidade humana, considerando que a Atrofia Muscular Espinhal
é uma doença que afeta os movimentos dos músculos, por causa de produção deficiente de uma proteína fundamental para o
sistema nervoso. A AME afeta anualmente 300 bebês recém-nascidos no Brasil, a dificuldade de tratar os pacientes com a
doença degenerativa tem levado familiares a recorrer às redes sociais para obter recursos para viabilizar a compra dos
medicamentos necessários. o remédio Spinraza (nusinersen) — único no mundo capaz de tratar Atrofia Muscular Espinhal
(AME), teve seu registro aprovado pela Anvisa, isso permite que ele possa ser comprado dentro do território nacional. No
entanto, o alto preço frustrou as famílias de crianças com o problema: cada dose custa R$ 364.565,98. São 6 doses no total:
Quatro doses de ataque à doença - as 3 primeiras administradas a cada 14 dias e a 4ª dose 30 dias depois- . As outras duas,
são doses de manutenção - uma a cada quatro meses. Logo, as seis doses necessárias para completar o primeiro ano de
tratamento têm o custo de mais de R$ 2 milhões, esse medicamento impede a doença de avançar.
Diante do exposto, solicita-se, se possível;
1- Requerer ao Sistema Único de Saúde (SUS), que disponibilize o remédio Spinraza gratuitamente. Para que o remédio seja
disponibilizado na rede pública, é preciso que a empresa que o produz elabore um dossiê sobre o medicamento e o envie uma
requisição à Conitec. A empresa demonstrou interesse em fazer em breve, dessa forma, o Governo Federal passaria a
comprar o remédio da empresa e fornecer a quem precisa;
2- Caso não seja possível distribuir gratuitamente, que o Governo consiga reduzir o valor do medicamento, pedindo a isenção
tributária. É possível, especialmente se abrir mão de impostos como PIS, Cofins e ICMS, que estão embutidos no valor do
medicamento;
3- Requerer que o Spinraza entre no Rol de Medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para ser
coberto por planos de sáude;
4- Mais informações sobre os procedimentos para conseguir esta medicação;
5- Qual o local em que as pessoas podem estar se dirigindo para resolver esta situação?
Sala das Sessões, 23 de março de 2018.

Luiz Marin (PP)
Vereador
Lucas Neves (PP)
Vereador
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Providências sobre o fornecimento gratuito do medicamento Spinraza.

