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Torna  obrigatória  a  realização  de  exame
destinado  a  identificar  a  doença  designada
Atrofia  Muscular  Espinhal  (AME) na triagem
neonatal na rede pública e privada de saúde e
com cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS)
no Estado de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       

Art. 1º É obrigatória a realização de exame destinado a identificar a doença designada Atrofia Muscular
Espinhal (AME) na triagem neonatal na rede pública e privada de saúde e com cobertura do Sistema Único
de Saúde (SUS) no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º. Esta Lei deve ser regulamentada nos termos do art. 38-A da Constituição Estadual.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Segundo o Ministério da Saúde, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença rara, degenerativa,
passada de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para
a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como
respirar, engolir e se mover.

A doença varia do tipo 0 (antes do nascimento) ao 4 (segunda ou terceira década de vida), dependendo do
grau de comprometimento dos músculos e da idade em que surgem os primeiros sintomas.

Os neurônios motores morrem devido à falta da proteína e os pacientes vão, pouco a pouco, sentindo os
sinais e sintomas da doença, que pode levar à morte.
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Os principais sinais e sintomas da AME são: incapacidade/dificuldade de movimentos e locomoção;
incapacidade/dificuldade de engolir; incapacidade/dificuldade de segurar a cabeça; e
incapacidade/dificuldade de respirar.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, não há cura para a Atrofia Muscular Espinhal (AME),
porém, as pessoas que vivem com a rara doença de Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo 1, terão a oferta
do medicamento Nusinersen (Spinraza), disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).
Diversos estudos apontam a eficácia do medicamento na interrupção da evolução da AME para quadros
mais graves, que são prevalentes na maioria dos pacientes.

Muito embora o Ministério da Saúde tenha aprovado um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da
Atrofia Muscular Espinhal 5q tipo I (Secretaria de Atenção Especializada à Saúde: PORTARIA CONJUNTA
Nº 15, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019), entendo que pela importância do tema a questão deva ser regulada
para garantir segurança jurídica ao enfrentamento da AME, especilamente aos nascidos no Estado de Mato
Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Fevereiro de 2020

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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