COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

REQUERIMENTO
(Do Sr. COLBERT MARTINS)

Requer a Realização de Audiência
Pública nesta Comissão para ouvir em
plenário o professor da Faculdade de
Medicina da Bahia (UFBA), Gildásio de
Cerqueira Daltro, para falar sobre a
utilização de células tronco em pacientes
com anemia falciforme.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 24, do
terceiro parágrafo do Regimento Interno, ouvido o Plenário da Comissão, a
realização de uma Audiência Pública para falar sobre a utilização de células
tronco em pacientes com anemia falciformes. O Professor Gildásio de
Cerqueira Daltro é chefe do Departamento de Cirurgia Experimental e
Especialidades da UFBA e tem experiência na área de Medicina, com ênfase
em Cirurgia Ortopédica, atuando principalmente nos seguintes temas: Terapia
Celular no Tratamento das Lesões Ósseas na Anemia Falciforme, Cirurgia do
Quadril e Cirurgia do Pé.

JUSTIFICAÇÃO
Senhor Presidente desta respeitada Comissão, dados
recentes revelam que a doença falciforme é a enfermidade monogênica -
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doença hereditária produzida pela mutação ou alteração na sequência de DNA
de um gene sozinho - mais comum no Brasil. Trata-se de um problema muito
sério, que não há tratamento específico, pois se trata de uma doença que não
se conhece a cura. Os portadores precisam de acompanhamento médico
constante.
Estima-se que o número de indivíduos com o traço
falciforme seja de 7.200.000. Isso equivale de 2 a 8% da população geral do
país.
Uma pesquisa do Núcleo de Divulgação Científica da
Universidade Federal de Minas Gerais revelou que desde 2008, 14 portadores
de anemia falciforme foram submetidos ao transplante no Brasil. Mas,
enquanto não há liberação pelo SUS, só é possível realizar o procedimento por
meio de planos particulares ou de investimentos próprios. O custo é elevado,
variando de R$60 a R$80 mil.
Por esses e demais motivos acredito, que a presença do
professor Gildásio nessa Comissão irá nos ajudar a entender melhor sobre o
problema e a traçar mecanismos de combate a essa doença.
Neste sentido, solicito às senhoras e aos senhores
Deputados que se manifestem favoravelmente a este requerimento.

Sala da Comissão, em 10 de setembro de 2013.

Deputado Colbert Martins
PMDB-BA

