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RESUMO

Atrofia muscular Espinhal (AME) é uma doença genética neuromuscular grave determinada pela alteração do gene Survival Motor Neuron-1 
(SMN1), localizado no braço longo do cromossomo 5 humano. Uma cópia quase idêntica do gene SMN1, chamado SMN2, que atua como um 
gene de backup, modula a gravidade da doença. É uma desordem neuromuscular, grave, rara e progressiva, com incidência de afetados 1 para 
cada 10.000 recém nascidos vivos, e como portadores 1 /40 pessoas. A progressão da AME leva o individuo a total dependência da família e de 
uma equipe multidisciplinar de saúde responsável por desenvolver e executar um plano de acompanhamento terapêutico visando evitar a 
progressão da doença e a ocorrência de complicações de saúde. É de responsabilidade do enfermeiro a implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) inserida neste planejamento terapêutico, trazendo com isto maior conforto ao decorrer da vida do paciente, e 
evitando outras complicações de saúde. Neste contexto, o presente estudo buscou aprofundar o conhecimento teórico sobre a AME, seus sinais e 
sintomas, visando proporcionar com isto informações essenciais sobre a doença para conscientização dos profissionais de enfermagem acerca da 
importância do acompanhamento adequado do paciente e para orientação dos acompanhantes. Para a realização deste estudo qualitativo e 
descritivo, foi realizado um levantamento bibliográfico na biblioteca virtual de saúde (BVS) durante os meses de abril a maio de 2017, utilizando 
individualmente os seguintes descritores: Atrofia Muscular Espinhal; Spinraza; Amiotrofia Muscular Espinhal. Como critérios de inclusão de textos, 
definiu-se que seriam inicialmente considerados  apenas os artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados na língua portuguesa entre os 
anos de 2002 a 2017. Foram encontrados 20 textos, dentre os quais foram selecionados 6 artigos científicos que atendiam a todos os critérios e á 
temática deste estudo. Foi realizada leitura crítica dos textos, que possibilitou a identificação dos seguintes dados: 1) É uma doença genética de 
herança autossômica recessiva caracterizada que causa degeneração dos neurônios motores da medula espinhal; 2) Diagnóstico difícil pois seus 
sintomas iniciais podem demorar a serem percebidos, falta de informação e de capacitação profissional, e difícil acesso aos exames e tratamento; 
3) Principal fator que influencia na gravidade do fenótipo da doença é o número de cópias do gene SMN2. A maioria dos doentes AME I apresenta 
duas cópias SMN2, os doentes AME II apresentam 3 cópias SMN2, os doentes AME III apresentam 3 ou 4 cópias. Logo, há uma relação 
inversamente proporcional entre o número de cópias SMN2 e a gravidade da doença; 4) AME é classificada pela idade do início dos sintomas ou 
na máxima aquisição motora alcançada 5)  São afetados vários órgãos e sistemas do corpo, dentre eles o osteoarticular e gastrintestinal. Ocorre 
atrofia, fraqueza muscular progressivas, contraturas das grandes articulações dos membros inferiores, desenvolvimento de escoliose, disfagia, e 
infecções respiratórias recorrentes, e óbito por parada cardiorrespiratória; 6) Até dezembro de 2016, existia apenas tratamento paliativo para 
retardar o avanço da doença. A FDA (Food and Drug Administration) aprovou em 2016 o medicamento Spinraza (Nusinersen) – importante terapia 
de oligonucleotídos; 7) Outros medicamentos estão sendo testados visando estacionar os sintomas da doença, mas não sua cura; 8) A SAE deve 
incluir cuidados básicos referentes à nutrição do paciente, respiração, fisioterapia, além de prevenção da ocorrência de úlceras por pressão. 
Conclui-se que o conhecimento sobre a doença é pertinente a todos os acadêmicos de graduação em qualquer área de saúde e para os 
profissionais de saúde. Considera-se fundamental ampliar a busca por mais investimento financeiro para desenvolvimento de pesquisas de 
tratamentos para estacionar a doença.
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