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RESUMO 
 

O presente estudo terá como objetivo verificar o nível de percepção das famílias de pacientes com AME sobre 
a eficácia do uso da medicação Spinraza associada à fisioterapia e analisar a qualidade de vida destes 
pacientes. A AME é um tipo de doença neuromuscular específica, causada pela degeneração dos 
motoneurônios, resultando em atrofias e fraqueza muscular progressiva. Existem vários subtipos da doença, 
classificada com base na idade de início dos sintomas. A fisioterapia poderá atuar impedindo agravos da 
doença, retardando o seu progresso, podendo proporcionar uma melhor sobrevida, tornando o mais funcional 
possível, através de protocolos de tratamentos a base de exercícios. Serão selecionadas aproximadamente 
25 famílias de indivíduos com a doença, através das redes sociais, os quais responderão um questionário 
elaborado pelas pesquisadoras. Posteriormente será realizada uma análise dos dados obtidos por meio da 
estatística descritiva e inferencial, sendo os dados apresentados em forma de gráficos e tabelas. Espera-se 
que os indivíduos que fazem uso da medicação associada à fisioterapia obtenham resultados satisfatórios na 
qualidade de vida.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Exercício Terapêutico; Hipotonia Muscular; Miotonia Congênita.  

 
1         INTRODUÇÃO 
 

A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença degenerativa dos motoneurônios 
do corno anterior da medula espinal e dos núcleos motores de alguns nervos cranianos, 
com origem autossômica genética recessiva, que resulta em uma atrofia neuromuscular 
progressiva, devido a mutações no cromossomo 5q da proteína de sobrevivência do gene 
SMN1(OLIVEIRA; CUNHA, 2014; FINKEL et al.,2017; PECHMANN et al., 2018). Os 
pacientes têm como característica comum a hipotonia muscular, inicialmente nos membros 
superiores, e depois em membros inferiores, e uma fraqueza bulbar. A paresia, amiotrofia, 
arreflexia e fasciculações podem aparecer com a evolução da doença (BAIONI; AMBIEL, 
2010). 

Embora a proteína correspondente ainda não esteja totalmente identificada, sugere-
se que seu nível dependa do número de cópias do gene SMN2, sendo a gravidade clínica 
inversamente proporcional à quantidade de proteína expressa.  Como o índice de deleções 
no gene SMN é alto, os estudos moleculares propiciam não só o diagnóstico, antes baseado 
na EMG, como o diagnóstico fetal. Desta forma, os subtipos III e IV apresentam menor 
acometimento em comparação aos subtipos I e II (CHRUN et al., 2017; FINKEL et al., 2017). 
Devido essa diminuição da proteína de sobrevivência do motoneurônio, decorre a perda da 
força e massa muscular, pois há uma redução na área transversal das fibras que compõe 
o músculo (FERREIRA et al., 2004). 

A classificação da AME depende fundamentalmente da idade de início e do grau de 
comprometimento motor. (Grau I - grave, Grau II - moderado, Grau III e IV - leves). A do 
tipo I tem início até os 6 meses de vida, e não é possível o diagnóstico fetal. Caracteriza-
se por diminuição dos movimentos fetais e do recém-nascido, comprometimento da coluna 
cervical, dificuldade na deglutição, complicações respiratórias e tórax em sino, maior 
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comprometimento dos membros superiores e do tronco e disfunção bulbar que pode levar 
à morte por intercorrências respiratórias. Já a do tipo II inicia-se antes dos 18 meses e os 
pacientes possuem maior expectativa de vida, consegue sentar sem apoio, porém não 
adquirem a posição ortostática e não deambulam, apresentam tônus em hipotonia e 
deformidades esqueléticas. Enquanto os tipos III e IV têm sobrevida normal, acarretam 
maior déficit dos membros inferiores e ocorrem após 18 meses e na fase adulta, 
respectivamente, os pacientes adquirem a posição ortostática e deambulam com limitação 
motora variável. (OLIVEIRA; CUNHA, 2014; PECHMANN et al., 2018; BARRETO et al., 
2016; PALOMINO; CASTIGLIONI, 2018). 

Em 2016 foi aprovado o primeiro medicamento para melhora da força muscular e 
contenção da doença em pacientes com AME, o Nusinersen (Spinraza), quando 
administrado na infância ou até antes dos sintomas, provoca melhora da função motora e 
da sobrevida, com o risco de morte inferior a 63% e o uso da ventilação assistida diminuída 
em 47%, comparado aos grupos controles, que não fazem uso da medicação. (PECHMANN 
et al., 2018).  

A prática regular de exercícios físicos resistidos com terapia neuromotora associado 
à terapia farmacológica propiciam efeitos positivos no tratamento da doença (GRONDARD 
et al., 2005; NEVES et al., 2014).  

Para retardar ou impedir as complicações, a fisioterapia com terapias neuromotoras, 
respiratória e preventivas pode tornar o paciente o mais funcional, aumentando a sobrevida 
(JORGE; CARRAPATOSO e FERNANDES, 2013). 

       Em pauta os benefícios relatados pela literatura a respeito da medicação e da 
fisioterapia para o tratamento destes pacientes, este estudo terá como objetivo verificar o 
nível de percepção das famílias de pacientes com AME sobre a eficácia do uso da 
medicação Spinraza associada à fisioterapia e analisar a qualidade de vida destes 
pacientes. 

 
2         MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O presente estudo é de característica qualitativo, de caráter exploratório transversal 

com foco subjetivo, que compreende as peculiaridades e experiências individuais sobre a 
pesquisa em estudo e utilizada também para identificação de um problema, descobrir as 
percepções, expectativas e hipóteses.  

Serão selecionadas cerca de 25 famílias responsáveis por crianças que tenham o 
diagnóstico confirmado da Amiotrofia Muscular Espinhal, onde responderão um 
questionário objetivo feito pelas pesquisadoras, e postados em redes socias. Serão 
incluídas na pesquisa crianças do sexo feminino e masculino, de todas as faixas etárias, 
podendo ser pacientes com AME tipo I até a IV. 

A pesquisa será de caráter voluntário e as identidades serão preservadas com 
padrão de sigilo profissional e todos os dados coletados servirão apenas para fins de 
estudos.  

   Após, será feita uma análise dos dados por meio estatístico como tabelas/ gráficos 
fazendo um levantamento e comparativo dos dados epidemiológicos obtidos. 

 
3         RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Com o presente projeto, espera-se obter melhora da qualidade de vida e nas 

condições de saúde de pacientes com AME que forem submetidos ao tratamento 
fisioterapêutico associado à medicação Spinraza. 

 
4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As doenças neuromusculares são de caráter genético, progressivo e incapacitante 
que causa uma atrofia muscular dos membros proximais para distais e sua severidade está 
correlacionada com a quantidade de número de cópias do gene SMN2.  Caso não seja 
realizada nenhuma intervenção, os pacientes apresentam maiores riscos do 
desenvolvimento de complicações e apresentam uma menor chance de sobrevida. 

Desta forma, salienta-se a importância de um tratamento clínico e fisioterapêutico de 
forma precoce, visando melhorar a qualidade de vida desses pacientes, ressaltando os 
benefícios da fisioterapia para auxiliar estes pacientes. (GRONDARD et al., 2005; NEVES 
et al. 2014). 

Esse estudo vai verificar o nível de percepção das famílias de pacientes com AME 
sobre a eficácia do uso da medicação Spinraza associada à fisioterapia e analisar a 
qualidade de vida destes pacientes. 
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