
Introdução Resultados

Todas as crianças apresentaram grande comprometimento da

função motora. O decréscimo nesta função, que seria

esperado com a evolução da doença, foi revertido com o uso

do medicamento Nusinersena, uma vez que as duas crianças

que usaram o medicamento apresentaram aumento da

pontuação no CHOP INTEND. O ganho foi pequeno, mas

representa uma esperança no tratamento de crianças com

AME tipo 1.
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Relatar a evolução da função motora em crianças com AME

tipo 1 com e sem uso do medicamento Nusinersena.

Tabela 1. Dados das crianças avaliadas e pontuação

inicial e final obtida.

Objetivo 
.

Pontuação total do CHOP INTEND: 64 pontos/ O intervalo entre as avaliações foram de dois anos.

A Atrofia Muscular Espinhal (AME) pertence a um grupo de

distúrbios neuromusculares caracterizados pela

degeneração de neurônios motores alfa na medula espinhal

com atrofia muscular progressiva, fraqueza e paralisia. A

AME ocorre devido a um defeito no neurônio motor de

sobrevivência 1 ( SMN1 ), gene localizado em 5q11.2-q13.3.

Inclui uma ampla gama de fenótipos, onde, segundo o

consenso internacional de cuidados, são classificados em

grupos clínicos com base na idade de início e função

motora máxima alcançada: bebês muito fracos incapazes de

sentar-se sem apoio (tipo 1), capazes de sentar-se

independentemente (tipo 2), até pacientes deambulantes

com AME na infância (tipo 3) e adulto (tipo 4). Os sintomas

estão presentes antes dos seis meses de vida. Acomete os

músculos proximais dos membros superiores e inferiores,

músculos da respiração e deglutição. Caso não haja

intervenção o quadro evolui a óbito em torno dos dois anos

de idade. Nessa perspectiva, novas medicações estão

mudando o curso natural da doença, como é o caso do

Nusinersena, que auxilia na redução da perda das células

nervosas.


