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causa gené�ca
de mortalidade
infan�l 1-2

Quando ambos
os pais são
portadores, o seu
bebê tem 25% de
chance de ter AME 6

Afeta aproximadamente 450-500
crianças nos EUA , 550-600 na UE
e 40-50 no Japão a cada ano 3,4
A degeneração e a perda de neurônios
motores começa logo após
o nascimento e progride rápido,
com >95% de perda até os 6 meses
de idade 1

1 em 54

pessoas carregam
o gene deﬁciente 5

A AME pode afetar
qualquer raça ou sexo

ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME)
A AME é uma doença neurológica rara e hereditária, causada pela falta ou deﬁciência do gene SMN1,
o principal gene responsável por produzir a proteína SMN. 1 Também há um gene homólogo, conhecido
como gene SMN2, que produz uma pequena quan�dade de proteína SMN 2 .
Os neurônios motores são as células que controlam a a�vidade muscular essencial, tais como respirar,
engolir, falar e andar 2 . Sem a proteína SMN adequada, os neurônios motores morrem, levando a fraqueza
muscular progressiva e paralisia. Uma pessoa nasce com todos os neurônios motores que ela terá durante
toda a vida. Quando os neurônios motores morrem, eles não se desenvolvem novamente 7.
Muitos médicos de atenção primária não estão familiarizados com a AME, o que leva a atrasos no
diagnós�co e no tratamento devido a uma abordagem “esperar para ver” quando os pacientes
apresentam sintomas iniciais ou exibem falta de progresso motor.
Por esse mo�vo, os especialistas em AME recomendam uma triagem neonatal universal para facilitar
a iden�ﬁcação, o diagnós�co e o manejo da doença precocemente, o que pode melhorar dras�camente
os resultados dos pacientes com AME 8,9,10 .
Há três �pos principais de AME, que variam de acordo com a gravidade da doença, que correspondem
em parte ao número de cópias do homólogo SMN2 que uma pessoa tem 7.
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TIPOS DE AME
TIPO 1

TIPO 2
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Tipicamente possuem
1-2 cópias do SMN2
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3-4 cópias do SMN2

Tipicamente possuem
3-4 cópias do SMN2

90% dos bebês com o �po
mais grave de AME Tipo 1
não tratada necessitam
de suporte de ven�lação
permanente ou morrem até
o seu segundo aniversário 12.

Os sintomas são debilitantes
e aparecem entre os 6
e 18 meses de idade 2 .

Os sintomas aparecem
�picamente no início da
infância até o início da
vida adulta 2 .

A degeneração e a perda de
neurônios motores começa
logo após o nascimento e
progride rápido, com >95%
de perda até os 6 meses de
idade 1.
Crianças com AME
Tipo 1 não tratadas
nunca serão capazes de
alcançar progressos de
desenvolvimento normais,
como sentar sem apoio 2 .
Elas também apresentaram:
• Diﬁculdade em respirar
e engolir 2,13.
• Pouco controle da cabeça 14.
• Piora da fraqueza muscular
e baixo tônus muscular
(hipotonia), levando a uma
postura “ﬂoppy” ou “perna
de sapo” 2,15.

Mais de 30% morrerão
até os 25 anos 16.
Crianças com AME Tipo 2
nunca andarão sem apoio e
normalmente precisam
de cadeira de rodas 2 .
Adicionalmente:
• A maioria não será capaz
de levantar sem apoio 2
• Podem ser capazes de
sentar sozinhas no início
do desenvolvimento, mas
normalmente perdem essa
capacidade no meio da
adolescência 17.

Indivíduos com AME Tipo 3
possuem diﬁculdade para
andar , correr e subir
e descer escadas 18.
Adicionalmente:
• Podem perder a
capacidade de levantar ou
andar sem apoio ao longo
do tempo 2 .
• Suas pernas são mais
gravemente afetadas
do que os seus braços 18.

• Podem apresentar tremor
nos dedos e anomalias
esquelé�cas, tais como
escoliose e deslocamento
do quadril 16,17.
• Diﬁculdade com
alimentação e respiração
são limitações
adicionais normalmente
desenvolvidas 16,17.
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