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Introducao: A atrofia muscular espinal tipo 1 (AME-1) é uma doença genética de herança autossômica recessiva, de caráter
progressivo, que afetará o corpo do neurônio motor no corno anterior da medula espinhal. A AME-1 é a mais grave entre os tipos
existentes e ainda não há cura para essa doença.

Objetivos: Relatar o manejo do quadro motor e respiratório de pacientes com AME-1.

Método: Trata-se de uma revisão sistemática sem meta-análise, realizada utilizando-se o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Todos os passos dessa revisão foram conduzidos por dois pesquisadores independentes,
que ao final de cada etapa se reuniram para estabelecimento de consenso das etapas. As bases de dados (Pubmed, Science Direct e
PEDro) foram utilizadas, e os seguintes descritores foram pesquisados: spinal muscular atrophy type 1, muscular atrophy spinal, type 1,
spinal muscular atrophy, com e sem a utilização dos operadores booleanos, AND e OR, dependendo da base de dados utilizadas. Análise
de títulos, análise de abstracts, leituras de textos na íntegra, foram as etapas utilizadas para seleção dos artigos. Artigos que não
estivessem na língua inglesa, artigos de revisão, comentários, editoriais e pontos de vista foram excluídas dessa revisão.

Resultados: Mil e noventa e seis artigos foram encontrados, apenas nove foram incluídos nessa revisão. Quatro eram relatos de caso e os
outros cinco eram coortes retrospectivos por revisão de prontuários. Sete deles abordaram o manejo respiratório. A VNI e a utilização da
tosse assistida mecanicamente são as técnicas mais abordadas, e estão associadas nos estudos com diminuição de internações
hospitalares. Dois artigos abordaram o manejo motor nesse paciente. A utilização de alongamento, fortalecimentos, estímulo ao
ortostatismo, atividades funcionais, estímulos para controle cervical e prevenção de complicações motoras e respiratórias, foram as
técnicas mais abordadas.

Conclusão: Apesar de ficar clara a utilização de VNI, técnicas para manutenção de vias aéreas pérvias e fisioterapia motora na prevenção
de complicações, mais estudos relatando a atuação fisioterapêutica no manejo motor e respiratório no paciente com AME-1 são
importantes para a melhor tomada de decisão clínica."
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