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Introducao: A atrofia muscular espinal tipo 1 (AME-1) é uma doença genética de herança autossômica recessiva, que afetará o corpo do
neurônio motor no corno anterior da medula espinhal. A AME-1 não tem cura, entretanto o tratamento intratecal com Nusinersen vem
sendo utilizadas para melhora do quadro motor desses pacientes.

Objetivos: Relatar os benefícios motores gerados na administração do Nusinersen na Atrofia Muscular Espinhal Tipo 1.

Método: Trata-se de uma revisão sistemática sem metanálise, 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 e Science Direct) foram
utilizadas, e os seguintes descritores foram pesquisados: nusinersen, nusinesern AND spinal muscular atrophy, nusinesern AND
muscular atrophy spinal, type 1, nusinesern AND spinal muscular atrophy type 1. Análise de títulos, análise de abstracts, leituras de
textos na íntegra e aplicação da escala PEDro para avaliação da qualidade dos ensaios clínicos incluídos na revisão, foram as etapas
utilizadas para revisão sistemática. Artigos que não estivessem na língua inglesa, artigos de revisão, comentários, editoriais e pontos de
vista foram excluídas dessa revisão.

Resultados: Um total de 324 artigos foram encontrados, apenas 4 foram incluídos nessa revisão. Dos 4 artigos selecionados, 2 eram
ensaios clínicos (pontuação 10 e 5 na escala PEDro) e os outros eram estudos prospectivos. Os quatro estudos são categóricos em relação
a melhora motora nos pacientes pós administração do Nusinersen, principalmente com a administração precoce (6 meses ou menos);
Chop Intend, marcos do desenvolvimento motor, HINE-2 foram as ferramentas mais utilizadas para avaliação da melhora motora. Além
da melhora motora, o aumento da sobrevida, diminuição no número de internações e diminuição do tempo em ventilação são relatados.

Conclusão: Os estudos apresentados nessa revisão demonstram os benefícios motores causados pela administração de nusinersen na
AME-1. Por se tratar de um tratamento recente, mais estudos devem ser realizados a fim de se observar outros benefícios do
medicamento e um possível sinergismo gerado pela atuação da fisioterapia motora."
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