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RESUMO 



  

 

Este estudo tem o objetivo de relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos de 

enfermagem de uma universidade pública federal no Estado do Rio de Janeiro, no cuidado de 

uma criança hospitalizada e com diagnostico médico de atrofia muscular (AME) tipo 1 . 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência, tendo como referência a 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e a implementação do processo de 

enfermagem. Foram descritos as etapas da implementação da SAE na assistência da criança 

com AME no contexto da hospitalização, bem como os diagnósticos de Enfermagem de 

NANDA. Foi desafiador para os acadêmicos que prestaram assistência de enfermagem a 

criança com AME e sua família no contexto hospitalar o impacto do prognóstico da doença e 

o custo financeiro com as medicações para evitar a progressão da mesma. Assim, apesar do 

planejamento de uma assistência de enfermagem segura, visando o empoderamento familiar, 

conforto para a criança e medidas que assegurassem a vida, sentimento de impotência foi 

gerado devido ao custo e impacto da AME.  Conclui-se que é necessário trabalho em equipe 

multiprofissional, com dialogo e escuta atenta para o cuidado integral de uma criança com 

AME e sua família. 

Palavras-chave: atrofia muscular espinal, cuidados de enfermagem, criança. 

 

  

ABSTRACT 

This study aims to report the lived experiences of nursing students from a federal public 

university in the state of Rio de Janeiro, in caring of a hospitalized child with medical 

diagnoses of muscle atrophy (MA) type 1. Descriptive research, of the experience report type, 

having nursing care systematization (NCS) and the implementation of the nursing process as 

references. Steps of NCS implementation to the child with MA in the hospital context were 

described, as well as NANDA’s nursing diagnosis. The impact of the disease prognosis and 

the financial cost of medication to prevent its progression was challenging for academics who 

provided nursing care to MA children and their families in the hospital context. Thus, even 

though there was a safe nursing care planning, aiming the family member’s empowerment, 

the child’s comfort and measures that assure life, feelings of impotence were generated due to 

the NA impact and cost. It is concluded that it is necessary to work in a multidisciplinary 



  

 

team, with dialogue and attentive listening for the comprehensive care of a child with MA and 

his family. 

Keywords: spinal muscular atrophy, nursing care, child. 

 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo relatar la experiencia vivida por estudiantes de enfermería de 

una universidad pública federal del Estado de Río de Janeiro, en el cuidado de un niño 

hospitalizado con diagnóstico médico de atrofia muscular (AME) tipo 1 . Se trata de una 

investigación descriptiva, del tipo relato de experiencia, teniendo como referencia la 

sistematización de la atención de enfermería (SAE) y la implementación del proceso de 

enfermería. Se describieron los pasos de la implementación de la SAE en la asistencia del 

niño con AME en contexto de hospitalización, así como los diagnósticos de Enfermería de la 

NANDA. El impacto del pronóstico de la enfermedad y el costo financiero de los 

medicamentos para prevenir su progresión fue un desafío para los académicos que brindaron 

atención de enfermería a niños con AME y sus familias en el contexto hospitalario. Así, a 

pesar de la planificación de cuidados de enfermería seguros, con el objetivo de 

empoderamiento de la familia, comodidad para el niño y medidas para asegurar la vida, se 

generó un sentimiento de impotencia por el costo y el impacto de la LME. Se concluye que es 

necesario trabajar en equipo multiprofesional, con diálogo y escucha atenta para la atención 

integral del niño con AME y su familia.. 

Palabras clave: atrofia muscular espinal, cuidados de enfermería, niño. 

 

INTRODUÇÃO: 

A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença neurodegenerativa com herança 

genética autossômica recessiva. A doença é causada por uma deleção ou mutação 

homozigótica do gene 1 de sobrevivência do motoneurônio (SMN1), localizado na região 

telomérica do cromossomo 5q13, sendo que o número de cópias de um gene semelhante a ele 

(SMN2), localizado na região centromérica, é o principal determinante da severidade da 

doença.¹ Essa alteração genética no gene SMN1 é responsável pela redução dos níveis da 



  

 

proteína de sobrevivência do motoneurônio (SMN).² A falta da proteína SMN leva à 

degeneração de motoneurônios alfa (α) localizados no corno anterior da medula espinhal, o 

que resulta em fraqueza e paralisia muscular proximal progressiva e simétrica.³  

A doença é classificada conforme a gravidade e a época do início dos sintomas em 

pelo menos quatro subtipos principais: tipo I, ou doença de Werdnig-Hoffman, tipo II (forma 

intermediária), tipo III (doença de Kugelberg-Welander) e tipo IV (forma do adulto).
4
 A AME 

é a segunda doença autossômica recessiva mais comum depois da fibrose cística, e apresenta 

uma incidência de aproximadamente 1 em cada 10.000 nascimentos.
5
 

O tipo I, também conhecida como síndrome de Werdnig-Hoffman, é o acometido pela 

lactente objeto do nosso estudo. O tipo I se caracteriza pelo início precoce (de 0 a 6 meses de 

idade), pela falta de habilidade de sentar sem apoio e pela curta expectativa de vida (menor 

que 2 anos) e esse risco de mortalidade precoce está usualmente associado com disfunção 

bulbar e complicações respiratórias, visto que a doença acomete células do corno anterior da 

medula espinhal e os núcleos motores do tronco encefálico.
6
 Dentre as manifestações clínicas 

da AME, apresentam-se pouco controle da cabeça, fraqueza generalizada de tronco e 

membros, ausência de reflexos tendinosos profundos, respiração diafragmática com retrações 

esternais, reflexo de sucção insuficiente e atraso de crescimento nutricional.
7
   

A AME não tem cura, porém um tratamento multiprofissional pode aumentar a 

sobrevida e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos portadores. Esse tratamento é 

sintomático e preventivo, primariamente prevenindo as contraturas articulares e tratando os 

problemas ortopédicos, as contraturas musculares e articulares também requerem uma atenção 

detalhada, além disso, alimentos suplementares administrados por gastrostomia podem ser 

necessários para manter uma condição nutricional adequada e manter o ganho de peso e é 

importante também manter os cuidados com o sistema respiratório como o auxílio ventilação 

mecânica e na limpeza das secreções.  

 

OBJETIVO 

Relatar  a  experiência  vivenciada  pelos acadêmicos de enfermagem de uma universidade 

pública federal no Estado do Rio de Janeiro, no cuidado de uma criança hospitalizada  e com 

diagnostico médico de atrofia muscular (AME) tipo 1. 



  

 

 

MÉTODO 

Trata-se de um relato de experiência da vivência de um grupo de 9 alunos matriculados 

regularmente em uma universidade federal no estado do Rio de Janeiro na implementação da 

sistematização de enfermagem a uma criança com disgnóstico médico de atrofia muscular 

espinhal tipo 1.  De acordo com Daltro e Faria, 2019 o relato de experiência é uma 

modalidade de cultivo de conhecimento no  

território  da  pesquisa  qualitativa. Desenvolvida   na  elaboração  ativada  através  de  

trabalhos  da  memória,  em  que  o  sujeito  cognoscente   implicado foi afetado e construiu 

seus direcionamentos de pesquisa ao longo  de  diferentes  tempos.   

 

O período de experiência ocorreu a partir no mês de maio de 2022. Como estratégia de 

obtenção de informações para descrição da experiência foi utilizado o prontuário da criança, a 

folha de anotações de passagem de plantação da enfermeira, além dos registros no diario de 

campo dos acadêmicos de enfermagem. 

Por  se  tratar  de  um  relato  de  experiência  baseado  na  vivência  dos  acadêmicos 

de enfermagem que desenvolveram a sistematização de enfermagem em um contexto 

hospitalar, não envolvendo diretamente pesquisa com seres humanos,  nem  identificação  dos  

participantes,  dessa  forma,  não   

produzindo  riscos  ou  danos  para  as  pessoas  envolvidas,  este  estudo  não  foi  submetido  

houve dispensa de envio ao  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa/Comissão   Nacional de Ética em 

Pesquisa (CEP/Conep). 

 

RESULTADOS 

A SAE foi implementada em suas cinco etapas(1-coleta de dados de Enfermagem ou 

Histórico de Enfermagem, 2- Diagnostico de Enfermagem, 3- Planejamento da assistência de 

enfermagem, 4- Implementação, 5- Resultados esperados/ avaliação).enquanto os acadêmicos 

de enfermagem estavam cuidando da criança com SAE. 

 



  

 

A criança a qual os autores relatam sua experiencia, foi diagnosticada com AME ainda na fase 

da lactância, após apresentar quadro de dispneia intensa e febre, sendo necessário ser 

hospitalizada e em uso de ventilação mecânica. 

Os principais diagnosticos de enfermagem, intervenções e resultados serão apresentados no 

quadro a seguir: 

  

Diagnóstico de Enfermagem 

(NANDA) 

Intervenções de 

Enfermagem  

(NIC) 

 Avaliação/Resultados de 

Enfermagem  

(NOC) 

Troca de gases prejudicada 

relacionada a desequilíbrio na 

relação ventilação-perfusão 

caracterizada por padrão 

respiratório anormal. 

Manter cabeceira elevada 

entre 30º - 60º para 

melhorar a ventilação; 

Aspiração de via aérea 

superior quando 

necessário; 

Uso de Bipap para melhor 

saturação. 

Melhora do conforto 

respiratório; 

Melhora da saturação. 

Melhora da expansão 

torácica e permeabilidade 

das vias aéreas; 

Estimular tosse. 

Mobilidade física prejudicada 

relacionada a redução nas 

habilidades motoras finas e 

grossas associada a prejuízo 

neuromuscular. 

Realizar mudança de 

decúbito a cada 3 horas. 

Aumento na mobilidade; 

Aumento na autoconfiança 

da paciente; 

Menor risco de 

desenvolvimento de lesão 

por pressão; 

 

Risco de quedas associado a idade 

< 2 anos e mobilidade 

prejudicada. 

Manter grades elevadas. 

Orientar sobre como 

realizar o banho. 

Integridade física; 



  

 

Padrão ineficaz de alimentação do 

lactente relacionado a prejuízo 

neurológico caracterizado por 

incapacidade de coordenar a 

sucção e deglutição. 

 

-Controle de nutrição; 

-Alimentação por sonda 

enteral e/ou mamadeira; 

-Terapia de deglutição; 

-Precauções contra 

aspiração.  

-Estado da Deglutição; 

-Estado Nutricional: 

Ingestão de Alimentos e 

Líquidos; 

-Hidratação; 

-Prevenção da aspiração. 

Deambulação prejudicada 

relacionada ao prejuízo 

neuromuscular, caracterizada por 

força muscular insuficiente  

-Promoção da mecânica 

corporal; 

-Terapia com exercício: 

controle muscular. 

- Movimento coordenado 

-Estado neurológico: 

controle motor central 

-Assistência funcional 

Risco de aspiração associado a 

alimentação enteral e presença de 

sonda nasal 

-Manter cabeceira 

elevada a 45º; 

-Evitar aspiração no 

período de alimentação. 

 

-Monitorar fixação da sonda 

e posicionamento. 

 

Risco de infecção associada a 

doença crônica, desnutrição e 

procedimento invasivo. 

-Controle da nutrição por 

SNE  

- Cuidados relacionados à 

cateteres venosos 

periféricos e 

administração de 

medicamentos. 

-Integridade tissular 

-Controle de riscos ao 

processo infeccioso e 

infecção 

DISCUSSAO: 

Os cuidados a criança com AME devem ser desenvolvidos por uma equipe 

multiprofissional e em especial pelo enfermeiro, pois ela necessitará de suporte respiratório, 

nutricional, além de cuidados ortopédicos e fisioterapêutico. Além destes, também podemos 

citar tratamentos farmacológicos, que ainda estão em estudo, tanto com drogas novas como 

com outras já conhecidas. 



  

 

Para além dos sintomas apresentados pela lactente do estudo de caso, é importante 

mencionar outros sintomas da AME, as alterações pupilares que podem ser notadas para o 

movimento controlado pelo sistema nervoso autônomo, como a miose. A contratura muscular 

pode ser acometida em alguns casos. A anisocoria, pupilas de tamanhos diferentes podem ser 

observadas. A avaliação de capacidade de visão, chamada acuidade visual, deve levar em 

consideração que em casos severos a comunicação verbal é comprometida, podendo também 

acometer a coordenação, impedindo testes de correspondência em cartões. A forma que 

apresentará maior eficiência na avaliação de pacientes impedidos de comunicar-se é a 

retinoscopia. 

 

Para os casos brandos ou moderados, a avaliação a ser realizada por retinoscópios 

deve levar em consideração possíveis alterações de função para a musculatura intrínseca 

ocular MIOs. Sob a possibilidade de alterações mesmo que sutis na sincinética ocular, 

composta por convergência, acomodação e miose, poderá ser causada por modificações dos 

MEOs ou MIOs acometidos pela doença. Torna-se mais eficaz o uso da técnica monocular e 

dinâmica de avaliação, desta feita deve ofertar maior precisão.
14 

Como ocorre perda 

progressiva apenas dos motoneurônios α, a função prejudicada é apenas a da motricidade, 

ficando os neurônios sensoriais intactos. Essa perda de função leva à fraqueza e à atrofia 

simétrica progressiva dos músculos voluntários proximais de pernas, braços e, eventualmente, 

de músculos do tronco durante o progresso da doença
10

, sinais clínicos já evidentes em nossa 

paciente, que já apresentava fraqueza e hipotonia muscular, especialmente nos membros 

inferiores, mobilidade bem reduzida, além de atraso na fala.  

Vários aspectos clínicos incomuns são observados na AME. Um deles é o padrão de 

distribuição da fraqueza muscular, que é mais compatível com uma desordem miopática do 

que neurogênica. Os músculos proximais estão mais envolvidos que os distais, as pernas são 

mais afetadas que os braços, e estes são mais acometidos do que face e diafragma. Ou seja, 

não ocorre uma distribuição homogênea da fraqueza e atrofia muscular. Quase sempre, a 

severidade da fraqueza está relacionada com a idade de início, sendo que a criança com o tipo 

mais grave da doença (AME tipo I) pode parecer normal ao nascimento, mas no decorrer de 

poucos meses apresenta fraqueza muscular.
10

 



  

 

Estima-se que na faixa etária entre 1 ano e 1 ano e 6 meses o bebê ande sozinho, corra 

e suba degraus baixos, sendo que a lactente, com 1 ano e 8 meses não alcançou os marcos 

esperados para faixas menores, como engatinhar e sentar-se sem apoio
32

 devido seu 

comprometimento muscular. 

De acordo com o Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal (INAME), é comum 

que os músculos faciais e bulbares também sejam comprometidos, levando à dificuldade de 

sucção, deglutição, refluxo gastroesofágico, constipação intestinal e desnutrição de rápida 

instalação
15

. A deglutição comprometida pode resultar em aspirações e pneumonia, além de 

desnutrição. Em indivíduos com ame Tipo 1, podem ocorrer contraturas do músculo masseter 

que pode levar a limitação da alimentação oral. Pesando 9,500gr, a lactente encontra-se 

abaixo no gráfico de ganho de peso esperado para sua idade, que seria em torno de 11 a 12 kg. 

A avaliação conjunta do profissional fonoaudiólogo e do médico, juntamente com 

exames de imagem (videodeglutograma) podem determinar a necessidade ou não da 

interrupção da alimentação oral. Pode ser indicado pelo profissional o uso da sonda 

nasogástrica (temporária) ou da gastrostomia (longa duração).
16

 

Visto que a AME é uma desordem neurológica de baixa incidência, seu diagnóstico é 

complexo. Contudo, pelo fato da AME evoluir progressivamente, torna-se crucial estabelecer 

rapidamente um diagnóstico preciso, para que seja implementado um plano terapêutico 

direcionado. De uma forma geral, o diagnóstico da AME é dado pela evidência de 

desnervação muscular, constatada na eletromiografia, na biópsia muscular
13 

e testes genéticos 

moleculares. 

A AME é uma doença genética rara sem cura, mas com o Teste de Compatibilidade 

Genética (TCG) é possível avaliar se os pais carregam uma ou mais mutações genéticas 

recessivas e indica se existe risco aumentado para o casal ter um bebê acometido pelas 

doenças genéticas mais frequentes.
28 

No Sistema Único de Saúde, através da Portaria 199 que 

instituiu a Política Nacional de Atenção a Pessoas com Doenças Raras, é ofertado o 

aconselhamento genético para famílias com histórico de caso diagnosticado. Porém não há 

menção da disponibilidade de testes para essa doença, somente diretrizes para diagnóstico, 

tratamento e assistência.  

No caso do aconselhamento genético, a portaria 981/2014 que altera a portaria 199, 

menciona que o aconselhamento descreve o Aconselhamento Genético como sendo algo que 



  

 

envolve a existência prévia ou o estabelecimento de diagnóstico de determinada doença, a 

interpretação de achados e estimativas de riscos genéticos para pessoas clinicamente normais 

com familiares que apresentam diagnóstico de doença rara documentada, a transmissão das 

informações relativas à etiologia, à evolução, ao prognóstico e ao risco de recorrência, as 

estratégias de tratamento e prevenção
33

, mas não menciona a possibilidade de testes genéticos 

como uma ferramenta, seguindo, até o momento, sem disponibilidade pelo SUS. Evidente que 

o aconselhamento genetico é importante para dar subsídios para que as famílias façam as 

escolhas que julguem mais apropriadas. Isso vai além de passar uma informação, mas 

esclarecer todos os aspectos envolvidos com a doença e opções reprodutivas.
34

 

De acordo com o Genoma USP - Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-

Tronco da Universidade de São Paulo, o aconselhamento genético com objetivo de fornecer 

informações detalhadas sobre determinada condição que é ou pode ter origem (etiologia) 

genética. O atendimento é direcionado para indivíduos afetados por doenças genéticas e 

malformações congênitas e suas famílias e para pessoas sem histórico familiar de doença 

genética, mas que possuam risco aumentado de que seus descendentes apresentem alguma 

dessas doenças. Levantamento de histórico pessoal e familiar, avaliação dos exames clínicos e 

genéticos já realizados e indicação de outros exames, se necessário. Esse processo envolve: 1. 

Análise dos dados, visando diagnosticar, confirmar ou excluir uma condição genética 

conhecida. 2. Fornecimento de informações acerca da natureza da doença genética 

identificada e de suas implicações para a saúde física ou mental do indivíduo. 3. 

Esclarecimento sobre o mecanismo de herança e cálculo de risco de ocorrência ou recorrência 

em irmãos ou filhos de um indivíduo. 4. Identificação de familiares assintomáticos – que não 

apresentam sintomas, mas são portadores de alteração genética – e dos riscos desses 

familiares desenvolverem a doença ou transmiti-la para seus filhos. 5. Orientação pré-natal 

para casais ou gestantes com risco de ocorrência ou recorrência de doenças genéticas em seus 

descendentes.
24

 

Apesar de o o Genoma USP ser um laboratório de análise genética, ele também não dispõe do 

TCG para a AME 1. Além do que, os testes realizados na instituição não são gratuitos.
24 

Considerando que trata-se de uma doença de alto custo para o sistema de saúde, além do 

sofrimento vivenciado pela família e pelo paciente, além da perda de um filho anterior, 

poderia considerar tal implementação como parte integrante da política pública. 



  

 

A enfermagem pediátrica tem papel essencial na assistência às crianças, sendo 

responsável pela aferição de sinais vitais (SSVV), diurese, evacuação; exame físico; balanço 

hídrico, administração de medicamentos e dieta, coleta de material e preparação para exames 

e procedimentos cirúrgicos, aspiração de secreções; troca e higiene dos materiais de 

aspiração; cuidados de higiene, cuidados com oxigenoterapia, traqueostomia(TQT) e 

gastrostomia, auxílio na atividades instrumentais de vida diária (AIVDs), atividades do 

brincar e lúdicas.
17 

 

Para além dos cuidados clínicos superficiais, o enfermeiro deve preocupar-se com a 

rede de apoio da criança, atentando para suporte emocional à família e cuidadores quando 

necessário, buscando compreender de maneira integral os fatores que influenciam na saúde da 

criança. É necessário orientar os cuidadores sobre os cuidados durante e após a internação, 

estabelecendo comunicação clara e eficaz. É importante que se mantenha uma relação de 

parceria entre enfermeira e familiares da lactente, de modo a haver troca de informações entre 

os cuidadores. Dessa forma é possível capacitar progressivamente os pais a cuidarem de seus 

filhos, considerando suas condições e particularidades. Os pais são detentores de uma ampla 

gama de informações sobre a situação da criança e os cuidados a prestar à mesma. Os pais 

tornam-se especialistas nos cuidados ao filho e os seus conhecimentos e capacidades devem 

ser respeitados pelos enfermeiros.
18 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária.²⁶ Assim, considerando a vulnerabilidade das crianças, é um dever de 

todos promover o bem-estar integral das crianças, assim como lutar por seus direitos. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Uma abordagem multidisciplinar é essencial para manter a estabilidade em  crianças 

com condições crônicas, em especial os cuidados de enfermagem em relação aos processos de 

enfermagem e o conhecimento técnico-científico são de suma importância para o atendimento 

humanizado, especialmente nos cuidados paliativos do AME I.  



  

 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é a principal forma para a 

melhoria da qualidade da assistência e fortalecimento da enfermagem como profissão. É 

compreendida como todo conteúdo/ação que organize o trabalho profissional do enfermeiro, 

com base teórico-filosófica, que possibilite a operacionalização do Processo de Enfermagem 

(PE), com base teórico-filosófica. A SAE pode favorecer o pensamento e atuação crítica do 

enfermeiro, e também o processo de comunicação entre toda a equipe de enfermagem e os 

demais membros envolvidos no cuidado. 
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