
Um mapeamento com 144 respondentes 
revela o cenário desa� ador de pessoas com 
atro� a muscular espinhal e seus cuidadores, 

do diagnóstico à assistência. E também aponta 
caminhos para superar essas barreiras

RETRATO
DA AME 

NO BRASIL

Apoio:
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A atrofia muscular espinhal, também conhecida como AME, é uma doença rara, genética e 

neurodegenerativa com incidência de um a cada 10 mil nascidos vivos. No país, é estimado 

que ela atinja mais de 1 525* brasileiros, além de um grupo de pessoas ao seu redor, como 

familiares, amigos e cuidadores, que têm a realidade alterada a partir do diagnóstico.

A AME afeta as células nervosas da medula espinhal responsáveis por controlar os mús-

culos, bem como outras células presentes em todo o corpo humano. Isso impacta pro-

gressivamente funções vitais básicas, como andar, engolir e respirar. Os últimos anos 

trouxeram avanços no cuidado, o que melhorou a qualidade de vida dos pacientes. Mas 

ainda há muito a ser feito para que todos aqueles que convivem com a AME se sintam 

vistos, ouvidos e acolhidos.

Na Roche, sonhamos com um futuro em que nenhum paciente seja deixado para trás e 

que tenha a liberdade e as condições necessárias para viver sua vida plenamente. Com um 

legado de 125 anos no mundo e 90 anos de história no Brasil, investimos em inovação e 

na colaboração com o ecossistema para endereçar necessidades ainda não atendidas dos 

pacientes, assim como em informações para a comunidade de AME e para a sociedade 

de forma geral, pois vemos na conscientização a principal aliada para o acolhimento dos 

pacientes e sua família.

A Roche conta com o apoio do Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal (INAME), uma 

associação de pacientes e familiares que tem como missão disseminar conhecimento. Isso 

para que todas as pessoas com essa condição possam ter uma vida digna e com qualidade, 

um diagnóstico rápido e acesso aos cuidados necessários da forma mais eficaz possível.

As próximas páginas apresentam os achados de uma pesquisa inédita que nos dá um 

entendimento mais profundo dos desafios ainda presentes do cotidiano de cuidadores e 

pacientes e nos fazem refletir como ainda podemos evoluir no diagnóstico e acolhimento 

dessas pessoas por toda a sociedade, incluindo você.  

Roche e INAME

UMA PESQUISA PARA 
ACOLHER MELHOR A AME
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OS MAIORES PERCALÇOS 
NA JORNADA DOS 
PACIENTES E CUIDADORES

Embora considerada rara, a atrofia muscular espinhal (AME) traz um impacto consi-

derável para a sociedade. Ela é, entre outras coisas, a principal causa genética de 

morte em bebês. Mas isso quem está lendo esse material talvez até já saiba. O que a 

pesquisa Retrato da AME no Brasil traz de especialmente revelador é uma percepção 

aprofundada das jornadas dos pacientes e cuidadores. Ainda que estejamos diante 

de uma enfermidade grave, o levantamento aponta certo grau de otimismo as pers-

pectivas futuras. As maiores queixas e frustrações estão, na verdade, escondidas no 

cotidiano, marcado pelo despreparo da sociedade, pela ignorância sobre o tema e, 

também, por um diagnóstico demorado.

Incríveis 97% dos respondentes relataram já terem deixado de frequentar um local 

por falta de acessibilidade – 60% deles mencionam barreiras tão básicas quanto a má 

qualidade de ruas e calçadas. Nove em cada dez entrevistados afirmaram que o pre-

conceito ou o capacitismo os atingiram de alguma forma, e 81% indicam que a falta 

de conhecimento da sociedade sobre a AME é uma barreira prioritária que deveria 

ser enfrentada.

O levantamento, apoiado pela Roche e pelo Instituto Nacional de Atrofia Muscular 

Espinhal (INAME), contou com 144 respondentes, entre pessoas com AME e cuida-

dores. Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada com um questionário estru-

turado aplicado via web. Ela foi conduzida durante o mês de setembro de 2022, via 

redes sociais de VEJA SAÚDE, Roche Brasil e INAME, além do site da Editora Abril. 

Diagnóstico, tratamento, qualidade de vida do paciente e do cuidador, discriminação, 

prioridades… É hora de realmente conhecer a vida por trás da AME. 

VEJA SAÚDE
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Fundamental I completo (fez até 
o 5º ano) / Fundamental II incompleto 
(parou entre o 6º e o 8º ano)

Fundamental completo
(fez até o 9º ano) / Médio incompleto
(parou entre o 1º e o 2º colegial)

Médio completo (fez até o 3º
colegial) / Superior incompleto 
(começou a faculdade/graduação)

Superior completo
(terminou a faculdade/graduação)

144 entrevistados

Escolaridade

Idade

Região onde mora

Renda mensal familiar Quantas pessoas contribuem
para a renda da família? 

O paciente com AME exerce 
atividade produtiva ou laboral?
Base: 106

Relação com a atrofi a muscular 
espinhal (AME)

Gênero

Pessoa com AME
Base: 38

Pessoa com AME
Base: 38

Pessoa com AME
Base: 38

Cuidador
Base: 106

Relação com a pessoa com AME
Base: 106

PERFIL
DA AMOSTRA

11%
Norte+

Centro-Oeste

48%
Sudeste

26%
Nordeste

15%
Sul

Sou pai, mãe

Sou tio, tia

Sou cuidador pro� ssional

Sou avô, avó

Sou sobrinho, sobrinha

Sou irmão, irmã

Sou � lho, � lha

Outra

Até R$ 1.212
De R$ 1.213 a R$ 2.424
De R$ 2.425 a R$ 3.636
De R$ 3.637 a R$ 6.060
De R$ 6.061 a R$ 12.120
Acima de R$ 12.120 
Pre� ro não responder

Apenas uma

Duas pessoas, incluindo a pessoa com AME

Duas pessoas, mas não a pessoa com AME

Mais de três pessoas, incluindo a pessoa com AME

Mais de três pessoas, mas não a pessoa com AME

Nunca foi à escola
Berçário
Jardim
Maternal
Pré-escola
Ensino Fundamental completo
Ensino Fundamental cursando/incompleto
Ensino Médio completo
Ensino Médio cursando/incompleto
Ensino Superior completo
Ensino Superior cursando/incompleto
Pós-graduação completa
(mestrado, doutorado, especialização, MBA) 

Pós-graduação incompleta 
(mestrado, doutorado, especialização, MBA)74%

Cuido de 
uma pessoa 
com atro� a 
muscular 
espinhal

26%
Tenho
atro� a 
muscular 
espinhal

85%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

2%

53%

22%

15%

6%

4%

22%
21%
12%
17%
16%
5%
7%

3%

13%

31%

53%

28%
4%
1%
2%

10%
3%

17%
15%
3%
5%
3%

6%

3%

50%
Masculino

92%
Feminino

49%
Feminino

7%
Masculino

1%
Pre� ro não
responder

1%
Pre� ro não
responder

Até 2 anos
De 3 a 6 anos
De 7 a 12 anos
De 13 a 17 anos
De 18 a 25 anos
De 26 a 35 anos
36 anos ou mais

18 a 25 anos
26 a 35 anos 
36 a 45 anos
46 a 59 anos
60 ou mais

Cuidador
Base: 106

Cuidador
Base: 106

Sim, tem uma
atividade 

remunerada

Sim, tem uma 
atividade, mas 

sem remuneração

É uma criança 
e não vai à 

escola

É uma criança 
e vai à escola

Não desempenha 
nenhuma atividade 

laboral

17%
24%
14%
6%
7%

16%
16%

6%
33%
34%
20%

7%

10% 2%

26%

27%

35%

Base: 144
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Base: 144

Qual é o tipo de AME que você ou a pessoa de quem cuida tem?1

2 A pessoa com AME:

Com que frequência a pessoa com AME precisou ir até o hospital 
ou centro de tratamento para fazer terapia medicamentosa ou de 
suporte nos últimos 12 meses?

3

21%
Atro� a muscular 
espinhal do tipo 3

3%
Atro� a muscular 
espinhal do tipo 4

4%
Não sei o tipo

44%
Atro� a muscular 
espinhal do tipo 1

28%
Atro� a muscular 
espinhal do tipo 2

33% 
Utiliza apenas o 
Sistema Único 
de Saúde (SUS) 

para suas terapias 
medicamentosas 
e cuidados com a 

saúde

37% 
Até três vezes 

nos últimos
12 meses

37% 
Não faz uso 
de terapia 

medicamentosa em 
hospital ou centro 

de tratamento

13% 
Até seis 

vezes nos 
últimos

12 meses

3% 
Até nove vezes 

nos últimos
12 meses

6% 
Mais de

12 vezes nos 
últimos 12 

meses

4% 
Não sei/

Pre� ro não 
responder

20% 
Utiliza apenas o convênio médico/

serviços particulares para suas 
terapias medicamentosas e 

cuidados com a saúde

47% 
Utiliza tanto o Sistema Único de Saúde 

(SUS) quanto o convênio médico/
serviços particulares para suas terapias 

medicamentosas e cuidados com a saúde

80%
UTILIZAM

O SUS
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Base: 144

64 Com que frequência a pessoa com AME precisou ir até o hospital 
devido ao agravamento da doença nos últimos 12 meses?4 Considerando as terapias medicamentosas, de suporte e as 

emergências médicas, quantas vezes a pessoa com AME precisou ir 
até o hospital ou centro de tratamento nos últimos 12 meses?

5

53% 
Nenhuma; a pessoa 
com AME não teve 

agravamento da doença 
ou emergência médica 
nos últimos 12 meses

31% 
Até três vezes nos 
últimos 12 meses

10% 
Até seis vezes 

nos últimos 
12 meses

2% 
Até nove vezes

nos últimos
12 meses

1% 
Até 12 vezes
nos últimos
12 meses

3% 
Não sei/Pre� ro 
não responder

29% 
Nenhuma

40% 
Até três vezes 

nos últimos
12 meses

18% 
Até seis vezes 

nos últimos
12 meses

3% 
Até nove vezes 

nos últimos
12 meses

1% 
Até 12 vezes
nos últimos
12 meses

6% 
Mais de 12 vezes 

nos últimos
12 meses

3% 
Não sei/Pre� ro 
não responder
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Base: 144

8 9Qual é o tempo gasto no deslocamento entre a casa da pessoa com 
AME até o centro de tratamento, clínicas de terapias de suporte ou 
hospital?

6 Com que idade a pessoa com AME apresentou os primeiros 
sintomas da doença? 7

Hospital em caso de emergência

Centro para terapias medicamentosas

Clínicas de terapias de suporte (fi sioterapia, fonoaudiologia, ocupacional etc.)

59% 
Até 1 hora

42% 
Até 1 hora

52% 
Até 1 hora

24% 
Mais de 1 hora até 

3 horas

24% 
Mais de 1 hora até 

3 horas

15% 
Mais de 1 hora até 

3 horas

4% 
Mais de 3 horas 

até 6 horas

7% 
Mais de 3 horas 

até 6 horas

4% 
Mais de 3 horas 

até 6 horas

3% 
Mais de 6 

horas

5% 
Mais de 6 

horas

1% 
Mais de 6 

horas

10% 
Não se 
aplica

53% 
Com até 6 

meses de vida

26% 
Mais de 2 anos 

após os primeiros 
sintomas

11% 
Mais de 1 ano 

até 2 anos após 
os primeiros 

sintomas

16% 
De 7 meses a 1 ano 
após os primeiros 

sintomas

12% 
De 4 a 6 meses após os 

primeiros sintomas

1% 
Foi diagnosticado 

antes do nascimento

11% 
Até 1 mês após 

os primeiros 
sintomas

23% 
Mais de 1 mês até 
3 meses após os 

primeiros sintomas

17% 
Com até 1 ano
e meio de vida

15% 
Com mais de 1 ano 
e meio e antes dos 

5 anos

7% 
Depois dos 5 anos 

de idade e antes dos 
21 anos

6% 
Com 21 anos ou mais

2% 
Antes de 

nascer

22% 
Não se 
aplica

28% 
Não se 
aplica

Quanto tempo levou para o diagnóstico desde os primeiros 
sintomas?8
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Base: 144

Qual especialidade médica fez o diagnóstico?9 10 Quantos médicos foram consultados até chegar 
ao diagnóstico de AME?

Neurologista Neuropediatra Geneticista Pediatra Outra Clínico geral

38%

34%

17%

6%
4%

1%

1

2

3

4

5 ou mais

Não lembro/Não sei

9%

17%

20%

13%

33%

8%
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Base: 144

Qual aspecto prioritário você gostaria que melhorasse no 
tratamento global (terapias medicamentosas e de suporte) da AME?12

22% 
Melhor abordagem 

multipro� ssional (vários 
pro� ssionais atuando 

em conjunto no 
tratamento)

17% 
Mais centros de 

tratamento

11% 
Tratamentos 
mais e� cazes

4% 
Tratamento 

menos invasivo

3% 
Mais opções 
terapêuticas

1% 
Tratamentos 
mais seguros 1% 

Outro

41% 
Tratamento

mais acessível

Qual aspecto prioritário você gostaria que melhorasse no 
diagnóstico da AME?11

60% 
A inclusão de AME no teste 

do pezinho para que o 
diagnóstico seja feito logo 

após o nascimento, de forma 
gratuita e ágil

18% 
Mais informações para que 
médicos generalistas, como 

pediatras, identi� quem 
precocemente os primeiros 

sinais de AME e encaminhem 
o paciente a um especialista, 

se necessário

10% 
Teste 

diagnóstico 
disponível de 
forma ágil e 

gratuita

5% 
Mais agilidade no 
encaminhamento 

para o teste 
diagnóstico de 

AME

3% 
Mais informações 

para que familiares 
conheçam os marcos 
do desenvolvimento 
motor e procurem 
suporte médico, 

se necessário

2% 
Preços mais 
acessíveis 

para exames 
genéticos

2% 
Outro
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Base: 144

Quais são as principais difi culdades para seguir a terapia 
medicamentosa?13 Quanto as terapias de suporte atuais da AME que lhe são prescritas 

melhoram o convívio com a doença? 14

Melhora muito      5        4        3        2        1  Não melhora nada       Não faço terapias de suporte

54%

17%

14%

3%

1%

11%

78%
Conseguir acesso ao medicamento 

pelo SUS ou convênio médico

60%
Custo do 

tratamento 

25%
Di� culdade de deslocamento até a 

consulta/Falta de transporte adequado

17%
Tempo para fazer/acompanhar 

a terapia

3%
Di� culdade para compreender as 

orientações do médico

15%
Outras
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Base: 144

Quais são as principais difi culdades para seguir as terapias de 
suporte (fi sioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo etc.)?15 A quais profi ssionais e medidas de suporte a pessoa com AME tem 

acesso no seu dia a dia?16

63%
Conseguir acesso às terapias pelo SUS 

ou convênio médico

54%
Di� culdades 
� nanceiras

35%
Di� culdade de deslocamento até a 

consulta/Falta de transporte adequado

19%
Tempo para fazer/acompanhar 

a terapia

16%
Outras

7%
Nenhuma

Fisioterapeuta motor

Fisioterapeuta respiratório

Fonoaudiólogo

Nutricionista/Nutrólogo

Neurologista

Pediatra

Terapeuta ocupacional

Neuropediatra

Pneumologista

Enfermeiro ou técnico de enfermagem

Ortopedista

Clínico geral

Psicólogo

Assistente social

Geneticista

Fisiatra

Outros pro� ssionais de saúde

Não tem suporte no dia a dia

74%

60%

48%

37%

33%

33%

31%

29%

27%

27%

24%

21%

19%

9%

8%

5%

10%

10%
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Base: 144

Quanto a pessoa com AME depende de cuidados?17 Como você considera a sua qualidade de vida ou da pessoa com 
AME que você cuida?18

81% 
Totalmente. A pessoa 
com AME precisa de 

ajuda para aspectos como 
alimentação, higiene, 

deslocamento, ajuda no 
tratamento medicamentoso 

e terapias de suporte

17% 
Parcialmente. A pessoa com 

AME precisa de apenas 
um pouco de ajuda com 
deslocamento, mas tem 
uma vida independente

2% 
Não depende. A 
pessoa com AME 
não necessita de 
ajuda em nenhum 

aspecto de
sua vida

48% 
Boa

10% 
Ótima

24% 
Nem boa
nem ruim

14% 
Ruim

4% 
Péssima
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Base: 144

Quais são as principais barreiras enfrentadas no dia a dia da pessoa 
com AME? 19

Falta de 
conhecimento da 
sociedade sobre

a AME

Falta de 
acessibilidade em 

locais públicos

Falta de 
conhecimento da 
sociedade sobre 
acolhimento e 

inclusão

Di� culdade 
no acesso ao 

diagnóstico, terapia 
medicamentosa ou 

de suporte

Falta de escolas 
preparadas para 
receber crianças 

com AME 

Limitação
da atividade 

física

Falta de 
independência/
autonomia da 
pessoa com 

AME

Pouca ou 
nenhuma 

inclusão no 
mercado de 

trabalho

Preconceito Falta de
convivência
com outras

pessoas

Pouca 
compreensão 
dos amigos/

familiares

Muito alta      5        4        3        2        1  Não há barreira       Não se aplica

81% 75% 73% 72% 69%
62%

61%

49%
45%

33% 30%

22%

22%

6%

16%

4%

19%

21%

8%

15%

4%

21%

19%

5%

5%

5%

21%

11%

16%

17%

11%

5%

2%

4%

17%

13%

3%

4%

15%

8%

3%

4%

16% 14%

10%7%

2%

15%

5%

3%

16%

1%
1%
1%

1%
1%

1%
1%

2%
2% 1% 1%

1%
2%
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Base: 144

Você acredita que a pessoa com AME sofra algum preconceito ou 
capacitismo devido a sua condição? 20

92% 
Sim

75% 
Sim

8% 
Não

25% 
Não

21 Você ou a pessoa de quem cuida já sofreram algum 
preconceito ou capacitismo devido à AME?
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Base: 144

Na sua visão, os locais públicos como escolas, comércio, ambientes 
voltados ao lazer estão preparados para receber uma pessoa com 
AME? 

24

Na sua visão, os convênios médicos (sistema de saúde suplementar) 
estão preparados para atender uma pessoa com AME?

22 Na sua visão, o Sistema Único de Saúde (SUS) está 
preparado para atender uma pessoa com AME?

23

Muito
preparado

Nada
preparado

Não uso/
Não consigo 

avaliar

Muito
preparados

Nada
preparados

Não uso/
Não consigo 

avaliar

Muito
preparado

Nada
preparado

Não uso/
Não consigo 

avaliar

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

3% 1% 3% 
10% 

24% 

61% 

1% 

3% 

6% 

5% 

17% 

17% 

17% 

23% 

56% 

40% 

1% 

12% 

Já foi preciso deixar de frequentar um local por 
falta de acessibilidade?25

60%

Sim, pois o caminho de
deslocamento conta com 

calçadas ou ruas muito ruins

27%

Sim, pois não tenho transporte 
particular e o transporte público 

não é adaptado para pessoas 
com AME ou outra de� ciência

47%

Sim, o local não 
tinha elevadores

32%

Outros 
motivos

28%

Sim, o local tinha portas 
muito estreitas

3%

Não, os locais que frequentamos 
sempre estão adaptados para 
pessoas com AME ou outra 

de� ciência

97%
RESPONDERAM

"SIM"
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Base: 38Base: 144

Base: 106

Em relação ao compartilhamento de informações e à educação 
sobre a AME, o que você acredita que precisa melhorar?26 Sobre sua atividade profi ssional, assinale a 

afi rmativa que melhor o/a representa.27

Cuidador: sobre sua atividade profi ssional, 
assinale a afi rmativa que melhor o/a representa.28

77%
Troca de informações com a sociedade 

sobre como é conviver com a AME

75%
Informações 

sobre tratamentos 

69%
Informações sobre o 

que é a AME

69%
Informações sobre 

diagnóstico

66%
Campanhas de 

inclusão

0%
Nenhuma dessas

Eu não tinha 
uma atividade 
remunerada e 
continuo não 
trabalhando

Decidi parar 
de trabalhar 
para fazer o 
tratamento

Perdi meu 
emprego 
devido às 

ausências para o 
tratamento

Continuo 
trabalhando 

normalmente

Continuo 
trabalhando, 
porém com 
menor carga 

horária

Não trabalhava 
e passei a 

trabalhar por 
necessidades 

� nanceiras

Eu não tinha 
uma atividade 
remunerada e 
continuo não 
trabalhando

Decidi parar 
de trabalhar 
para fazer o 
tratamento

Perdi meu 
emprego 
devido às 

ausências para o 
tratamento

Continuo 
trabalhando 

normalmente

Continuo 
trabalhando, 
porém com 
menor carga 

horária

Não trabalhava 
e passei a 

trabalhar por 
necessidades 

� nanceiras

34%

18%

16%

39%

5%

6%

21%

13%

19%

19%

5%

5%

45%
DAS PESSOAS COM 

AME REALIZAM 
ATIVIDADES

PROFISSIONAIS

64%
DOS CUIDADORES

DEIXARAM DE TRABA-
LHAR/REDUZIRAM 

A JORNADA
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4
PROBLEMAS DE 

SAÚDE, EM MÉDIA, 
POR CUIDADOR

Base: 106

Base: 144

Cuidador: o cuidado com a pessoa 
com AME causou a você alguma 
questão de saúde? Quais?

29 Você conhece instituições e associações de apoio a pessoas 
e familiares com AME? Participa delas?30

Ansiedade

Dor nas costas

Insônia ou di� culdade para dormir

Dores nos braços

Dores nos ombros

Baixa autoestima

Dores de cabeça frequentes

Dores nas pernas

Depressão

Perda de apetite ou mais apetite que o normal

Outros aspectos psicológicos que demandam 
acompanhamento de psicoterapia ou psiquiatra

Não tenho nenhuma questão de saúde devido 
aos cuidados com a pessoa com AME

66%

65%

54%

39%

38%

34%

31%

29%

21%

17%

23%

10%

26% 
Não conheço 
nem participo

22% 
Conheço, mas 
não participo

52% 
Conheço e 
participo

90%
RELATAM PROBLEMAS 
DE SAÚDE DEVIDO AOS 

CUIDADOS



34        35        

Como você avalia a qualidade de conteúdo da mídia (TV, rádio, 
revistas, jornais etc.) e redes sociais sobre a AME?31 Como você se atualiza e se informa sobre a AME e seu 

tratamento hoje?33

Na comparação com outras doenças genéticas raras, considerando 
a evolução e o acesso ao tratamento, como você avalia a situação 
da AME?

32

Base: 132 Base: 144

Base: 144

ÓTIMO
Os conteúdos 

sempre representam 
� elmente o

convívio com a 
doença

BOM
Os conteúdos, 
em sua maioria, 

representam 
� elmente o

convívio com a 
doença

NEM BOM
NEM RUIM

Os conteúdos nem 
sempre representam 
� elmente o convívio 

com a doença

RUIM
Os conteúdos 

raramente 
representam 
� elmente o 

convívio com a 
doença

PÉSSIMO
Os conteúdos 
di� cilmente 
representam 
� elmente o

convívio com a 
doença

5% 

14% 

37% 

22% 22% 
Redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter etc.)

Médico

Associações de pacientes

Google

Outros pro� ssionais de saúde 

Sites especializados em saúde

Sites de notícias

Familiares

Revistas

TV

Rádio

Outros

Não costumo buscar informações sobre AME

Está mais bem assistida do que as demais

Tem praticamente os mesmos desa� os das demais

Hoje se mostra muito mais desa� adora que as demais

Não tenho conhecimento ou vivência para avaliar

66%

64%

59%

32%

31%

31%

15%

12%

6%

3%

1%

8%

3%

16%

40%

24%

20%
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DIAGNÓSTICO AINDA 
DEPENDE DO INÍCIO 
DOS SINTOMAS 
O tratamento da AME evita a 

progressão da doença, mas 

os danos provocados não 

desaparecem. Daí por que 60% 

dos respondentes acreditam 

que a efetiva inclusão dessa 

doença no teste do pezinho 

do SUS seja um aspecto 

prioritário dentro do contexto 

do diagnóstico. A AME até foi 

listada entre as enfermidades 

a integrarem esse exame 

em uma lei de 2021, mas 

isso ainda não aconteceu. 

Enquanto isso, dois terços 

das pessoas com AME tipo 

1, que se manifesta de forma 

mais intensa, receberam o 

diagnóstico em até três meses 

após o início dos sintomas. 

Já metade das pessoas com 

o tipo 2 e quatro em cada 

cinco com os tipos 3 ou 4 

levam mais de um ano para 

saber o que têm depois de 

apresentarem sintomas.

ACESSO AO 
TRATAMENTO É 
COMPLEXO 
Para mais de 60% 

dos participantes do 

levantamento, as terapias 

medicamentosas e as 

de suporte melhoram 

consideravelmente o 

convívio com a doença. 

O problema: oito 

em cada dez sentem 

difi culdades para 

conseguir os fármacos e 

seis em cada dez, para 

agendar a fi sioterapia, 

a terapia ocupacional, o 

nutricionista, e por aí vai. 

O custo é apontado como 

um entrave para 60% dos 

respondentes, contudo as 

barreiras para o acesso vão 

além disso. Deslocamento, 

falta de medicamentos 

e terapias de suporte na 

rede pública e tempo 

na agenda também 

devem ser considerados 

nessa equação.

A SOCIEDADE ESTÁ 
DESPREPARADA 

Quase todas as pessoas 

que integraram a pesquisa 

afi rmaram já terem deixado de 

frequentar um local por falta 

de acessibilidade. Motivos 

não faltam: calçadas e ruas de 

má qualidade (lembradas por 

60% dos entrevistados), falta 

de elevadores (47%), portas 

estreitas (28%), transporte 

público sem adaptações 

necessárias (27%). O próprio 

SUS – utilizado por oito em 

cada dez participantes do 

levantamento para lidar 

com a AME – não está 

preparado, segundo 73% 

dos respondentes. Na saúde 

suplementar, esse número fi ca 

em 63%. Para reverter esse 

cenário, o preconceito deve ser 

enfrentado, uma vez que 94% 

das pessoas com AME acima 

de 13 anos relataram já terem 

sofrido com discriminação 

ou capacitismo.  

FALTA DE INFORMAÇÃO 
ADEQUADA 

Para 44% dos participantes, 

os conteúdos sobre AME 

nas redes sociais e na mídia 

são ruins ou péssimos, e 

raramente representam de 

maneira fi el o cotidiano dos 

pacientes. Só 5% acreditam 

que esses materiais são de 

ótima qualidade. Ainda assim, 

as redes sociais são uma fonte 

de informação sobre o assunto 

para 66% dos respondentes, o 

que aponta uma oportunidade 

para produtores valorizarem 

conteúdo de alto padrão. 

Médicos (64%) e associações 

de pacientes (59%) também são 

fontes comuns de informação. 

Em relação à educação, 77% 

dos entrevistados afi rmam 

ser necessário melhorar a 

comunicação com a sociedade 

sobre o convívio com essa 

condição, e 75% defendem 

investir em informações mais 

precisas sobre o tratamento.

O CUIDADOR PRECISA 
DE CUIDADO 

IMPACTO 
FINANCEIRO 

Das pessoas com AME 

incluídas na pesquisa, 81% 

dependem totalmente 

de alguém para cuidados 

básicos, que envolvem 

alimentação, higiene e 

deslocamento. Outros 17% 

precisam de um terceiro 

para ao menos parte de 

suas atividades. E essa rotina 

cobra um preço ao cuidador 

– geralmente, um membro 

da família. Nove em cada 

dez cuidadores na amostra 

declaram impactos físicos 

ou mentais em decorrência 

dessa demanda. Cada um 

deles reporta, em média, 

quatro problemas de saúde. 

Ansiedade (66%), dor nas 

costas (65%) e insônia (54%) 

lideram a lista de queixas. 

A depressão já atingiu 

21% desse grupo, o que 

denota a necessidade de 

apoio multidisciplinar.

De um lado, a renda per capita 

de uma família atingida pela 

AME tende a cair. Ora, menos 

da metade dos pacientes acima 

de 18 anos que responderam 

à pesquisa  (35 pacientes, no 

total) realizam alguma atividade 

profi ssional, enquanto 64% 

dos cuidadores deixam de 

trabalhar ou reduzem a jornada 

no emprego para darem conta 

das demandas impostas pela 

doença em casa. Do outro lado, 

o tratamento e os cuidados 

de maneira geral via de regra 

implicam gastos adicionais. 

Em outras palavras, o 

orçamento familiar é espremido 

tanto pela queda na receita 

quanto pelo aumento nas 

despesas. Mudanças estruturais 

para enfrentar esse abalo 

devem ser implementadas 

para evitar perdas na qualidade 

de vida de todos os membros 

da família. 

APRENDIZADOS
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