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Qual é o impacto nos 
níveis de saúde, nos 

anos de vida perdidos e 
na qualidade de vida 

para a população 
portuguesa?

Quais são os custos  
suportados pela 

sociedade? 

O custo e a carga da atrofia muscular espinhal em 
Portugal



A Carga da Doença

DALY: anos de vida ajustados pela 
incapacidade
YLL: anos perdidos por morte 
prematura
YLD: anos perdidos por incapacidade 

Crédito da imagem: https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2015/09/15/gbd-
compare-a-new-data-tool-for-professionals/ 



 Ausência de uma fonte única com dados de 
prevalência de doentes com AME;

 Processo com várias etapas para estimar 
separadamente a prevalência de AME tipo I, 
tipo II, e tipo III em Portugal. 

Kekou et al. (2020)

1,5 por 100 mil habitantes

População em Portugal 
Continental no ano de 2019

147 doentes com AME

Distribuição por tipo 

Painel de peritos

Prevalência da AME



Prevalência da AME

Tipo I Tipo II Tipo III

Distribuição por sexo* 
50% H 
50% M

47% H 
53% M 

63% H 
37% M 

Idade média* 8,3 meses 17,3 anos 31,9 anos

Total de doentes 18 46 83

* Com base nos doentes conhecidos.
H, homens; M, mulheres.
Fonte: Estimativas dos autores



 Certificados de óbito na Plataforma da Mortalidade da DGS:

 Portugal Continental, ano 2018.

AME Tipo Óbitos

I 1

II/III 5

Total 6

Fonte: DGS - Plataforma da Mortalidade, 2020.

YLL: Mortes por AME em Portugal 



YLL por AME em Portugal Continental

YLL da AME, em Portugal Continental

Fonte: Estimativas dos autores

Fonte: Estimativas dos autores

AME YLL AME YLL/doente

Tipo I 87 (25%) 4,8=87/18 

Tipo II/III 258 (75%) 2,0=258/129

Total 345 2,3=345/147

YLL: Anos perdidos por morte prematura 



Tipo
Ponderadores de incapacidade 

(pontuação média)
Prevalência (n)

I 0,602 18

II 0,500 46

III crianças 0,046 9

III adultos 0,327 74

Fonte: Cálculo dos autores com base nas respostas dos Peritos (adaptado de Global Burden of Disease Study [2019]).

YLD: Incapacidade associada à AME



YLD por tipo de AME, Portugal Continental, 2019. 

AME Tipo YLD totais
Meses vividos sem 

incapacidade num ano / 
doente 

I 10,8 4,8

II 23,0 6,0

III crianças 0,4 11,5

III adultos 24,2 8,1

Total 58,4 -

YLD: Anos perdidos por incapacidade



R.I.P.+ 

403 DALY

345 YLL58 YLD 
14% 86%

AME Tipo DALY/doente

I 5,4

II/ III 2,4

Total 2,7

DALY: anos de vida ajustados pela incapacidade



Custos diretos médicos

•Episódios hospitalares

• Outros consumos ambulatório

•Tratamento farmacológico

Custos diretos não médicos

•Transportes

•Apoios sociais

•Cuidadores informais

•Dispositivos de apoio e adaptações 
ao domicílio

Custos de produtividade

 Ótica da prevalência
 Perspetiva da sociedade

Os custos da Doença 



Custos diretos médicos (89%):
A. Internamentos: 3%
B. Ambulatório: 5%
C. Tratamento farmacológico 82%

Custos diretos não médicos (9%):
D. Apoios sociais: 3%
E. Cuidadores informais: 5%
F. Outros (dispositivos de apoio, 

adaptações ao domicílio e 
transportes): 1%

Custos de produtividade (cinzento): 1% 
Custo total

Custo médio 
anual / doente

16.806.311 € 114.329 €

Os custos totais anuais da DA



 A prevalência da AME em Portugal foi estimada em 147 doentes

 18 tipo I, 46 tipo II e 83 tipo III

 Perderam-se 403 anos de vida ajustados pela incapacidade (DALY)

 86% por mortalidade prematura (345 anos)

 A carga da doença é muito significativa em termos individuais, tendo-se
estimado 2,7 DALYs/doente, sendo mais expressiva nos doentes tipo I (5,4
DALY/doente)

 Em média, uma criança com AME tipo I vive apenas o equivalente a 4,8
meses sem incapacidade num ano de vida

Conclusões: Carga da Doença (2019)



 O impacto social e económico da AME é significativo, apesar

da baixa prevalência da doença

 Os custos totais atribuíveis à AME foram estimados em ≈ 17 milhões €

 42% referentes à forma mais grave da doença (tipo I)

 9% (1,6 milhões €) correspondem a custos diretos não médicos (inclui dispositivos de apoio,
adaptações ao domicílio, apoios sociais, cuidador informal)

 Custo total médio por doente: 114 mil€/ano

 Excluindo o custo das terapêuticas modificadoras da história natural da doença, o
custo anual médio por doente em Portugal é ≈ 1/3 do custo na Alemanha e ≈ 1/5
do custo em Espanha

Conclusões: Custos da Doença (2019)



Necessidade do envolvimento de todos 

(doentes, família/cuidadores, profissionais 

de saúde e decisores políticos) na definição 

de políticas de saúde nacionais sobre a 

abordagem da AME.

Mensagem Final






