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RESUMO 

O presente estudo irá descrever o perfil epidemiológico dos pacientes neurológicos 

atendidos na Clinica Escola UniFMU. Este é relevante, tendo-se em conta que a 

produção de estudos epidemiológicos voltados à saúde brasileira concentrou-se nas 

doenças infecciosas e saúde materno-infantil, diferentemente da literatura mundial, 

na qual as doenças crônicas se destacam. 

INTRODUÇÃO 

As Instituições de Ensino Superior, como as que possuem o curso de Fisioterapia, 

oferecem serviços de atendimento à saúde, através de Clínicas Escolas. Os 

usuários desse serviço reconhecem a importância do atendimento e demonstram 

satisfação com o modelo adotado pelas Instituições. 

Na Instituição FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas), o serviço de Fisioterapia é 

prestado através da Clínica Escola UniFMU, que oferece atendimento gratuito à 

população, na qual os mesmos são realizados pelos alunos e supervisionados por 

um Fisioterapeuta. São oferecidas assistências em áreas distintas, dentre elas a 

Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, Hidroterapia, Neurologia Adulto e 

Pediátrica, além das concedidas em Hospitais e Clube Esportivo. 

Estudos na área da Saúde verificaram que a produção epidemiológica brasileira 

esteve mais concentrada em torno de temas voltados a doenças infecciosas e saúde 

materno-infantil, diferentemente dos publicados na literatura mundial, na qual as 

doenças crônicas obtiveram destaque1. Diante disso, surgiu o questionamento de 

quais patologias são mais frequentes, e o perfil dos pacientes atendidos nos setores 

de Neurologia pediátrica e adulto na Clínica Escola UniFMU. 

Em relação à idade dos pacientes, a Clínica Escola UniFMU, classifica os indivíduos 

em duas faixas etárias, independente da patologia. Os atendidos no setor de 

pediatria equivalem aos pacientes com idade inferior a 18 anos completos, no 

momento da avaliação, e no setor adulto, com idade igual ou superior a 18 anos. 

Quanto ao diagnóstico clínico, a instituição atende pacientes com comprometimento 

neurológico leve, moderado e grave, de origem congênita ou adquirida. Dentre as 

diversas afecções destaca-se o Acidente Vascular Encefálico (AVE), Traumatismo 

Raquimedular (TRM), Traumatismo Cranioencefálico (TCE), Escleroses, Distrofias 

Musculares (DM), Parkinson, Síndromes diversas, Paralisia Cerebral (PC) e Atraso 

no Desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM), além das patologias associadas. 



OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos pacientes 

atendidos na Clínica Escola UniFMU, no período de 2003 à 2014. Assim como as 

principais patologias atendidas nos setores de Neurologia Adulto e Pediátrica. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, descritivo e retrospectivo 

realizado na Clínica Escola UniFMU. A amostra foi composta por 427 prontuários de 

pacientes atendidos entre Janeiro de 2003 à Dezembro de 2014, nos Setores de 

Neurologia Pediátrica e Adulto, da Clínica Escola UniFMU, situada na Capital de São 

Paulo (SP). Foram excluídos do estudo pacientes sem dados completos no 

prontuário. O instrumento de pesquisa constituiu-se dos seguintes blocos de 

informações transcritas para ficha de registro previamente elaborada: gênero, idade, 

região que os pacientes residiam, meios de locomoção dos mesmos e diagnóstico 

clínico. Não foram colhidos nome e sobrenome, ou qualquer dado que pudesse 

identificar o paciente,  garantindo sigilo total dos indivíduos envolvidos no presente 

estudo. Foi realizada análise estatística descritiva com apresentação dos resultados 

em gráficos e tabelas. 

DESENVOLVIMENTO 

O AVE pode ser classificado como isquêmico ou hemorrágico, sendo o isquêmico 

mais comum. Dentre 35 milhões de mortes atribuídas às doenças crônicas no 

mundo em 2005, o AVE foi responsável por 5,7 milhões (16,6%) das mortes. Dessa 

forma, o AVE é um problema de saúde mundial2. 

Segundo a OMS, anualmente, 250 mil e 500 mil pessoas tornam-se lesado medular. 

Foi observada uma distribuição etária com picos nas idades de 15-29 anos e mais 

de 65 anos, enquanto a relação homem: mulher é de 4: 1. A incidência global de 

TRM foi estimada em 23 casos por milhão. 

No Brasil, nos últimos 10 anos, constatou-se que o TCE, ocasionado por traumas 

mecânicos, deixaram inválidos mais de 1 milhão de pessoas. Além disso, segundo o 

Manual Merck, o TCE, em comparação com qualquer outra lesão neurológica, é a 

principal causa de morte e invalidez entre os indivíduos com menos de 50 anos de 

idade. Apesar deste predomínio, há outros dois picos de incidência relevantes, 



localizados nos dois extremos: as vítimas na primeira década de vida e os com mais 

de 60 anos de idade3. 

O Brasil demonstra carência de estudos que demonstrem a prevalência e incidência 

da PC no cenário nacional, entretanto, com base em dados de outros países, faz-se 

projeção do dimensionamento da PC em países em desenvolvimento, sendo 

descrito uma incidência de 1,0 a 2,0 a cada 1.000 nascidos vivos, enquanto nos 

países em desenvolvimento, 7 a cada 1.000 nascidos vivos4. 

RESULTADOS  

Foram avaliados os prontuários de 427 pacientes; 57,38% do sexo masculino. A 

idade variou de 0 a 89 anos, média de 27,87 anos, mediana de 19 anos, 56,44% 

eram brancos. Na faixa etária adulta, a idade variou de 19 a 89 anos, média de 50,6 

anos, mediana de 51 anos; 53,02% eram brancos; 85,87% residiam na Zona Sul da 

cidade e 40,93% utilizavam carro. O acidente vascular encefálico foi o mais 

prevalente na população estudada (45,11%). Na faixa etária pediátrica, a idade 

variou de 0 a 16 anos, média de 4,78 anos, mediana de 4 anos; 59,9% eram 

brancos; 80,96% residiam na Zona Sul da cidade e 59,46% utilizavam transporte 

público.  A paralisia cerebral foi a patologia que apresentou maior prevalência 

(47,16%)  nesta população. 
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