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INTRODUÇÃO:
O estudo foi proposto para analisar as principais patologias relacionadas à neurologia e seus fatores de risco
predominantes para estabelecer melhoria nas medidas de prevenção, intervenção e reabilitação, bem como, determinar
prioridades frente ao tratamento dos pacientes atendidos na Clínica de Fisioterapia Neurológica da Universidade de Passo
Fundo. As manifestações mais comuns desses distúrbios incluem deficiência motora, sensitiva, autônoma e cognitiva¹. As
patologias encontradas em maior número na análise realizada para traçar o perfil epidemiológico de pacientes neurológicos
foram às cerebrovasculares, lesões medulares, as causadas por acidentes automobilísticos, quedas, arma de fogo e
agressões físicas e as congênitas. Estas patologias podem provocar incapacidades funcionais, prejudicando de forma
significativa o bem estar físico e emocional.Com isto o objetivo do estudo foi delinear o perfil dos pacientes no setor de
fisioterapia neurológica da Universidade de Passo Fundo.

METODOLOGIA:
Este estudo caracterizou-se por ser retrospectivo, transversal, quantitativo, com coletas de dados dos prontuários de
pacientes atendidos na Clínica de Fisioterapia Neurológica da UPF na cidade de Passo Fundo/RS no período de novembro
de 2011 à junho de 2012, sendo esta amostra composta por 249 indivíduos. As variáveis estudadas foram gênero, raça,
idade, patologia, fatores de risco, tempo decorrido desde a lesão, número de sessões. A análise dos dados foi realizada de
forma descritiva, e estes foram relacionados entre si através do programa Excel 2000. A discussão ocorreu com base no
referencial bibliográfico pertinente ao tema. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Passo Fundo, por estar de acordo com a resolução CNS 196/96, seguindo todos os preceitos éticos exigidos.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Foram analisados 249 pacientes sendo, 139 do gênero masculino (55,82%) e 110(44,18%) do gênero feminino. Os dados
coletados revelaram prevalência das seguintes patologias neurológicas na Clinica de Fisioterapia da Universidade de Passo
Fundo: AVEI (25,3%), PC (11.65%) TRM (9.64%) TCE (6.43%) e EM (2,40%) Sendo que as demais não apresentaram
porcentagem relevante. Dos pacientes com AVEI 35 eram homens e 28 mulheres totalizando 63 pacientes (25.3%). Os
dados coletados revelaram maior incidência nos indivíduos na faixa etária entre 41 e 60 anos de idade. (49,20%) Destes
pacientes 27 apresentaram como fator de risco predominante a Hipertensão arterial sistêmica ¿ HAS (42.85%). Foi
observado também que 14(22,22%) dos 63 pacientes tinham como profissão do lar e 5 a profissão de serviços gerais. Em
relação à intervenção fisioterapêutica a maioria dos pacientes com AVEI (41,26%) realizaram de 1 a 10 sessões de
fisioterapia. O AVE isquêmico é caracterizado por uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral causada por um bloqueio
parcial ou total de um ou mais vasos sanguíneos deixando as células do cérebro desprovidas de oxigênio por poucos
minutos, ocorrendo assim a destruição das mesmas e morte do tecido cerebral. Os resultados encontrados nesse estudo
demonstram características semelhantes à literatura no quesito gênero, já a faixa etária predominante não foi totalmente de
idosos, pois abrangeu uma quantidade significante de pacientes de 41 a 60 anos de idade. A intervenção fisioterapêutica
auxilia na rápida e pronta recuperação do indivíduo com sequela de AVEI e é de suma importância que seja instituída
precocemente. Sendo esta uma ciência aplicada, que tem por objetivo preservar, manter, desenvolver ou recuperar a
integridade de órgãos, sistemas ou funções, especificamente, ela auxilia na restauração das funções perdidas, levando
assim ao melhor restabelecimento do paciente às suas atividades de vida diária².

CONCLUSÃO:
Evidencia-se que este estudo vem promover um maior conhecimento quanto ao perfil epidemiológico de pacientes
neurológicos e elevar o grau de aprendizado perante as doenças estudadas bem como acrescentar para melhorar as
intervenções levando em conta os dados obtidos e características comuns destes pacientes.
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