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Introdução e objetivos: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma
doença rara, neurodegenerativa e de causa ainda desconhecida. O objetivo
deste estudo foi descrever o perfil epidemiológico da população portadora
de ELA no Brasil, no ano de 2014.

Métodos: Trata-se de estudo do tipo transversal, analítico e observacional
baseado em um inquérito epidemiológico piloto respondido via internet por
pacientes, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/UnB) com o registro
CAAE 16110413.6.0000.0030. Foi elaborado um questionário eletrônico
composto de 38 questões, o qual foi aplicado, em parceria com a Associação
Pró-Cura da ELA, aos portadores da doença cadastrados nessa entidade.

Resultado: Participaram deste estudo 192 sujeitos com média de idade de
54,93±1,47 no sexo feminino e 53,90 ± 1,06 para o sexo masculino. A maior
parte se auto declarou como branco (152). O tempo para diagnóstico foi de
14 meses, a idade no diagnóstico foi de 49,50±12,48 anos e a apresentação
inicial mais frequentemente relatada foi de membros inferiores, sendo o
sintoma inicial mais frequente a perda de força muscular (40,63%), e 41,5%
usavam como meio de locomoção a cadeira de rodas. O acompanhamento
médico realizado no Sistema Único de Saúde ocorreu em 76 casos (41,5%) e
fisioterapêutico em 34 (21,9%). A renda familiar de 38% dos casos variou
entre 1 a 3 salários mínimos.

Discussão e conclusão: Os indivíduos brancos parecem apresentar um
fator de risco para ELA mais elevado quando comparados com as demais
raças. E ainda, que os pacientes portadores de ELA necessitam de uma
intensa colaboração governamental para aquisição de medicamentos e
tecnologias. O perfil epidemiológico de base populacional de pacientes com
ELA no Brasil determinado por meio de formulário eletrônico pode
contribuir para a definição de estratégias terapêuticas e para o
desenvolvimento de políticas públicas.
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