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Introdução e objetivos: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma
doença neurodegenerativa que afeta o neurônio motor superior e inferior
resultando em paralisia motora progressiva e irreversível. Embora, seja
considerada uma doença rara, ultimamente o crescente número de casos
novos tem chamado atenção da população. A prevalência no Brasil vai de 2,5
a 8,5/100000 habitantes. Desta forma o objetivo é determinar a prevalência
da ELA na região sudoeste da Bahia caracterizando o perfil desses
pacientes.

Métodos: Estudo com perfil epidemiológico e caráter analítico. O
mapeamento se deu na cidade de Jequié Bahia e circunvizinhas. O Hospital
Geral Prado Valadares, clinicas de fisioterapia neurológica e 13° Diretoria
Regional de Saúde –DIRES foram os principais campos de estudo dentro dos
critérios de inclusão: indivíduos em vida com diagnóstico comprovado e
residentes da área. Utilizada uma análise descritiva individualmente para
descrição do perfil e sintomatologia dos indivíduos. Os dados foram
analisados no programa “SPSS” 17.0. Avaliação da medida de significância
estatística utilizou-se o Qui-quadrado de Pearson, adotando p≤0,05.
Aprovado pelo CEP UESB, CAAE: 30890614.7.0000.0055.

Resultado: A taxa de prevalência encontrada foi de 1,6/100.000 habitantes,
uma média de idade incluindo ambos os sexos de 52,8 ± 6,3 anos, uma
predisposição ao sexo masculino (2:1) e uma apresentação clínica variável
(50% dor e 50% fraqueza foram sintomas inicialmente relatados, e com a
progressão foi a disartria 83%, fraqueza 100%); as alterações funcionais que
repercutiram foram vestir-se da cintura para baixo e alimentar-se com
independência total.

Discussão e conclusão: A análise deste estudo quantificou o número de
casos de ELA identificando 10 pacientes, sendo dois óbitos, num total de
492.000 habitantes. Diante do exposto conclui se que as ocorrências de ELA
na região são epidemiologicamente importantes, se tratando de uma
patologia que chama atenção pelo seu prognóstico desastroso e o crescente



número de casos instalados é de suma importância que mais estudos sejam
realizados não somente na região como em outros estados do país.
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