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Introdução. Estando os indivíduos sujeitos a ações de força mecânicas internas e externas para a manutenção de 
uma boa postura e o desenvolvimento de suas atividades diárias a partir da comunicação neuromuscular, a relação 
existente entre o movimento, a estrutura e as forças deixará o sistema musculoesquelético suscetível a diversos meca-
nismos de lesão, sendo assim, a investigação das disfunções mais prevalentes dentro de uma clínica escola favorece 
uma melhor administração do espaço e aprimora a perspectiva de atendimento à população. Objetivo. Realizar le-
vantamento das disfunções musculoesqueléticas dos atendimentos prestados por uma clínica escola de fisioterapia na 
cidade de Belém. Método. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade da Amazônia 
com CAAE 51454715.9.0000.5173. O estudo foi do tipo descritivo e observacional transversal, no qual foram realizados 
levantamentos de prontuários de pacientes atendidos entre os anos 2010-2015. Os dados coletados foram gênero, 
idade, segmento corporal acometido e diagnóstico clinico. A análise estatística foi realizada por meio do programa Mi-
crosoft Office Excel 2010® para tabulação dos resultados e elaboração de gráficos e tabelas. Resultados. O total de 
prontuários contemplados na pesquisa consistiu em 297, no qual os resultados correspondem a 75% dos atendimentos 
para o gênero feminino, com média de idade de 42,40±20,18 anos. Os segmentos corporais mais acometidos foram as 
regiões cervical (35%) e lombar (29%), apresentando como diagnósticos clinico a lombociatalgia/lombalgia com 24% e 
a cervicobraquialgia/cervicalgia com 19%. Conclusão. A compreensão dos dados encontrados serve como ponto de 
partida para um melhor direcionamento dos serviços ofertados pela clínica escola quanto ao número de profissionais 
especializados disponíveis para atender a demanda, bem como, ampliar as modalidades terapêuticas direcionada ao 
tratamento das disfunções musculoesqueléticas.
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