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Introdução: O Projeto de Extensão “Avaliação e Tratamento de pessoas com Deficiência Neuromotora tem 
atendido uma demanda reprimida de pacientes com incapacidades neuromotoras e traumato-ortopédicas fun-
cionais residentes na Ceilândia (DF), local onde o Campus da Faculdade de Ceilândia que comporta o Curso 
de Fisioterapia da Universidade Brasília está inserido. Nossa base de dados permite atualmente descrever as 
principais causas que geraram a demanda assitêncial nessa região administrativa. Objetivo: Descrever o 
perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pelo projeto de extensão. Métodos: Foram analisados os pron-
tuários dos pacientes já atendidos pelo projeto de extensão durante o ano de 2015. As variáveis de interesse 
foram: idade, sexo, diagnóstico fisioterapêutico e clínico, e número de sessões de tratamento. CAAE CEP: 
55504816.0.0000.0030. Resultados: Obtivemos uma amostra de 73 prontuários, sendo 32 com incapaci-
dades causadas por doenças neurológicas e 41 com queixas de dor de origem traumato-ortopédicas. Entre 
as pessoas atendidas pela especialidade de Fisioterapia Neurofuncional, a média de idade foi de 57,51 anos 
(DP 22,95); 55,26% do sexo feminino e 44,74% do sexo masculino, dentre os quais, 14 ainda permanecem em 
atendimento. Na especialidade de traumato-ortopedia funcional, a média de idade foi de 58,9 (DP 17,27). A 
proporção de mulheres nessa especialidade foi de 89,89% e 10,11% de homens, permanecendo 16 indivíduos 
em atendimento atualmente. Os diagnósticos fisioterapêuticos mais prevalentes foram: hemiparesia, hemiplegia 
e quadriplegia com 30,43%, 4,35% e 8,7% respectivamente, sendo outros tipos de diagnósticos totalizaram 
17,39%; e dor nas pernas com 29,03%, dor nos braços com 25,81% e o mais prevalente com 45,16%, dor na  
coluna. Em termos de diagnósticos clínicos, os tipos mais prevalentes foram: Acidente Vascular Encefálico com 
36,62% do total, Paralisia Cerebral com 5,64%; Lombalgia, Artrose, Bursite e Pós-operatórios diversos com 
18,31%, 12,67%, 8,45% e 7,04% respectivamente. No ano de 2015 foram realizados um total de 890 sessões 
sendo 445 na fisioterapia neurofuncional, com média de 13,91   (DP 9,86); e 345 sessões na traumato-ortopedia, 
com a média de 8,41 (DP 6,99). Conclusão: Conclui-se que este estudo gera subsídio suficiente para que 
o estudante, professor ou voluntário trace objetivos de tratamentos personalizados para a população onde o 
projeto está inserido de acordo com o perfil epidemiológico encontrado. 
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