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Introdução: O estado do Pará, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) possui uma população de 7.581.05 pessoas distribuídas entre as zonas urbanas e rurais 

em uma unidade territorial de 1.245.759,305 km². Dados do Censo 2010 evidenciam um 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,646, o qual comparado a outros estados 

ocupa a 24° posição, alguns estudos apresentam a correlação entre o IDH e o Produto Interno 

Bruto (PIB) da região, sendo assim, quanto menores os valores, diminuem-se recursos 

federais, não sendo suficientes para suprir as demandas municipais dos setores de Atenção 

Primária à Saúde (APS) [1,2]. Buscando ampliar a abrangência e o propósito dessas ações, 

foram criadas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as quais contribuem para o 

fortalecimento de Estratégias de Saúde da Família (ESF), acolhendo as demandas espontâneas 

da população de sua área de abrangência e assegurando a continuidade do cuidado nos 

domicílios – quando necessário e na comunidade. Embora os programas tivessem se 

expandindo gradativamente, a equipe mínima não dispõe de profissionais fisioterapeutas, 

nesse contexto, surgem os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), tratando-se de um 

dispositivo estratégico para o desenvolvimento da APS, aumentando o propósito das ações e 

ampliando a capacidade resolutiva das equipes, entretanto, não se constitui com um espaço 

físico independente, ou seja, a partir das necessidades da comunidade amparada, os 

profissionais utilizam das próprias UBS para o desenvolvimento das atividades. Contudo, o 

programa se caracteriza pela assistência interdisciplinar e multiprofissional, possuindo 

equipes compostas por diversos profissionais da área da saúde, incluindo o fisioterapeuta, o 

qual vem ganhando espaço dentro das políticas nacionais de saúde, gerando um alto 

crescimento no número de profissionais desde a criação do NASF [3]. Objetivos: Quantificar 

o número de fisioterapeutas na APS de Unidades Básicas de Saúde e Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família, analisando a relação da quantidade de habitantes por fisioterapeuta nas 

mesorregiões do estado do Pará. Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado em 

agosto de 2019, a partir de dados do CNES e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A busca incluiu informações dos 144 municípios do estado do Pará, envolvendo 

estabelecimentos com pelo menos um fisioterapeuta. As informações coletadas para cada 

estabelecimento foram: tipo de estabelecimento; número de fisioterapeutas; mesorregiões, 

unidade federativa (UF) e município de localização. Foram considerados como 

estabelecimentos da APS: Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF). O número de habitantes dos municípios foi coletado a partir dos resultados 

do Censo Demográfico de 2010. As informações foram analisadas por técnicas estatísticas 

descritivas, portanto, o cálculo foi realizado a partir da razão do número de habitantes por 

fisioterapeutas na APS. Resultados e Discussão: Foram identificados 189 cadastros de 

fisioterapeutas em 1298 estabelecimentos de APS, destes, 86.3% são representados por UBS. 

No entanto, a maior parte dos cadastros são vinculados ao NASF representando 96,7% do 
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total de fisioterapeutas encontrados. A cobertura da região metropolitana apresentou o maior 

número de unidades que possuem fisioterapeutas, representando 81,8% dos estabelecimentos, 

em contrapartida o Baixo Amazonas possui o pior índice com apenas 46,7% das unidades. 

Quando considerado o porte populacional, as maiores proporções foram observadas em 

metrópoles, no entanto a maioria dos municípios (70,8%) apresentaram cadastros de 

fisioterapeutas na APS. As regiões Sudoeste e Nordeste apresentaram as melhores relações 

com aproximadamente 32.227,4 e 33.136,7 habitantes por fisioterapeuta na APS 

respectivamente, e a região do Baixo Amazonas apresentou a pior relação (61.365,6 

habitantes por fisioterapeuta na APS) [4]. Alguns aspectos são associados à concentração da 

profissão e influenciam na distribuição populacional no Estado como por exemplo: fatores 

socioeconômicos, a distribuição das instituições de ensino superior, profissionais 

fisioterapeutas formados nas regiões e a conformação da rede de estabelecimentos do sistema 

de saúde que, consequentemente, promovem uma concentração maior no número de 

habitantes. Isto sugere que existe uma correlação entre a oferta de serviços de saúde e a 

influência econômica na conformação do sistema de saúde, gerando então uma desigualdade 

na distribuição dos serviços [5]. No entanto, essa diferença pode estar relacionada à 

conformação hierárquica e regionalizada do sistema de saúde no Brasil, visto que apenas as 

equipes de profissionais do NASF apresentam fisioterapeutas em sua equipe mínima, como 

preconizado pelo Ministério da Saúde, o que difere das UBS, as quais dispões de no máximo 

três equipes de Estratégia de Saúde de Família (ESF), compostas por médico, enfermeiro, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e doze agentes comunitários de saúde. Tal fato explica a 

escassez na distribuição de fisioterapeutas na APS, tornando as intervenções pouco 

conhecidas bem como a quantidade de municípios que possuem esses profissionais [3]. Essa 

realidade acentua-se em países que possuem sistemas de assistência universal, amplas áreas 

territoriais e população dispersa por diversas áreas de extensão, como é o caso do Pará. Este 

cenário é visualizado principalmente nos municípios mais distantes das capitais e menor 

número de habitantes, havendo uma disparidade entre as zonas rurais e urbanas [5]. Dessa 

forma, são encontradas carências assistenciais em razão da má distribuição de fisioterapeutas 

nos municípios do estado do Pará, apontando lacunas nas áreas cobertas pelos 

estabelecimentos de APS. Conclusão/Considerações Finais: Tendo em vista os fatos 

mencionados, conclui-se que as regiões Sudoeste e Nordeste do Pará apresentaram a melhor 

oferta de fisioterapeutas por habitantes na APS, contudo, esse número ainda é insuficiente 

para suprir a demanda populacional e em concordância o estudo evidencia que cerca de 

29,16% do municípios do Estado não dispõe desses profissionais, por esse motivo, faz-se 

necessário o desenvolvimento de políticas nacionais que assegurem a disponibilidade e a 

acessibilidade geográfica dos profissionais fisioterapeutas, fortalecendo sua atuação tanto na 

APS como nos serviços especializados. 
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