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Introdução: Atualmente, a disparidade dos sistemas de saúde e distribuição de profissionais 

ainda é um fator alarmante entre as áreas urbanas e rurais. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) preconiza através de políticas de recrutamento a fixação de profissionais das áreas 

médicas, visando o favorecimento ao acesso à saúde para as zonas mais remotas [1,2]. Além 

disso, para a avaliação dos serviços de saúde, tem-se o geoprocessamento, o qual é definido 

por um conjunto de técnicas computacionais, utilizado como ferramenta para obtenção de 

informações espaciais que permitem a vigilância, prevenção e controle de agravos [3]. Visto 

isso, conclui-se que a região Amazônica apresenta um dos piores indicadores de saúde do 

Brasil. Desse modo, estudos evidenciam a correlação entre o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e o Produto Interno Bruto (PIB) da região, sendo duas grandezas diretamente 

proporcionais, ou seja, quanto menor o IDH, tem-se em consequente uma diminuição do PIB, 

o que reflete na distribuição dos recursos federais, os quais são inferiores às demandas 

advindas dos municípios [4]. O número de fisioterapeutas na região Norte, mais precisamente 

nos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Pará, segundo dados recentes de 2017 apresenta-se 

inferior às demais regiões do Brasil, concentrando-se principalmente no Sudeste do país - São 

Paulo e Rio de Janeiro. Nesse cenário, a distribuição de profissionais fisioterapeutas no 

Sistema Único de Saúde (SUS) ainda é escassa, tornando as intervenções pouco conhecidas, 

assim como a quantidade de municípios que detêm desses profissionais, inviabilizando a 

atuação dos mesmos no sistema [5]. Objetivos: Realizar uma análise da literatura, destacando 

a distribuição espacial de profissionais fisioterapeutas na região Amazônica, evidenciando os 

reflexos desta nos sistemas de saúde. Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica no 

período de setembro a outubro de 2019, utilizando as bases de dados eletrônicas: Scielo, 

Pubmed, e Medline, indexando os respectivos descritores: Fisioterapia, Análise espacial e 

Atenção primária. Utilizou-se métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e 

avaliar criticamente os estudos, sendo assim, as publicações incluídas seguiram os seguintes 

critérios: artigos de pesquisa em periódicos nacionais, trabalhos publicados entre o período de 

2009 a 2019, estudos analíticos de caráter descritivo e transversais que tinham como objetivo 

evidenciar as condições de acesso aos sistemas de saúde como um reflexo da distribuição 

territorial de fisioterapeutas, descrevendo a relevância desta inserção e suas atribuições 

profissionais. Foram excluídos artigos incompletos e que não se encaixaram nos critérios de 

inclusão do estudo. Resultados e Discussão: A discrepância na disposição de profissionais 

adquire um status mais alarmante ao considerar a região Amazônica com uma grande 

extensão territorial (representando 49,29% do território nacional) e dispersão populacional 

elevada, tendo 4,12 habitantes por Km. Tal fato evidencia barreiras loco-regionais 

importantes que dificultam o acesso aos serviços de saúde em inúmeros municípios, o que não 

coincide com a distribuição de fisioterapeutas na área, impossibilitando a disseminação 

adequada sobre a significância da profissão para o aperfeiçoamento na qualidade do 

atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) [1,2]. Ademais, a má distribuição desses 

profissionais advém do baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o que implica 
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diretamente no PIB e resulta na diminuição de recursos federais, o qual é inferior à média 

nacional, assim, limitando a capacidade de gestão dos municípios e dificuldade para fixação 

de trabalhadores, potencializando a concentração dos serviços de média e alta complexidade 

para as capitais. Nesse contexto, salientam-se as dificuldades comumente enfrentadas pelos 

usuários tanto das zonas urbanas, quanto rurais, como a baixa possibilidade de atendimento 

rápido, dificuldade para marcação de consultas e longas filas de espera, causando, dessa 

forma, a insatisfação nos usuários, que ficam incrédulos nos serviços que deveriam ser 

prestados. As regiões socioeconomicamente mais desenvolvidas apresentam maior 

concentração de instituições de ensino superior, capacitando mais profissionais para o 

mercado de trabalho, contudo, a distribuição desigual de cursos de graduação pode trazer 

consequências para a assistência prestada à população, tais como: escassez de profissionais 

em determinadas localidades e divergências corporativas [4]. Sendo assim, no que se refere ao 

número de registros nos Conselhos Regionais, tem-se 7.544 indivíduos, representando apenas 

3,6% do percentual de fisioterapeutas de todo o Brasil. Ressalta-se também o número de 

profissionais por região em relação à quantidade total de habitantes residentes nos estados do 

Norte do país, considerando 17.707.783 indivíduos e 7.520 profissionais, logo, pode-se 

concluir que há 0,42 fisioterapeutas para cada 1000 habitantes, demonstrando assim, 

desigualdade entre as demais regiões do território nacional, em razão da grande demanda 

populacional e carência de profissionais da área [5]. Conclusão/Considerações Finais: O 

presente trabalho destacou alguns déficits nos sistemas de saúde, os quais tem impacto direto 

no modelo assistencial de atendimento à população. A má distribuição de profissionais 

fisioterapeutas, principalmente nas áreas mais remotas, contribui para o aumento de barreiras 

loco-regionais, as quais dificultam o acesso da comunidade à atenção primária, 

impossibilitando o aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. 

Dessa forma, faz-se necessária a implementação de políticas públicas que ampliem a 

distribuição territorial dos fisioterapeutas na região Amazônica, visando proporcionar 

melhores condições para acessibilidade dos usuários e prevenir e/ou tratar agravos na 

população. 
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