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RESUMO
Em Pelotas, a Fisioterapia está passando por modifica-
ções. A inserção do curso de Fisioterapia na UCPel desde
2003, fez com que houvesse um novo desenho dessa pro-
fissão na Região, com isso, ocorreu conseqüentemente
um somatório de profissionais, vindos para docência, agre-
gando a área novas idéias e conhecimentos, contribuindo
assim para o aperfeiçoamento da profissão, inclusão em
cenários antes desprovidos deste profissional, modificando
assim o caminhar da Fisioterapia. Por estes fatores o
presente estudo descreveu a trajetória da Fisioterapia
ambulatorial realizada pelo SUS no município de Pelotas/
RS, desde a municipalização da saúde. Esta pesquisa é de
natureza transversal e descritiva, onde foi analisado um
banco de dados referentes aos anos de 2002 a 2006, per-
tencente à Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas/RS.
Obteve-se como resultados que, nos anos de 2002 e 2003,
havia 04 clínicas prestadoras de atendimentos fisioterápi-
cos pelo SUS, em 2004, este número aumentou para 07,
permanecendo até 2006. Em relação aos atendimentos
fisioterápicos, em 2002, evidenciamos 152.886; já em 2003
totalizou-se 154.841; em 2004, 147.575; em 2005, obser-
vou-se 141.955; e no ano de 2006, verificou-se 126.357; já
dentre os procedimentos realizados pelo SUS, nas clínicas
conveniadas, o mais prevalente é o atendimento a doenças
de origem reumáticas de membros ou coluna vertebral,
totalizando 338.933 (40,5%) dos atendimentos no período
equivalente aos anos de 2002 a 2006. Diante do exposto,
percebe-se a necessidade de continuação da realização de
mais estudos, que possam demonstrar a realidade da Fisi-
oterapia nos Municípios, Estados e no Brasil.
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ABSTRACT
In Pelotas, Physiotherapy is undergoing modifications. The
insertion of this course in the UCPel since 2003, caused
a new design of this profession in this Region,
consequently, with this, an addition of professionals
occurred, making them come to the university, adding
new ideas and knowledge to the area, contributing for
the perfectioning of the profession, inclusion in scenarios
previously lacking this professional, thus modifying the
course of Physiotherapy in this Region. By these factors,
the present study intends to describe the history of the
outpatient Physiotherapy carried out by SUS in the city of
Pelotas/RS, since the municipalization of health. This study
is transversal and of descriptive nature, and analyzed a
database referring to the years between 2002 and 2006,
which belongs the to Health Department of Pelotas/RS.
As a result it was verified that in the years of 2002 and
2003 there were  4 clinics of physiotherapy duly authorized
by SUS (National Health System), in 2004, this number
increased to 07 clinics, remaining the same up to 2006. In
relation to the physiotherapy services, in 2002 we found
152.886; in 2003 totaling 154.841; in 2004, 147.575 were
verified; in 2005, 141.955; and in 2006, 126.357. In relation
to procedures made by SUS, in authorized clinics, the
most common ones referred to rheumatic origin illnesses
of limbs or in the spinal cord, totaling 338,933 (40.5%) of
all services in the period between the years of 2002 and
2006. In view of the above, we perceive the need to con-
tinue carrying out more studies, which can demonstrate
the reality of the Physiotherapy in the Cities, in the States
and in Brazil.
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INTRODUÇÃO

A Fisioterapia está, cada vez mais, adqui-
rindo importância significativa na área da Saúde.
Enquanto ciência, tem conquistado e armaze-
nado conhecimentos e experiências diversas,
resultantes de investigações e pesquisas teóri-
co-práticas nas suas diferentes áreas de atua-
ção. Isto fortalece a sua consolidação como Ci-
ência da Saúde, e a coloca como profissão im-
portante no processo de promoção, manuten-
ção e recuperação das condições de saúde da
população (REBELLATO; BOTOMÉ, 2004).

Enquanto profissão, nasceu em meados do
século XX, quando as duas Guerras Mundiais
causaram um grande número de lesões e feri-
mentos graves, que necessitavam de uma abor-
dagem de reabilitação para reinserir as pesso-
as afetadas em uma vida ativa. No Brasil, a uti-
lização dos recursos físicos na assistência à
saúde iniciou-se por volta de 1879, na época
da industrialização, devido ao grande número
de acidentes do trabalho, e seus objetivos
eram voltados para a assistência curativa e re-
abilitadora. (REBELLATO; BOTOMÉ, 2004)

Primeiramente reabilitadora, a fisioterapia
foi crescendo e percebendo que poderia in-
tervir com grande ênfase anteriormente ao
quadro patológico já instalado.

De acordo com a Constituição Federal
Brasileira de 1988, a saúde é um “direito de
todos e um dever do Estado”. Para entender este
conceito de saúde, a referida constituição ins-
tituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), que,
entre os desafios, se propõe a reestruturar e
reverter o modelo assistencial antigo, centra-
do no individualismo, com baixa cobertura e
insatisfação dos usuários, por um modelo que
esteja pautado principalmente nos princípios
de universalidade, de eqüidade e de integrali-
dade. (BERNARDES, 2005)

Nestes termos, a atenção integral ao indi-
víduo, que é o objetivo maior do SUS, tem

como enfoque a qualidade de vida. Deste modo,
a inserção e acesso à fisioterapia são muito im-
portantes para somar ações que venham ao en-
contro das necessidades da população.

Dentro do Sistema de Saúde implementa-
do no Brasil, a Fisioterapia é considerada uma
especialidade de média complexidade, e, por
este motivo, ainda não se encontra inserida na
Atenção Básica, ficando disponível ao usuário
que utiliza o SUS, nas Clínicas Privadas Conve-
niadas com este Sistema e nos Hospitais de
Ensino Contratualizados.

Em Pelotas, a Fisioterapia está passando
por modificações. A inserção do curso de Fi-
sioterapia na Universidade Católica de Pelotas
(UCPel), desde 2003, fez com que houvesse
um novo desenho desta profissão na Região.
Com isso, ocorreu conseqüentemente um
somatório de profissionais, vindos para docên-
cia, agregando à área novas idéias e conheci-
mentos, contribuindo assim para o aperfeiço-
amento da profissão, a inclusão em cenários
antes desprovidos deste profissional, modifi-
cando assim o caminhar da Fisioterapia.

Neste sentido, onde se observa um novo
desenvolver dessa profissão em Pelotas e Re-
gião de referência, entende-se como importan-
te conhecer como foi organizada e realizada a
Fisioterapia ambulatorial pelo SUS no municí-
pio de Pelotas/RS desde a municipalização plena
da saúde, para que posteriormente se tenham
dados concretos sobre as reais modificações
do acesso a essa terapêutica na Região.

OBJETIVOS

Objetivo Geral
Descrever a trajetória da Fisioterapia am-

bulatorial em Pelotas, realizada pelo SUS des-
de a municipalização plena até 2006.

Objetivos Específicos
• Descrever o número de clínicas de Fisi-
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oterapia prestadoras de serviços ao SUS,
desde a municipalização plena da saúde na
cidade de Pelotas/RS.
• Mostrar o número de atendimentos am-
bulatoriais fisioterápicos prestados pelo
SUS, por ano, compreendendo os perío-
dos de 2002 a 2006.
•Demonstrar o atendimento fisioterápico
realizado pelo SUS, mais prevalente na ci-
dade de Pelotas/RS.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo transversal
e descritivo, que buscou os dados desde a
municipalização plena da cidade de Pelotas em
2000, porém o município contou com a orga-
nização dos procedimentos fisioterápicos em
um banco de dados da SMS, desde 2002. A
partir disto, a pesquisa foi realizada de 2002 a
2006, com o intuito de visualizar as informa-
ções referentes ao funcionamento dos servi-
ços de Fisioterapia pelo SUS no município de
Pelotas/RS, o qual atende também a Região.

Foi utilizado o Sistema Gerenciador do
Departamento de Controle, Avaliação e Audi-
toria (GERDCAA) que contém os dados ca-
dastrados pelo SUS por todos os serviços de
Fisioterapia do município de Pelotas/RS.

Os dados coletados foram organizados em
planilhas contendo o número de clínicas pres-
tadoras de serviços ambulatoriais credencia-
das ao SUS, o número de atendimentos am-
bulatoriais por ano e o procedimento fisiote-
rápico mais realizado por estas clínicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo como objetivo descrever o núme-
ro e o crescimento de Clínicas de Fisioterapia
prestadoras de serviços ao SUS, desde a Mu-
nicipalização Plena da Saúde na cidade de Pelo-
tas/RS, encontrou-se que no ano de 2002,

quando foi efetivado o Banco de Dados da
Secretaria Municipal de Pelotas, haviam 04 clí-
nicas privadas, as quais permaneceram até
2004, quando este número aumentou para 07
clínicas, as quais continuam prestando servi-
ços ao SUS até 2006, conforme demonstrado
na Figura 1:

Diante do exposto, observou-se um au-
mento no número de clínicas que prestam ser-
viços fisioterápicos a partir de 2004, em Pelo-
tas/RS. Este fato deve-se ao somatório de mais
03 clínicas: 01 Municipal; 01 Federal e outra
Filantrópica, totalizando 07 clínicas.

Neste contexto, a partir da Lei 8080/90
(BRASIL, 1990) entende-se que o conjunto de
ações e serviços de saúde prestados deve pro-
porcionar acesso à população, já que a saúde é
“direito de todos e um dever do Estado”. O au-
mento do número de clínicas se fez necessá-
rio para suprir a demanda da população local e
da Região de referência.

Ressaltando que, conforme esta Lei, a pri-
oridade da prestação de serviço é de caráter
público e, se este não suprir a demanda, a par-
ticipação complementar imediata são a filan-
trópica e as sem fins lucrativos, entende-se por
que as clínicas têm gestores diferentes.

Em relação ao número de atendimentos
fisioterápicos, observou-se que, de 2002 a
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2006, a média de atendimentos anuais foi de
144.723 sessões. Em 2002 ocorreram
152.886 atendimentos; em 2003 houve um
acréscimo de 1.955 atendimentos, totalizan-
do 154.841; já em 2004 notou-se um declínio
de 7.266 atendimentos, acarretando 147.575
atendimentos; em 2005, manteve-se a queda
em relação a 2004 de 5.620 atendimentos, fi-
nalizando em 141.955; e no ano de 2006 ob-
servou-se novamente a diminuição do núme-
ro de atendimentos, de 15.598, totalizando
126.357 atendimentos/ano. Esses dados en-
contram-se na Figura 2:

Conforme a Portaria nº 1101/GM (BRASIL,
2002) os parâmetros assistenciais, internacio-
nalmente reconhecidos, basearam-se em dados
da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da
Organização Panamericana de Assistência a Saú-
de (OPAS), para cobertura e produtividade as-
sistencial nos países em desenvolvimento, al-
guns procedimentos foram calculados com base
na população; são aqueles destinados a estimar
as necessidades de atendimento, em um deter-
minado período, previamente estabelecido.
Destinam-se a orientar os gestores no aperfei-
çoamento da gestão do SUS, oferecendo sub-
sídios para: a) analisar a necessidade da oferta
de serviços assistenciais à população; b) auxiliar
na elaboração do Planejamento e da Programa-

ção Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde
(PPI); e c) auxiliar no Acompanhamento, Con-
trole, Avaliação e Auditoria dos serviços de saú-
de prestados no âmbito do SUS.

A média de atendimentos fisioterápicos re-
alizados por ano, observada neste estudo, no
período de 2002 a 2006, foi de 144.723, es-
tando acima do valor estimado pela Secretária
Municipal de Saúde de Pelotas, que é de 138.960
atendimentos, valor este calculado prevalente
é o atendimento a doenças de origem reumáti-
cas de membros ou coluna vertebral, totalizan-
do 336.813 (47%) dos atendimentos no perí-
odo equivalente aos anos de 2002 a 2006. Em
segundo lugar, encontrou-se o atendimento à
recuperação funcional pós-cirúrgica ou após imo-
bilização, com 117.740 (16%). Em terceiro
lugar, visualizou-se os atendimentos a doen-
ças tendinosas e musculares por lesões liga-
mentares com 89.445 (12%), e o restante
dos procedimentos representaram 179.616
(25%) do total dos atendimentos. Na Figura
3 a seguir, podemos observar os dados cita-
dos acima:
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No estudo verificou-se que as doenças de
origem reumática e/ou da coluna vertebral são
as mais prevalentes. Este tipo de alteração
engloba o grupo de patologias de característi-
cas crônico degenerativas. Na atual transição
demográfica, o aumento na expectativa de vida
da população idosa brasileira tem se ampliado
rapidamente. Em termos proporcionais, a fai-
xa etária a partir de 60 anos é a que mais cres-
ce. No período de 1950 a 2025, segundo as
projeções estatísticas da OMS, o grupo de ido-
sos no Brasil deverá ter aumentado em 15
vezes, enquanto a população total em cinco.
O País ocupará, assim, o sexto lugar quanto ao
contingente de idosos, alcançando, em 2025,
cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos
ou mais de idade (BRASIL, 1999).

Neste sentido, este estudo levanta a pre-
ocupação em relação ao preparo para o enve-
lhecimento da população e a uma futura de-
manda provavelmente maior de comprometi-
mentos relacionados a doenças crônico dege-
nerativas, que já neste momento foram as mais
atendidas.

Outros fatores considerados significativos
para o grande número de doenças de origem
crônica são o sedentarismo, o tabagismo e a
alimentação inadequada, que estão diretamente
relacionados ao estilo de vida e são responsá-
veis por mais de 50% do risco total de desen-
volver algum tipo de doença crônica. Diante
dessas constatações, a OMS estabeleceu, como
tema prioritário, a construção de políticas pú-
blicas que coloquem como tema relevante a
importância da realização de atividade física para
uma vida mais saudável (BRASIL, 2003).

Neste sentido, no Brasil, a partir do Pacto
pela Saúde de 2006, ficam constituídas ações
prioritárias que têm como uma das priorida-
des a “Saúde do Idoso”, a qual busca implantar
a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa,
visando a atenção integral, nesta população.
(BRASIL, 2006).

CONCLUSÃO

O desenvolvimento de pesquisas sólidas
em uma perspectiva científica, mas ao mesmo
tempo viáveis e com legitimidade e aplicabili-
dade, representa um dos grandes desafios para
o conhecimento científico em geral. Esse de-
safio para a Saúde Coletiva hoje, no Brasil, está
representado pela necessidade premente da
criação de conhecimentos, métodos e tecno-
logia que dêem suporte ao pleno desenvolvi-
mento do SUS. Nesta perspectiva, a investi-
gação em serviços de saúde assume especial
relevância, pois se volta para produzir conhe-
cimentos sobre os sistemas e serviços de saú-
de, com o objetivo de orientar o desenho de
políticas e a melhoria do desempenho.

Trabalhando nesta pesquisa, e a partir dos
dados encontrados, os quais responderam a
todas as metas pré-estabelecidas, conclui-se
que o estudo chegou ao seu objetivo maior, o
de realizar “O Resgate da Fisioterapia Ambu-
latorial em Pelotas”, desde a municipalização
plena da saúde no município.

Embora o histórico deste período tenha
demonstrado que Pelotas apresentou um
crescimento no número de clínicas presta-
doras de serviços fisioterápicos ao SUS, já se
ressalva a preocupação com a diminuição no
número de atendimentos nos últimos anos,
fator este, que conforme a SMS de Pelotas,
está relacionado à reestruturação em relação
às especialidades, mas que deixa aberta uma
discussão e lacuna a respeito.

Espera-se que, com a formação de um
maior número de profissionais Fisioterapeu-
tas, este tema continue em debate e o movi-
mento se dê no sentido da melhoria na quali-
dade dos atendimentos. O estudo também
pretendeu estimular a realização de futuros
trabalhos nesta área, que irão responder e
complementar o conhecimento e os possíveis
questionamentos deixados por este trabalho.
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