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Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) e os Núcleos de Apoio a Saúde da 

família (NASF) estão distribuídos por diversas regiões e são formados por equipe 

multiprofissional, nas quais o fisioterapeuta esta incluído. O NASF foi criado pelo 

Ministério da Saúde através da portaria nº 154 de 24 de janeiro de 2008. No Norte do 

Brasil, especificamente no Estado do Pará devido à dificuldade de acesso a algumas 

regiões, onde temos uma distribuição frágil da assistência básica à saúde, e 

consequentemente dos profissionais que executam as ações em saúde, realidade esta 

divulgada em tantos meios de comunicação das redes regionais e nacional. Objetivo: 

Conhecer a distribuição geográfica de NASF no estado do Pará no ano de 2014 e os 

núcleos que tem o profissional fisioterapeuta nestas equipes. Métodos: Os dados foram 

obtidos através de dados secundários do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde 

– CNES em agosto de 2014. Foi realizado um estudo descritivo com a identificação das 

regiões com maior concentração de profissionais fisioterapeutas nos NASF e sua 

distribuição por municípios, utilizou-se um software que conjuga funções de 

processamento de imagens, análises espaciais, modelagem numérica de terreno e 

consulta banco de dados espaciais, criou-se um mapa com as indicações de todos os 

NASFs existentes no estado do Pará. Resultados/Discussão: O NASF surgiu como 

alternativa de consolidação do modelo onde temos a prevenção e promoção da saúde 

como prioridades, utilizando uma linguagem industrial, pode-se entender como um 

modelo que busca produzir saúde; no estado do Pará estes núcleos se fazem presente e o 

conhecimento de sua distribuição geográfica pode servir de instrumento de 

planejamento para a implantação de novas equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família. Existem 67 fisioterapeutas cadastrados nos NASF no Pará, estando 

concentrados na região do nordeste paraense, seguidos do sudoeste e sudeste. 

Conclusão: Conhecer a distribuição dos profissionais fisioterapeutas nos NASF no 

estado do Pará e nas suas sub-regiões proporciona a compreensão da dinâmica de 

concentração populacional, pois cada equipe de NASF depende do número de famílias 

cadastradas nas ESF em determinada região, além da concentração desses profissionais 

nas sub-regiões do estado. A construção de mapas de distribuição é utilizada como 

instrumento de planejamento e podem propor a partir de suas análises uma distribuição 

de outros profissionais, tornando público e transparentes as decisões politico 

administrativas dos gestores em saúde dos municípios, além de servir de base de dados 

para estudos em saúde na Amazônia. 
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