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ABSTRACT
Objective: report on the experience of residents in a Family Health Unit on the process of territorialization in
Family Health Unit. Methodology: it is a descriptive study, with critical analysis of the experience in the
recognition of the environment, population and social dynamics of the area enrolled to the Family Health
Unit, in the city of Salvador-BA, Brazil. It was analyzed from the perspective of dialectic methodological
conception for the systematization of experiences. Results: The tool of territorialization has been identified
as necessary for construction of the Analysis of Health Situation; for the approaching with the local reality and
for the strengthening of bonds with the Community Health Agents - Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Final Considerations: the tool of territorialization was essential for the construction of analysis, promoted
approximation with the local reality and with the ACSs, and furthermore its valorization; It also allowed the
co-responsibility of workers and creation of bonds between the health team and the population. Descriptors:
Family Health; Territorialization; Resident Population; Health Planning; Residence in Family Health.
RESUMO
Objetivo: relatar a experiência das residentes em Saúde da Família sobre o processo de territorialização em
uma Unidade de Saúde da Família. Metodologia: estudo descritivo, com análise crítica da experiência no
reconhecimento do ambiente, da população e da dinâmica social da área adscrita à Unidade de Saúde da
Família de Salvador-BA, Brasil. Analisado sob a ótica da concepção metodológica dialética para sistematização
de experiências. Resultados: a ferramenta da territorialização foi identificada como necessária para
construção da Análise da Situação de Saúde; para aproximação com a realidade local e para estreitamento de
laços com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Considerações finais: a ferramenta da terrotorialização
foi imprescindível para a construção da análise, promoveu aproximação com a realidade local e com os ACSs,
além de sua valorização; também permitiu a corresponsabilização dos trabalhadores e criação de vínculo
entre a equipe de saúde e população. Descritores: Saúde da Família, Territorialização; População Residente;
Planejamento em Saúde; Residência em Saúde da Família.
RESUMEN
Objetivo: informes de la experiencia de residentes en salud de la familia en el proceso de cobertura
territorial en una unidad de salud de la familia. Metodología: estudio descriptivo con análisis crítico de la
experiencia en el reconocimiento de medio ambiente, la población y la dinámica social de la zona asignada a
la unidad de salud de la familia en Salvador-BA, Brasil. Analizado desde la perspectiva de dialéctica diseño
metodológico para la sistematización de experiencias. Resultados: la herramienta de territorialización fue
identificada como necesaria para la construcción de la salud y análisis de la situación; para el acercamiento
con la realidad local y a estrechar los lazos con los agentes comunitarios de salud (ACS). Últimas
consideraciones: la herramienta de territorialização fue esencial para la construcción del análisis de
enfoque, promovido con las realidades locales y con las ACSs, además de su valorización; También permitió
las disposiciones de los trabajadores y crear el vínculo entre la salud y personal de la población.
Descriptores: Salud de la Familia, Territorialización; La Población Residente; Planificación en Salud; Vivienda
en la Salud de la Familia.
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INTRODUÇÃO
A Atenção Básica corresponde ao nível de
atenção à saúde que compreende um conjunto
de ações, no âmbito individual e coletivo,
abrangendo a promoção e a proteção da
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,
o tratamento, a reabilitação e a manutenção
da saúde. É orientada pelos princípios da
universalidade, da acessibilidade e da
coordenação do cuidado, do vínculo e da
continuidade,
da
integralidade,
da
responsabilização, da humanização, da
equidade e da participação social, sendo o
contato preferencial dos usuários com o
sistema de saúde.1
A Atenção Básica tem a Saúde da Família
como
estratégia
prioritária
para
sua
organização de acordo com os preceitos do
Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente,
foi implantada como Programa de Saúde da
Família (PSF), em 1994, pela formulação
política do Ministério da Saúde, que objetivou
fortalecer ações de saúde de caráter
preventivo e de promoção da saúde. A Saúde
da Família passou a ser concebida como
estratégia, a partir da Política Nacional de
Atenção Básica, em 2006.2
A Estratégia de Saúde da Família (ESF),
entre outros aspectos, fundamenta-se no
acesso universal e contínuo a serviços de
saúde
de
qualidade
e
resolutivos,
caracterizados como a ‘porta de entrada’
preferencial do sistema de saúde; na
adscrição de território de atuação, pelo qual a
equipe deve ser corresponsável nas questões
de saúde; no planejamento e programação
descentralizada, e em consonância com o
princípio da equidade; na integralidade em
todos os seus aspectos; nas relações de
vínculo e responsabilização entre as equipes e
a
população
adscrita,
garantindo
a
continuidade das ações de saúde e a
longitudinalidade do cuidado; na valorização
dos profissionais de saúde por meio do
estímulo e do acompanhamento constante de
sua formação e capacitação; na avaliação e
acompanhamento sistemático dos resultados
alcançados, como parte do processo de
planejamento e programação; no estímulo à
participação popular e ao controle social; e na
atenção centrada na família.1
A vinculação da comunidade à Unidade de
Saúde é condição essencial para o
planejamento das ações e avaliação da
atenção à saúde da instituição em pauta,
sendo necessário estabelecer a área e a
população sob a responsabilidade de cada
Unidade
e
conhecer
o
seu
perfil
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epidemiológico.3 A partir de tal definição, a
caracterização
do
território
e
do
conhecimento das condições de vida dos
moradores conforma-se como atividade
importante no estabelecimento do vínculo e
da corresponsabilidade da equipe com a
comunidade, além de subsidiar o processo de
decisão e ação, visando aumentar a
capacidade de resposta às necessidades
básicas de saúde da população.4
Nesse sentido, o uso do conceito de
território pode contribuir para o planejamento
e tomada de decisões na atuação diária dessas
equipes.5 O território é um espaço, com suas
singularidades, o qual possui limites que
podem ser político-administrativos ou de ação
de um determinado grupo de atores sociais;
internamente, é relativamente homogêneo,
identificado pela história de sua construção,
e, sobretudo é um local de poder, uma vez
que nele se exercitam e se constroem os
poderes de atuação do Estado, das
organizações sociais e institucionais, e de sua
população.6 Desse modo, percebe-se a
importância estratégica do território para as
políticas públicas sociais no que diz respeito à
consolidação de ações direcionadas ao
enfrentamento
dos
problemas
e
das
necessidades apresentadas pelos cidadãos que
nele habitam e o produzem socialmente.6
O espaço-território pode ser compreendido
como o locus onde se verifica a interação
entre a população e os serviços locais. O
reconhecimento desse território marcado por
uma população específica vivendo em tempo e
espaço singulares, deve ser compreendido por
profissionais
e
gestores
levando
em
consideração os problemas e necessidades de
saúde determinantes.7-8
A territorialização é um dos pressupostos
básicos do trabalho da ESF. Essa tarefa
adquire pelo menos três sentidos diferentes e
complementares: de demarcação de limites
das áreas de atuação dos serviços; de
reconhecimento do ambiente, população e
dinâmica social existente nessas áreas; e de
estabelecimento de relações horizontais com
outros serviços adjacentes e verticais como
centros de referência.9
Nesse contexto, esse estudo tem como
objetivo:
● Relatar a experiência das residentes em
saúde da família sobre o processo de
territorialização numa Unidade de Saúde da
Família.

METODOLOGIA
Estudo descritivo, que advém de um relato
de experiência de residentes em saúde da
2852
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família, do Programa de Residências
Multiprofissionais em Saúde, da Universidade
do Estado da Bahia (UNEB), do Núcleo de
Saúde da Família, fruto de um processo de
vivências e reflexões críticas acerca da
territorialização, realizado como atividade
obrigatória do estágio/trabalho em uma USF
de Salvador-BA, no período de outubro de
2010 a janeiro de 2011.

construção da Análise da Situação de Saúde da
população assistida pela USF, com fins de
avaliação das residentes, considerando a
importância desses instrumentos para o
trabalho de profissionais de saúde das
Unidades. Nessa perspectiva, para o início do
estágio/trabalho das residentes, bem como
para inserção nas equipes, esta atividade
tornou-se imprescindível.

Utilizou-se o referencial metodológico que
defende a concepção metodológica dialética
para a sistematização de experiências.8

A Análise compreendeu os seguintes
pontos: história da comunidade, mapa da
área, caracterização da área de abrangência
(área das equipes, caracterização demográfica
e socioeconômica e perfil epidemiológico da
população), e caracterização da unidade
(identificação, estrutura, organização e
funcionamento).
O
processo
de
territorialização deu-se de forma transversal à
história da comunidade, mapa da área e
caracterização da área de abrangência.

A sistematização é aquela interpretação
crítica de uma ou várias experiências que, a
partir de seu ordenamento e reconstrução,
descobre ou explicita a lógica do processo
vivido, os fatores que intervieram no dito
processo, como se relacionaram entre si e
porque o fizeram desse modo.8:24

A concepção metodológica dialética baseiase na compreensão dos fenômenos sociais
desde o interior de sua dinâmica, de modo
que os sujeitos participantes na construção da
história estejam totalmente implicados de
forma ativa em seu processo. Dessa forma,
mais do que descrever os fenômenos e
observar seus comportamentos, tal concepção
aponta que os sujeitos devem se propor a
intuir e compreender suas causas e relações,
identificar suas contradições profundas, situar
sua prática como parte dessas contradições, e
chegar a imaginar e a empreender ações
tendentes a transformá-la. Isso tudo, partindo
do pressuposto de que a teoria nunca é
definitiva nem absoluta; está sempre em
construção e recriação crítica, a serviço da
prática transformadora e seus inéditos
desafios.8
A utilização dessa metodologia nos orienta
a, além de descrever a experiência
vivenciada, confrontá-la com elementos
trazidos pela literatura, uma vez que
compreender o que se faz é situar o sentido
com que esse fazer é orientado. E mais do que
isso, essa metodologia propõe a construção de
uma teoria a partir de aprendizados
particulares nos processos sociais, através do
que foi identificado como “novo” na prática
vivenciada.8
Para o relato da experiência vivida, foram
utilizados os materiais de registro das
vivências – diário de campo das residentes e
relatório da Análise de Situação de Saúde,
ambos anotados de forma livre - e referenciais
teóricos sobre os temas abordados.

● A experiência: conhecendo o território
da USF
O processo de territorialização foi
inicializado a partir da necessidade da
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Rev enferm UFPE on line. 2012 Nov;6(11):2851-7

A USF em questão conta com três Equipes
de Saúde da Família e duas equipes de saúde
bucal, e seu território adscrito está dividido
em 20 microáreas, sendo que seis destas estão
sem Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
De acordo com agendamento prévio,
realizamos visitas às microáreas, com 10 dos
14 ACS, nas primeiras semanas de
estágio/trabalho na referida unidade de
saúde. Algumas vezes, visitamos mais de uma
por dia. Enquanto caminhávamos, os agentes
falavam sobre as características da microárea
e de seus moradores, e apontavam a
subdivisão geográfica entre as microáreas e as
equipes.
Após a visita, questionamos mais aos ACSs
sobre o território, a fim de registrar os dados
observados na área e de sistematizar a
descrição da mesma para futura construção da
Análise. Os dados obtidos foram anotados de
forma livre e referiam-se ao número de
famílias e pessoas cujo o ACS havia
cadastrado; nomes das ruas que compunham a
microárea de atuação, das quais era
responsável; equipamentos sociais existentes
na microárea (igrejas, escolas, creches,
associações de moradores); quantitativo de
pessoas em grupos específicos (gestantes,
pessoas com hipertensão, pessoas com
diabetes); fatores e áreas de risco existentes
(lixo e/ou esgoto a céu aberto, violência,
barreiras de acessibilidade); hábitos, cultura e
estilo de vida da população; atores sociais
(pessoas
influentes
ou
representativas
socialmente); necessidades/problemas de
saúde da população; processo de trabalho
enquanto ACS, apontando as dificuldades;
família(s) que requeria(m) atenção especial.
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Além disso, durante as visitas, tínhamos a
oportunidade de conversar com os usuários da
unidade sobre a história do surgimento do
bairro, aspectos relacionados à condição de
saúde e modo de vida da comunidade.
Identificamos três aspectos importantes
nessa vivência, os quais serão discutidos a
seguir, que nos fizeram compreender a
relevância da territorialização para a prática
dos profissionais que atuam na ESF.

● Territorialização como ferramenta da
análise da situação de saúde
A construção da Análise de Situação de
Saúde iniciou-se com o reconhecimento da
área. Durante as visitas, pudemos constatar os
problemas de saúde relacionados às condições
e hábitos de vida, e perceber o contexto
socioeconômico e cultural da vida das
pessoas, o que nos permitiu uma aproximação
das necessidades da população daquele
território. As conversas com os ACSs e usuários
da unidade de saúde foram indispensáveis
para conhecer a dinâmica social existente
naquela comunidade. Reconhecer o território
e suas particularidades é de fundamental
importância para a caracterização da
população e dos seus agravos de saúde.9
Além disso, a história da comunidade foi
levantada durante as caminhadas, através de
conversas informais com ACSs, pessoas idosas
e outras que vivem no bairro há anos.
Paralelamente, e como parte da construção
da Análise da Situação de Saúde, foi realizada
a confecção do mapa, em conjunto com os
ACSs, através da identificação das ruas, dos
equipamentos sociais, da área de abrangência
das equipes e seus problemas como locais de
violência, risco de desabamento, lixões,
esgoto a céu aberto, e outras características
consideradas importantes pela equipe. Nossa
vivência no território facilitou a visualização
destes aspectos no mapa.
Vale
ressaltar
a
importância
do
reconhecimento do território, aliado ao
levantamento da história da comunidade e
confecção do mapa, como parte do processo
de elaboração da Análise da Situação de
Saúde. O planejamento de ações em saúde
requer o levantamento de indicadores, tanto
epidemiológicos quanto socioeconômicos, e a
valorização de informações colhidas na
própria comunidade, sendo a análise da
situação de saúde local e seus determinantes
que são extremamente relevantes para
subsidiar os profissionais de saúde e os
gestores nesse planejamento.5

● Aproximação com a realidade local
Conhecer a realidade local torna-se
bastante pertinente na perspectiva de
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considerar saúde em seu sentido ampliado.
Essa concepção é subsidiada pela renovação
do pensamento geográfico de Milton Santos,
que tenta superar uma visão de espaço
meramente físico,
entendendo-o como
processo e produto das relações sociais.11
A
territorialização
realizada
para
reconhecimento do ambiente, população e
dinâmica social existente na área, permitiunos uma aproximação com a realidade vivida
pela comunidade e pelos profissionais de
saúde que atuam no local. Ouvir as pessoas
falarem sobre alguma rua, fato ou problema
relacionado à comunidade deixou de ser algo
distante de nós, e passamos a entender o que
era dito ou saber do que se tratava; fato que
nos fazia sentir parte daquele meio.
Reconhecer a dinâmica social e política da
área de abrangência da Unidade de Saúde da
Família é essencial para uma mudança na
concepção da prática de trabalho nestes
territórios.7 De fato, de alguma forma, nos
sentíamos
implicadas
com
aquela
comunidade, e isso refletia positivamente na
maneira como realizávamos nossa prática
dentro e fora da unidade de saúde.
O estabelecimento de vínculos da equipe
de saúde com a população indica uma
concepção ampliada de território.9 Em um
trabalho realizado no Estado de São Paulo,5
percebeu-se que
A despeito da valorização teórica, as
equipes de saúde da Família analisadas não
conseguem dialogar devidamente com o
território no seu cotidiano de trabalho. Não
se relacionam com a realidade de forma
eficaz e, portanto, acabam por perder o
compromisso com o resultado. (...)
Infelizmente as equipes de saúde do PSF
utilizam o conceito de território como uma
fonte estática para levantamento dos
recursos locais, deixando de reconhecer os
elementos dinâmicos presentes nesse
território.5:113-14

Nossa passagem pelo território tornou mais
fácil o entendimento dos problemas de saúde
e seus fatores de risco, principalmente
aqueles
que
conseguimos
constatar
visualmente, como lixo e esgoto a céu aberto,
e áreas em declive com risco de deslizamento
de terra.
Durante a territorialização, percebemos
também aspectos relevantes no que tange ao
contexto de vida da comunidade, sua história
e sua organização social. A questão da
violência e do tráfico de drogas possui grande
influência no cotidiano dessa comunidade,
seja pelo envolvimento precoce de jovens,
seja pelo domínio que os traficantes têm na
área. O conhecimento da história do bairro
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nos fez compreender a força que os
afrodescendentes e os terreiros de candomblé
exercem na comunidade, configurando-se
como fortes atores sociais. Os demais
equipamentos sociais existentes no território igrejas, escolas, creches, dentre outros também desempenham forte papel dentro da
comunidade, de acordo com o modo como
eles se relacionam entre si e com a
população.
Diante do que foi citado anteriormente,
constatamos que existem outras forças
atuantes sobre o território, para além dos
serviços de saúde. Nesse cenário, a
implementação de parcerias entre instituições
e atores sociais são capazes de modificar o
quadro social e epidemiológico do local. Isso
depende de como ocorre a relação entre a
equipe de saúde e a comunidade, as
lideranças comunitárias, as Organizações Não
Governamentais (ONG), movimentos sociais, e
outras instituições que possam intervir no
local.9
Os momentos de reuniões com as equipes
para discussão de casos também sofreram
reflexo da territorialização. Mesmo, sem
algumas vezes conhecer o usuário a quem se
referiam, o fato de conhecermos o contexto e
as condições de vida nos ajudava a pensar nas
ações e avaliá-las criticamente de acordo com
a realidade. Nessa perspectiva para se
planejar localmente, é preciso conhecer as
necessidades da população, e quem planeja
deve estar imerso na realidade sobre a qual se
planeja.7 As soluções para os problemas de
saúde existentes dependem do grau de
interação da equipe de saúde com a
comunidade, e isso se dá a partir do
conhecimento
das
particularidades
do
território e da população local.
Nesse
sentido,
a
territorialização
proporciona a aproximação dos trabalhadores
de saúde com a realidade do território, o que
implica na responsabilização no processo
saúde-doença dessa comunidade e favorece a
criação de vínculo entre a equipe de saúde e
população, e permite o planejamento local
em conformidade com o contexto.

● Estreitando laços com os agentes
comunitários de saúde
Na área adscrita a uma USF, espaço
privilegiado para sua atuação, os agentes
comunitários fortalecem o vínculo entre a
equipe de saúde e comunidade, fazendo com
que as informações transitem da unidade para
a população e vice-versa.12-13
Através do acompanhamento do processo
de trabalho dos ACSs, pudemos perceber
alguns desafios que cada um deles enfrenta
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diariamente. As caminhadas no território
permitiram nossa aproximação a esses atores
da Saúde da Família que, nem sempre, se
mostram
receptivos
à
presença
de
estudantes/estagiários. Apesar disso, nossa
inserção nas suas microáreas e nosso interesse
em seus processos de trabalho nos tornou
grandes parceiros na condução e evolução do
trabalho das equipes.
Infelizmente, por falta de tempo e
indisponibilidade nossa ou dos ACSs, não
conseguimos conhecer quatro microáreas. Em
função disso, posteriormente, tivemos mais
dificuldade
de
aproximação
com
os
respectivos agentes comunitários, o que
confirma que a territorialização foi essencial
para a construção e estreitamento dos laços
com os ACSs das microáreas que conhecemos.
Essas constatações indicam que a
desvalorização dos agentes comunitários traz
prejuízos para o diálogo entre as equipes e
respectivos
territórios,
compromete
a
captação de aspectos particulares da
realidade e pode atenuar o próprio
compromisso com o resultado final das ações.5
Os ACSs sentem-se valorizados ao
perceberem
que
as
orientações
que
transmitem são aceitas e consideradas
necessárias
pelas
famílias.12-13
Nós
percebemos que outra forma de valorizá-los
foi a nossa busca por conhecer o território. Os
ACSs percebiam nosso interesse em conhecer
sua microárea de atuação, as pessoas que
vivem nela e as interrelações que ali se
desenvolvem, e em atuar para tentar mudar
aos poucos aquelas realidades.
Em
nenhum
momento
expressamos
julgamentos ou juízos de valor a respeito de
condutas adotadas por eles, dos seus
territórios ou das pessoas que moram nele.
Fomos às ruas do bairro sem preconceitos ou
intolerâncias. Acompanhadas dos agentes, nos
sentíamos a vontade para percorrê-las,
mesmo sendo uma área considerada, por eles
e pelos outros trabalhadores da unidade, de
alto risco quanto à violência.
Os ACS são os profissionais que trabalham
sob maior pressão na equipe, pois
compartilham das necessidades da população
por fazerem parte dela e, ao mesmo tempo,
precisam estabelecer um limite entre essas
necessidades e seu trabalho para que sua
atuação seja neutra, ética e clara.5 Além
disso, são estratégicos para uma adequada
análise do território, logo devem participar do
planejamento estratégico da equipe em
conjunto com a gestão local.
Nas conversas com os agentes e durante as
visitas às microáreas, confirmamos um
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pensamento que tínhamos e que concorda
com o seguinte postulado: Agente Comunitário
de Saúde é a base do sistema de saúde e, sem
eles, muito pouco se faria na Estratégia de
Saúde da Família.5
Em alguns casos, a concepção de território
do ACS é diferente daquela de gestores e da
equipe como um todo e, nesse âmbito de
poder, dentro das equipes, a visão do agente
é geralmente vencida pelo domínio dos outros
técnicos.9
O Agente Comunitário de Saúde deve ser
valorizado como um integrante da Equipe de
Saúde
da
Família,
assumindo
responsabilidades específicas no atendimento
à população do respectivo território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que a territorialização é, de
fato, uma ferramenta imprescindível para a
Análise da Situação de Saúde, uma vez que
permite o levantamento de informações que
só podem ser obtidas no processo de
conhecimento do território. Também contribui
para uma aproximação com a realidade,
permite
uma
corresponsabilização
dos
trabalhadores, assim como a criação de
vínculo entre a equipe de saúde e população,
e o planejamento local pautado nas
necessidades da comunidade. Essa experiência
permitiu apreender o que a literatura aponta
a respeito do processo de territorialização,
ressignificando-o na nossa prática profissional.
Essa vivência foi impactante e provocou
inquietações e vontade de mudança.
Consideramos
o
processo
de
territorialização de grande importância para a
construção e condução das atividades das
residências na área da Saúde da Família.
Recomendamos
essa
experiência
aos
trabalhadores e estudantes da área da Saúde
da Família, de modo que passem a valorizar a
territorialização como ferramenta do seu
processo de trabalho na Estratégia de Saúde
da Família.
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