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RESUMO 

 

Considerando que o trabalho junto ao Programa Saúde da Família (PSF) deve 

levar em conta, em primeiro lugar, o conhecimento do território aonde se vai 

atuar, constituindo, ir além dos muros da Unidade Básica de Saúde (UBS) e 

conhecer o território que constitui a área de abrangência da Unidade de Saúde 

para identificar como vivem, do que adoecem e morrem as pessoas. 

Desenvolvemos o presente estudo com o objetivo de compreender o processo 

de territorialização e analisar as mudanças na assistência a saúde na área de 

abrangência do Sitio do Meio no município de Itapipoca. No entanto, há pelo 

menos três sentidos diferentes e complementares: Demarcação de limites das 

áreas de atuação dos serviços, cartografando a área; reconhecimento do 

ambiente, população e dinâmica social existentes nessa área; estabelecimento 

de relações horizontais com a comunidade e todas as  esferas das atenções 

envolvidas no sistema de saúde. Acreditamos que com essas ações possamos 

interferir na atual situação da saúde local, o conhecimento tanto quantitativo 

quanto qualitativo do território de abrangência e populacional é importante para 

um melhor desenvolvimento de intervenções na atenção a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Considerando que el trabajo junto al Programa  de Salud de la Familia, debe 

llvar en cuenta, en el primer lugar, el conocimiento del territorio donde se va 

actuar, lo que significa ir más aya de los muros de la Unidad Basica de Salud y 

que és fundamental conocer el territorio que contituyer el área de abrangencia 

de la unidade de salud para indentificar como viven, do que padecen y muerem 

las personas, desenvolvemos el presente estudio com el objetivo de 

comprender el proceso de territorialización y analizar los cambios en la 

asistencia a la salud en el área de abrangencia del Sítio do Meio en el ciudad 

de Itapipoca. Sin embargo existen tres sentidos diferentes y complementares: 

Demarcación del limite de la área de actuación de los servicios, cartografando 

el área; reconocimeinto del ambiente, populación e dinámica social existente en 

esta área; estabelecimiento de relación horizontales con la comunidad y de 

todas las esferas de la atención involucradas en el sistema de salud. Creemos 

que con esas acciones posamos intervernir en la actual situación de la salud 

local, el conocimiento tanto quantitativo quanto qualitativo del territorio de 

abragencia y populacional és importante para un mejor desarrollo de 

intervención en la atención a la salud.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para começarmos, adentremos em um tema muito relevante. Não 

podemos esquecer que em 1994 o Programa Saúde da Família (PSF) foi 

criado no sentido de reorientar o modelo assistencial, baseado no trabalho de 

equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para tanto 

essas equipes devem ser responsáveis pelo acompanhamento de uma 

população adstrita, localizada em uma área delimitada, através de ações de 

promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais frequentes.   

A implantação desse Programa deu-se a partir da hierarquização da 

gestão dos serviços de saúde (federal, estadual e municipal), a qual tem 

permitido tanto a elaboração de projetos que promovam o desenvolvimento 

local, a utilização de conceitos e ferramentas inerentes à geografia no sentido 

de planejar a territorialidade de políticas públicas, de equipamentos e ações 

(SILVA, 1985). Por conseguinte, a territorialização é um dos pressupostos 

básicos do trabalho do PSF. No entanto, há pelo menos três sentidos 

diferentes e complementares: demarcação de limites das áreas de atuação dos 

serviços; reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente 

nessas áreas; estabelecimento de relações horizontais com outros serviços 

adjacentes e verticais com centros de referência.  No caso da Unidade de 

Saúde da Família (USF), percebemos uma preocupação em operacionalizar o 

conceito de território, sem, no entanto, uma discussão sobre a sua 

necessidade. 



O trabalho no território representa importante instrumento de 

organização dos processos de trabalho e das práticas de saúde, posto que as 

ações de saúde sejam implementadas sobre uma base territorial detentora de 

uma delimitação espacial previamente determinada. A execução das práticas 

de saúde sobre um substrato territorial já vem sendo utilizada por distintas 

iniciativas no âmbito do SUS, como a Estratégia Saúde da Família, a Vigilância 

em Saúde, a proposta dos municípios/cidades saudáveis e a própria 

descentralização prevista na Constituição Federal (SANTOS; RIGOTTO, 2011). 

O termo território foi incorporado às definições teóricas e normativas da 

Atenção Básica e da USF. Entretanto, cada território é um universo em si. 

Nenhum local é completamente idêntico a outro e um mesmo local sofre 

permanentes modificações com o passar do tempo.  

O conceito de território apresenta significados distintos ao longo da 

história. Não há como compreender o território sem o seu uso, isto é: como 

território vivo. Assim, ele é sinônimo de espaço constituído por vários domínios: 

geografia, economia, política e cultura; reflete cada momento histórico e resulta 

de alterações do meio natural realizadas pelo homem por intermédio da 

técnica. O espaço geográfico é um sistema indissociável de ações humanas e 

fatos materiais (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Inaugurada com a chegada do Projeto Mais Médicos para o Brasil (Lei 

Nº 12.871, de 22 de outubro de 2013), a Unidade Básica Saúde Sítio do Meio 

está localizada na zona rural, no distrito de Barrento á 37 km do centro de 

Itapipoca-Ceará. A maioria da população local tem como principal fonte de 

renda a agricultura, apesar das dificuldades climáticas devido à aridez da 



região, além das dificuldades de saneamento básico e disponibilidade de fonte 

de água potável que se dá através de poços e cisternas.   

A equipe deparou-se com a problemática da ausência da delimitação do 

território de abrangência. Na área da UBS Sítio do Meio não é conhecido o 

número de usuários e famílias que residem ou que estão sendo atendidas pela 

unidade. Estima-se que seja mais de 6.500 pessoas. É uma área classificada 

como totalmente descoberta, muito extensa, de difícil acesso e distante do 

centro de Itapipoca. 

Existe um imperativo territorial na produção de educação, saúde e 

cultura. Tal imperativo se consolida na vivência das equipes de saúde da 

família. Se a saúde é geograficamente condicionada, as características do 

território se refletem nos modos como aquela é produzida (SILVEIRA, 2009). 

 

 

2 PROBLEMA 

Encontramos os seguintes problemas: 1. Área descoberta; 2. Equipe 

incompleta; 3. Enfermidades crônicas descompensadas; 4. Pobreza; 5. Água 

não tratada (cisterna); 6. Falta de saneamento básico e 7. Dificuldade no 

acesso a cidade. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

O território do Sítio do Meio não deve ser visto apenas na dimensão do 

espaço físico, que abriga camadas populares, mas deve resgatar fatos, 



histórias e práticas do cotidiano da comunidade. O conceito de comunidade 

reflete um modo de “interagir segundo padrões do lugar, de sua história, 

tradição, costume, valores, moral, etc. É um arranjo particular do cotidiano da 

sociedade” (GÓIS, 2008, p.44). 

A equipe do Sitio do Meio fundada no dia 17 de janeiro de 2014 não está 

completa, e conta com o atendimento populacional estimado em mais 6.500 

pessoas em seu território. A equipe conta apenas com uma médica, um 

enfermeiro, uma auxiliar de enfermagem e dois agentes comunitários de saúde 

(ACS), o que afeta de forma significativa o trabalho na unidade de saúde e o 

planejamento de da equipe para ações de intervenção na comunidade.  

Como a área é descoberta e não contamos com os agentes 

comunitários de saúde, desenvolvemos um modelo de cadastramento, 

começando com o público mais susceptível á desenvolver doenças e que 

utilizam com maior frequência o serviço na atenção básica, que são as 

gestantes e crianças. O trabalho iniciou-se com esse público e estima a 

ampliação do atendimento atendendo as demais faixas etárias. 

Não há mapas com delimitações territoriais e tampouco número real do 

público atendido, sendo esse o nosso principal problema, pois detectamos 

diariamente pacientes com doenças crônicas como Diabetes Mellitus e 

Hipertensão Arterial Sistêmica, totalmente descompensadas e vítimas de 

complicações das mesmas, diagnosticadas a partir do rastreamento do público 

alvo, no entanto, apesar da dedicação da equipe estima-se que existe ainda 

um sub diagnóstico dessas doenças.  

A partir desta realidade, a equipe pensou em uma forma de conhecer 

quantitativamente e qualitativamente esse público, para o desenvolvimento de 



ações de prevenção de doenças e promoção de saúde, sem esquecer do 

seguimento e tratamento dos descompensados.   

Outro fator complicador é a distância percorrida pelos usuários tanto 

para chegar a UBS, onde os mesmos são atendidos, quanto a distância até o 

centro de Itapipoca, onde estão situados o principal hospital da região, uma 

policlínica, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e laboratórios. Esse 

fator dificulta acessibilidade dessas pessoas aos serviços de saúde, sobretudo, 

porque esses deslocamentos podem representar impactos em seus 

orçamentos, já que muitas vezes esses percursos são realizados por meio de 

motocicletas, pau-de-arara ou outros transportes alternativos que cobram pelo 

serviço prestado. 

A agricultura é a principal fonte de renda da população local, a região 

sofre historicamente com as características naturais, o clima semiárido e a 

seca afetam drasticamente o trabalho na terra. Grande parte da população 

conta com algum auxílio governamental como o Programa Bolsa Família, que 

minimiza, mas está muito longe de solucionar o problema. A pobreza é o 

elemento que mais compromete a saúde dessa população.  

Outros agravantes são a dificuldade na disponibilidade de água potável 

e a falta de saneamento básico. Devido aos longos períodos de estiagem, 

característico dessa região, muitas famílias do território de abrangência da UBS 

do Sitio do Meio são beneficiárias do Programa Água para Todos, outro 

programa do governo federal que utiliza um sistema de captação de água da 

chuva do telhado das casas por meio de calhas e armazenagem em um 

reservatório, o que possibilita o estoque de água destinado á produção 

agropecuária e consumo humano durante alguns meses de estiagem. 



No entanto, esse sistema de captação e armazenagem de água apesar 

de útil e necessário, apresenta falhas, a água desses reservatórios não é 

tratada e considerada imprópria para o consumo humano, devido à 

contaminação por fezes de animais e a presença de detritos sólidos como 

folhas e galhos de árvores.  

Outro problema diz respeito aos banheiros domésticos que em sua 

maioria são construídos em condições precárias. Não existe rede de esgoto na 

região e os dejetos ficam expostos a céu-aberto ou depositados em fossas 

construídas de forma desorganizada e que, em ocasiões, pela proximidade 

com as cisternas, contaminam a escassa água potável armazenada, 

contribuindo para a disseminação de doenças de veiculação hídrica. 

 

4 OBJETIVOS DO TRABALHO 

4.1 Geral: 

 Cadastrar os usuários da Unidade Básica de Saúde Sítio do Meio. 

 Cartografar o território de zona rural do Distrito de Barrento na localidade 

do Sítio do Meio, Município de Tapipoca no Estado do Ceará. 

 

4.2 Específico: 

 Cadastrar os usuários da Unidade Básica de Saúde Sítio do Meio. 

 Confeccionar mapas da região. 

 Incentivar a comunidade a buscar recursos através de ações para a 

mesma. 



 Motivar a equipe na busca de soluções para os problemas existentes na 

comunidade. Facilitando assim o trabalho e conhecimento mais amplo da 

localidade. 

 Reconhecer e estimular lideranças comunitárias para ajudar nas ações 

empregadas pela equipe para facilitar informações e reconhecimento da 

região. 

5 METODOLOGIA 

A cartografia social 

O conceito de território, assim como o de desenvolvimento, apresenta 

amplos e distintos usos ao longo da história.  

Esta tomando corpo, no Brasil e no mundo, um revolucionário debate 

sobre saúde e desenvolvimento, baseado, sobretudo, na indagação a respeito 

dos conflitos políticos gerados ao se separar a política econômica, voltada para 

o complexo econômico da saúde, e a política social, voltada para a proteção 

social em saúde. A cartografia aplicada à saúde vem acompanhando esse 

processo. 

Buscamos no decorrer desta pesquisa construir um conceito híbrido de 

território. Segundo Santos (1994): 

“Vivemos com uma noção de território herdada da 

Modernidade incompleta e de seu legado de conceitos 

puros, tantas vezes atravessando os séculos praticamente 

intocados.” 

O território em seu sentido mais puro e restrito é uma terminologia 

politica para uma extensão de um país. Trata-se da extensão e domínio do 



Estado, uma localização. Seria um mero palco onde as ações humanas 

acontecem, uma concepção estática e estatística. 

Entretanto, o território usado inclui todos os atores e não apenas o 

Estado (ou a ausência deste), como na acepção herdada da modernidade 

(SILVEIRA, 2009). O território usado é sinônimo de espaço geográfico, ou seja, 

é o espaço constituído pela geografia, economia, política, cultura; refletindo 

cada momento histórico e sendo resultado das alterações do meio natural pelo 

homem através da técnica. Há uma apropriação política do território através do 

uso do espaço, da migração de trabalhadores e da estrutura territorial 

(SAQUET, 2013). O espaço geográfico é um sistema indissociável de objetos e 

ações (SANTOS; SILVEIRA, 2001).  

O território usado encontra-se em permanente transformação em 

detrimento o sentido e a essência dos eventos que acolhe. As condições de 

saúde refletem esse uso do território. Compreendemos que não há como 

compreender o território sem seu uso. Adentramos o território vivo na 

cartografia social.  

De acordo com Acselrad (2010), quando se problematizou a cartografia 

convencional, promoveu-se um novo instrumento de elaboração conceitual no 

campo das práticas da representação cartográfica que passou a ser chamado 

de mapeamento participativo ou cartografia social. Este procedimento expressa 

rede de relações e práticas que conformam os territórios, sob a ação da 

cultura, de arcabouços jurídicos e de práticas políticas (TELLES apud 

ACSELRAD, p. 10, 2010). 

Reduzir uma região ao seu status político-administrativo, sem considerar 

que o sistemismo dos objetos, pessoas e ações ultrapassa seus limites e, 



paralelamente, que os atores têm força desigual, pode tornar ineficaz uma 

política pública e os resultados de uma pesquisa inconsistente.  

A compreensão da resistência à opressão e à exclusão social exige a 

aproximação entre problemáticas políticas mais abrangentes e as práticas 

diárias e as táticas de sobrevivência que têm permitido a afirmação de 

identidades sociais historicamente ocultadas. Afinal, agenciamentos, 

desenvolvidos no dia-a-dia, também modificam sentidos da ação social e 

podem ser portadoras de futuras consequências estruturais. 

Nem toda ação é uma ação social e nem toda prática é uma práxis 

humana; uma unidade indissolúvel entre ação e reflexão sobre o mundo. Para 

desenvolver uma cartografia social é necessária uma inserção consciente na 

comunidade, compreendendo esta como objeto cognoscível e assumindo uma 

posição epistemológica. É fundamental assumir a comunidade. 

A cartografia social é aquela que pressupõe sentidos de consciência e ações 

de conscientização. Essa é potencialmente geradora de mudanças na 

realidade, pois, toda ação como prática da liberdade, é um ato de 

conhecimento, uma aproximação da realidade (FREIRE, 2006). A ação social 

implica no estudo dos vínculos entre sujeito social, conjuntura e lugar. É o uso 

do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise 

social (SANTOS, 1994).  

O ponto de partida foi realizar mapeamento da área e micro áreas. 

Posteriormente realizamos a análise das condições de vida e saúde da 

população à USF. Propomos neste trabalho extrapolar o território normativo e 

incorrer em pensamentos sobre um território dinâmico, cheio de relações e de 

vida e os movimentos de desterritorialização e reterritorialização.  



Entender que no território existirão sempre vetores de saída e que não 

há saída deste território sem a possibilidade de um novo processo de se entrar, 

seguindo o movimento de territorializar, desterritorializar, reterritorializar é algo 

entendido como primordial para alguns autores (DELEUZE; GUATTARI, 2009; 

HAESBERT, 2011).  

É nesse território que se constitui uma diversidade de forças formadoras 

do emaranhado de relações; também a questão dos poderes processados em 

meio ao que acontece nas vivências territoriais. 

O próximo passo foi realizar o planejamento local das atividades. Nesse 

processo as diferentes concepções de território são expressas na prática de 

trabalho das UBS através: 

a) Compreensão sobre a área de trabalho;  

b) Formato de organização da UBS;  

c) Forma como são estabelecidos os vínculos com a população e o território. 

Em outras palavras, as parcerias entre instituições e atores sociais 

seriam os fundamentos da intersetorialidade capazes de modificar o quadro 

social e epidemiológico local. Neste sentido, é preciso que observemos como 

se dá a relação entre a EBS e a comunidade; as lideranças comunitárias, as 

ONG, os movimentos sociais, e as outras instituições que possam intervir no 

local.   A definição do território de responsabilidade da UBS, mais que a 

simples descrição de uma população, permitindo aprimoramento do trabalho 

em equipe, ampliando o conhecimento da área e de sua população e 

proporcionando uma melhor integração equipe população.   

5.1 Cadastramento individual do usuário  



No trabalho diário de uma EBS além do conhecimento do território de 

abrangência, é de extrema importância a compreensão das particularidades da 

comunidade para aprofundamento e enfrentamento das demandas nos âmbitos 

coletivo e individual. 

A partir desta perspectiva definiu-se a necessidade de conhecer os 

atores locais, estava lançado o desafio: a necessidade de cadastramento dos 

usuários do serviço de saúde. O primeiro passo foi convencer os membros da 

equipe sobre o problema e buscar meios para desenvolver tal trabalho. 

Convocamos a comunidade para debater o tema e selecionar as 

melhores ideias, para iniciar de forma dinâmica e organizada os trabalhos, sem 

comprometer a assistência médica e de enfermagem.  

Nestas reuniões identificamos lideranças, membros do sindicato dos 

agricultores, da cooperativa dos cajueiros, diretores de escolas e lideres 

religiosos, que acolheram prontamente esse desafio, disponibilizando-se a nos 

mostrar a área e convocar toda a comunidade para o cadastramento, que a 

principio seria para públicos de risco como as gestantes e crianças. 

O passo seguinte foi à confecção de uma ficha de cadastramento de 

fácil preenchimento com dados objetivos. A atualização dos dados cadastrais 

da criança de 0 a 12 anos foi realizada a partir de seu nome, data de 

nascimento, idade, vacinação atualizada, nome do responsável pela criança, 

nome do pai, nome da mãe, endereço e assinatura do responsável. 

A atualização de dados cadastrais da gestante foi realizada a partir do 

nome da gestante, idade, estado civil, vacinação, nome do conjugue, endereço 

e assinatura da gestante.  



Começamos o cadastramento por etapas, ou seja, os pacientes eram 

cadastrados nas localidades a medida que o atendimento da equipe era 

realizado. Marcamos um dia “D” do cadastramento para cada localidade, 

enquanto a equipe realizava o atendimento, voluntários assessorados por 

membros da equipe desenvolviam o cadastramento do publico alvo.  Cada 

localidade disponibilizou uma semana para o cadastramento, para que os 

usuários buscassem os pontos de apoio para realizar o cadastramento. 

6 ETAPAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO 

CRONOGRAMA 

Atividades 
Meses do ano de 2015 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Detecções dos Problemas                          

Elaboração do Plano de ação                         

Convencer a equipe da relevância do 
problema; 

                       

Convocar a comunidade para debater o tema;                         

Conhecimento geográfico da área de 
abrangência 

                       

Confeccionar ficha para cadastramento                         

Dia "D" em cada localidade                        

Avaliação                       
 

 

7 RECURSO NECESSÁRIO 

Para este trabalho os recursos necessários para a realização do mesmo se 

disponibilizou de: 

Recursos humanos - Apoio da equipe básica de saúde do Unidade Básica Sítio 

do Meio, comunidade, lideres comunitários, lideres religiosos, sindicato dos 

agricultores e a cooperativa dos cajueiros. 



Políticos - Prefeitura Municipal de Itapipoca e Secretária de Saúde do Munícipio 

de Itapipoca. 

Materiais - Utensílio de escritório.  

 

8 RESULTADOS ESPERADOS 

Depois de realizados as intervenções propostas em nossa área de 

abrangência, agendamos uma reunião com toda a equipe da UBS Sitio do Meio 

junto com os lideres e voluntários deste projeto.  

Manteremos os cadastros até podermos abarcar todos os indivíduos que 

reside na área de abrangência. Iniciamos com os que mais necessitam de 

atenção á saúde. É de estrema necessidade sabermos quantitativamente e 

qualitativamente do nosso público e de mapear nossa região, para assim 

interver de uma forma mais abrangente sobre seus problemas, pensando no 

individuo biopsicossocial.  

Para a equipe e a comunidade do Sítio do Meio a realização do trabalho 

foi importante e decisivo para implantação de ações relevantes na assistência 

aos usuários como a puericultura, rastreamento e diagnóstico de doenças 

crônicas e captação de gestações de alto risco sem pré-natal previamente, 

contribuindo assim para diminuição da morbimortalidade materno-infantil.  O 

trabalho é inspirador e estimula a equipe a dar seguimento aos 

cadastramentos. 
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