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A IMPORTÂNCIA DA TERRITORIALIZAÇÃO NA EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE 
DO SUS. Bruna Sodré Simon, Silvana de Oliveira Silva, Fernanda Carlise Mattioni, Susan Bublitz, 
Margot Seiffert Agat, Fernanda Machado da Silva, Mariangela Uhlmann Soares, Maria de Lourdes 

Denardin Budó (orient.) (UFSM). 
Trata-se de pesquisa realizada na área de abrangência de Unidade de Saúde da Família (USF) no município de Santa 
Maria. O objetivo foi conhecer as características do território da região de abrangência, tendo em vista intervir nesse 
contexto com um planejamento em saúde. Para a coleta de dados utilizou-se a Estimativa Rápida Participativa que 
trabalha com fontes de dados primárias e secundárias, entrevistas com informantes-chave e observação de campo 
(TANCREDI, BARRIOS, FERREIRA, 2004). A territorialização inicia-se com o processo de caracterização social e 
após realiza-se mapeamento geográfico, para construir um modelo assistencial que atenta às necessidades dos grupos 
sociais que constituem a comunidade. Evidenciou-se que a área estudada constitui um território extenso, composto 
por várias comunidades, muitas localizadas a longas distâncias da USF. Nessas localidades, a maioria das famílias 
depende de transporte coletivo para ter acesso a USF, muitas vezes não possuindo recursos financeiros para tal. Silva 
et al. (2001), afirmam que a acessibilidade aos serviços de saúde está diretamente vinculada ao contexto de vida em 
que a população encontra-se inserida. Essa configuração expõe a importância de se revelar as características sócio-
econômico-culturais na organização dos serviços de saúde, viabilizando a acessibilidade dos usuários às unidades de 
saúde. O conhecimento do território não se conclui em única tarefa, deve fazer parte da rotina da equipe da USF, 
sendo as informações obtidas um instrumento de trabalho para que a equipe possa organizar um modelo assistencial 
que garanta espaços para uma efetiva participação popular e atenda as reais necessidades de saúde da comunidade e 
proporcionar uma prática efetiva dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
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