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RESUMO  

A territorialização na área da saúde tem como objetivo o reconhecimento do local através da 

geografia, lógica das relações sociais, acesso a serviço de saúde, condições de vida, serviços 

disponibilizados, entre outros. Trata-se de um estudo descritivo analítico dos relatórios 

situacionais de saúde de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Centro de Saúde Pedro 

Cavalcante. Observa-se que, a cidade de marabá encontra-se em fase de expansão da ESF e 

um processo de transição, devido a isso a adscrição da população também está em evolução, o 

que dificulta o processo, porém não o limita, demonstrando o impacto de uma boa ESF. O 

processo de territorialização nesta equipe de saúde está prejudicado pela transição dos 

sistemas de saúde, dificultando a criação do perfil da população adscrita, porém o trabalho da 

equipe reflete na melhoria dos números apresentados.  

 

Palavras-chave: Atenção Básica. Estratégia Saúde da Familiar. Gestão em Saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cenário da crise de legitimidade do estado o obrigou a criar novas bases territoriais 

para assegurar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa maneira, a 

territorialização na área da saúde tem como objetivo o reconhecimento do local através da 

geografia, lógica das relações sociais, acesso a serviço de saúde e condições de vida, para que 

se consiga avaliar o perfil da comunidade e assim fornecer serviços de acordo com cada grupo 

adscrito. (MOYSÉS e SÁ, 2014; PESSOA et al, 2013; FIOCRUZ, 2008). 

 Em virtude dessa função, o território acaba sendo de fundamental importância, pois à 

ele fica ancorada toda uma questão política de saúde multiestratégica e sustentáveis visando 

favorecer a equidade por meio de estratégias sociais de promoção à saúde (MOYSÉS e SÁ, 

2014). 
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Tendo base em dados coletados da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá foi 

possível, a partir da territorialização, traçar parcialmente perfil epidemiológico da população 

que compõem a área 37 do município, que é contemplada por uma Equipe Saúde da Família 

da Unidade Básica de Saúde Pedro Cavalcante. Além disso, avaliar o desenvolvimento desse 

processo no município. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se um estudo descritivo analítico dos relatórios situacionais de saúde de uma 

ESF do Centro de Saúde Pedro Cavalcante, os quais adscrevem a área 37 do município de 

Marabá (FIGURA 1), com média de 900 famílias cadastradas. 

O estudo foi oriundo de dados do trabalho das equipes de saúde da família (ESF), 

gerado por meio de visitas domiciliares em que relataram dados dos grupos que são 

considerados como risco, como: crianças, gestantes, doenças crônicas sistêmicas. Sendo 

coletado nos meses de Janeiro á maio de 2016, na Secretaria de saúde de Marabá. A partir do 

Google Inc ® foi possível realizar um mapa da região adscrita (FIGURA1) pela equipe em 

questão, Sendo assim, foram elaborados mapas realizado no CS Photoshop ®, gráficos e 

tabelas, realizados no Microsoft excel ®, para os dados levantados a partir dos relatórios.     

Após a coleta de dados deu-se inicio á construção da avaliação situacional da equipe 

correlacionando a revisão bibliográfica levantada com a realidade encontrada em Marabá. 

 

 

Figura 1- Mapa da territorialização da área 37. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cidade de marabá encontra-se em fase de expansão da ESF , logo podemos dizer que 

a atenção básica do município vive um processo de transição, devido a isso a adscrição da 

população também está em evolução, o que corrobora com a análise feita por ANDERSON et 
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al (2016) o qual afirma que a expansão da APS ocorre a nível global , o que ele chama de “a 

terceira transição sanitária mundial”, tentando garantir o acesso universal da saúde para a 

população, assim como no Brasil já temos exemplos de expansões de sucesso que ocorreu no 

Rio de janeiro, como Jesus (2013) afirma. 

 O processo de obtenção dos dados foi dificultado pelo processo de transição do 

sistema de atenção básica (SIAB) para o sistema e-sus, o qual visa reestruturar as informações 

da atenção básica a nível nacional em busca de um SUS eletrônico (DAB, 2016), preconizado 

pela portaria GM/MS nº1412 de 10 de julho de 2013, que prevê a substituição completa do 

SIAB, em contrapartida o município de Marabá, incluiu-se nos 61 municípios que ainda não 

iniciaram a implantação do e-sus (CONASEMS, 2016). Desse modo, vários dados ainda não 

estão compilados para que tanto o município, como a própria equipe defina o perfil de sua 

população adscrita. O que causa um comprometimento da territorialização, que acaba por se 

restringir a apenas um mapa que focaliza as áreas de risco da população (PESSOA et al, 

2013).  

De tal forma, que gera uma dúvida sobre a eficiência da gestão no desenvolvimento da 

transição dupla, tanto de expansão da ESF quanto de mudança de sistema de compilação dos 

dados do município. No entanto, podemos observar tais dificuldades na expansão da APS no 

Rio de Janeiro, onde segundo o estudo de JESUS (2013), houve um aumento altamente 

considerável da expansão da ESF em pouco tempo, em que surgiram também fraquezas 

como: a qualificação de gestores e profissionais; e trabalhar com as peculiaridades de cada 

território. 

Partindo dessas dificuldades, os dados obtidos dos relatórios situacionais de saúde, em 

relação às crianças nascidas vivas em cada mês, os números ficaram dentro dos compromissos 

estabelecidos pelo pacto de redução da mortalidade materna e neonatal oficializado no Brasil 

pelo programa de saúde da criança (BRASIL, 2009). Seguindo também a tendência brasileira 

de redução da taxa de mortalidade infantil (IBGE, 2016), com influência do processo de 

expansão da APS. 

No cadastro das crianças de 0-3 meses podemos frisar a importância do aleitamento 

materno, segundo CORDOBA (2013) é essencial para o desenvolvimento da criança, sendo 

atribuição da equipe promover, conscientizar, estimular o uso do leite materno exclusivo. Isso 

pode ser reflexo de uma diferença nos dados observados, mesmo que discreta, entre o 
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aleitamento exclusivo e o misto (TABELA 1), apesar de Brasil (2012) afirmar que este 

aumento esta muito aquém dos objetivos do país. 

Na faixa etária de 0-11 meses e de 12-23 meses (TABELA 1 e 2) apresentam as 

vacinas em dia aproximadamente 97%, indicando excelente cobertura vacinal desta equipe, 

tendo em vista que a definição de cobertura vacinal  a traz como um importante indicador a 

saúde das populações e da qualidade de atenção da equipe de saúde (CARNEIRO et al , 

2012). 

Tabela 1- Distribuição do número de crianças por faixa etária de 0-11 meses cadastradas pelo relatório 

situacional de saúde da equipe da área 37 do Centro de Saúde Pedro Cavalcante, no período de Janeiro à Maio de 

2016. 

  Nascidos vivos no mês De 0 a 3 meses De 0 a 11 meses 

  

RN 

pesados ao 

nascer 

RN pesados 

ao nascer < 

250g 

Aleitament

o Misto 

Aleitamento 

exclusivo 

Vacinas 

em dia Desnutridas Pesadas 

JANEIRO 0 0 1 3 23 1 23 

FEVEREIRO 2 0 2 5 19 0 18 

MARÇO 2 0 4 2 21 0 18 

ABRIL 0 0 0 6 26 0 18 

MAIO 0 0 1 8 29 0 31 

TOTAL DOS 

MESES 4 0 8 15 79 1 79 
FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, 2016. 

 

Tabela 2- Distribuição do número de crianças por faixa etária de 12 meses a menores de 05 anos cadastradas 

pelo relatório situacional de saúde da equipe da área 37 do Centro de Saúde Pedro Cavalcante, no período de 

Janeiro à Maio de 2016. 

  De 12  a 23 meses Menores de 2 anos  Menores de 5 anos 

  

Vacinas 

em dia Desnutridas Pesadas 

Teve 

diarreia 

Teve 

diarreia 

e usou 

TRO 

Tiveram 

infecção 

respiratória 

aguda 

Que tiveram 

pneumonia 

JANEIRO 21 4 25 4 5 12 0 

FEVEREIRO 20 0 21 4 4 4 0 

MARÇO 19 0 20 2 2 6 0 

ABRIL 38 0 35 0 0 1 0 

MAIO 31 0 29 1 1 5 0 

TOTAL 98 4 101 10 11 23 0 

 

Ainda nesta faixa etária observamos apenas uma criança desnutrida na faixa de 0-11 

meses e quatro na faixa de 12-23 meses, concomitante a isso temos a redução no Brasil da 

desnutrição, enquanto há um aumento do excesso de peso (CHAGAS et al, 2013), devido a 
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isso sugere-se o acréscimo do quesito crianças acima do peso, o que pode melhorar o 

rastreamento da obesidade infantil pela APS. 

Na faixa etária de menores de 2 anos e menores de 5 anos, o cadastro leva em 

consideração as doenças prevalentes na infância como diarreia e Infecções Respiratórias 

Agudas (IRA), a qual a primeira é interessante que entre no cadastro da territorialização, pois 

tem a ver com o meio em que a criança vive, como saneamento básico, condições de higiene, 

onde a intervenção da equipe nessa fase é importante para evitar a desidratação 

(CORDOBA,2013), que a longo prazo pode levar a morte, na tabela 4 e tabela 2 podemos 

observar que houve intervenção com a terapia de reposição oral para os doentes, por outro 

lado, são poucas as crianças que desenvolveram a doença e necessitaram de tratamento, 

refletindo boas condições sanitárias na área desta equipe.  

Quando as infecções respiratórias, vemos que houve maior frequência de IRA no mês 

de Janeiro, o qual define o período mais chuvoso em Marabá, concordando com a afirmação 

de CORDOBA (2013), que diz que estas infecções são mais notadas em períodos de frio, 

porém na faixa etária de menores de 5 anos, podemos observar que não houve casos de 

pneumonia, doença que tem como fatores de riscos os demográficos, riscos socioeconômicos, 

riscos ambientais e fatores nutricionais, o quais são baixo peso ao nascer, desnutrição, 

aleitamento exclusivo(LOPES,2013), que de acordo com os dados expostos nas tabelas 1 e 2, 

na área desta equipe estes fatores são pequenos, o que poderia refletir nesse dado de nenhuma 

pneumonia. 

Na tabela 3, refere-se as gestantes , a qual estão abarcadas no programa de 

humanização do pré natal e nascimento, onde a ESF deve captar ate os 120 dias esta gestação, 

incentivar a realização do pré-natal mais precoce possível e todo o acompanhamento da 

gestação (BRASIL,2006), em contrapartida na tabela 3 observamos que das 44 gestantes 

acompanhadas, 32 estão com a vacina em dia, 35 realizaram o pré natal do mês e 35 foram 

captadas precocemente, com 79%  destas, devendo que se aumentar o numero dessas 

gestantes, para que a ESF realize a Captação precoce das gestantes em até 120 dias do início da 

gravidez , como está preconizado no programa. Já as com menores de 20 anos, estão em um 

índice de 29% do total.  Estes dados podem comparados com os que foram encontrados no 

Mato Grosso por Brasil (2013) em que as equipes alcançaram uma média de 97% nos 3 

quesitos citados acima, apenas no ultimo que apresentou uma média de 28 % de gestantes 
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menores de 20 anos, sugerindo a necessidade da ESF implantar novas formas de comunicação 

com as jovens para que se diminua essa porcentagem. 

 

Tabela 3 - Distribuição do número de Gestantes cadastradas pelo relatório situacional de saúde da equipe da área 

37 do Centro de Saúde Pedro Cavalcante, no período de Janeiro à Maio de 2016. 

Acompanhadas Vacinas em dia 

Fez consulta pré-natal 

no mês 

Pré-natal 

iniciado no 1º 

TRI 

<20 de anos 

cadastradas 

44 35 32 35 13 
FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, 2016 

 

Já a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é principal fator de risco para essas 

comorbidades cardiovasculares (GIROTTO, et al 2010). Assim, o controle dos níveis 

pressóricos é indispensável para a prevenção ou retardo do aparecimento de doenças crônicas 

em órgãos alvo. Nos dados obtidos em pesquisa, de acordo com a tabela 3 pudemos observar 

que 598 pacientes encontram-se cadastrados em uma equipe que saúde da família que atua em 

conjunto com o Hiperdia. Desses pacientes 553 tem sido acompanhados frequentemente, 

mostrando uma adesão mais de 92% ao programa, bem como ao tratamento. Fato esse que já 

havia sido evidenciado em outros trabalhos realizados em outras regiões, como o estudo 

realizado por CARVALHO et al (2012), no Piauí, onde a adesão chegou à 80%. 

 
Tabela 4 - Distribuição do número de Doenças Crônicas cadastradas pelo relatório situacional de saúde da 

equipe da área 37 do Centro de Saúde Pedro Cavalcante no período de Janeiro à Maio de 2016. 

Diabéticos Hipertensos Pessoas com Hanseniase 

 

Pessoas com Tuberculose 

 
Cadastrados Acompanhados Cadastrados Acompanhados Cadastrados Acompanhados Cadastrados Acompanhados 

239 211 598 553 0 0 0 0 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, 2016. 

 

   
Em relação aos, diabéticos , o Ministério da Saúde traçou objetivos de prevenção e 

controle na atenção primária. Isso se daria a partir de da identificação de indivíduos em risco, 

de novos casos e atuação direta no tratamento dos pacientes acometidos pela doença, 

buscando diminuir as complicações causadas pela mesma (FERREIRA e FERREIRA, 2009). 

Conforme a tabela 3, os diabéticos totalizam 239, dos quais 211 são acompanhados 

efetivamente, o que fornece uma taxa de adesão de mais de 88% ao programa, ressaltando que 

nesta equipe tem uma alta taxa de adesão do tratamento, sendo extremamente importante para 

a prevenção de complicações da doença, porém não podemos avaliar se estes pacientes estão 

realizando corretamente o tratamento apesar de aderi-lo.  
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No que tange a questão da Hanseníase, a função da ESF é atuar na prevenção e no 

tratamento efetivo da doença, pois o coeficiente de detecção em menores de 15 anos, que nesse 

estado no ano de 2014 apresentou valor de 17,54/100 mil habitantes, considerado pela OMS como 

uma região hiperendêmica (BRASIL, 2009; CORDOBA, 2013; PIRES et al., 2013; PORTAL DA 

SAÚDE, 2016). No entanto, não foi possível obter fatos conclusivos em virtude que a essa 

equipe nenhum caso de hanseníase foi designado, levantando-se a hipótese de que a área 37 é 

um enclave no núcleo cidade nova, sendo caracterizado por um centro comercial, em que as 

condições de saúde sejam mais adequadas. 

Referente à Tuberculose, O tratamento longo, em torno de seis meses, necessita de 

uma adesão integral por parte do paciente que se o fizer corretamente tem chances de cura na 

casa dos 85% (CORDOBA, 2013). Logo é possível perceber que a função que a ESF tem na 

Hanseníase é imprescindível. No entanto de acordo com os dados coletados, a equipe não tem 

sob sua supervisão pacientes com Tuberculose, o que nos leva a hipótese acima mencionada e 

também reflexo de uma melhores ações no controle do agravo. 

 

Tabela 5 - Balanço geral das visitas realizadas pela equipe da área 37 do Centro de Saúde Pedro Cavalcante, no 

Período de Janeiro à Maio de 2016. 

Total de familias 

cadastradas 

Visita domiciliar do 

ACS 

Preparação para 

soro oral (tRO) 

Palestras realizadas 

pelos ACS 

914 3690 8 39 
FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, 2016. 

 

A partir dos dados avaliados, o processo de territorialização é importante e quando ela 

ocorre de maneira fragmentada não podemos realizar a medicina centrada na pessoa, dessa 

forma Anderson et al (2016) afirma que a cobertura universal da saúde é um desafio atual, 

porém é estratégia central o fortalecimento das ações e programas de tal forma que contribua 

para ações de gestão e formação de recursos humanos, Em Marabá não pode ser diferente, 

apesar da transição dupla que a cidade vive, deve-se sempre fortalecer a atenção primária a 

saúde. 

 

4. CONCLUSÃO 

 O processo de territorialização nesta equipe de saúde está prejudicado pela transição 

dos sistemas de saúde, dificultando a criação do perfil da população adscrita, porém o 
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trabalho da equipe realmente tem sido árduo na luta a favor da saúde do seu território. De tal 

forma que, os dados avaliados demonstraram a importância da presença da atenção primária 

em saúde para que se atinja a cobertura universal que o SUS preconiza, melhorando 

indicadores de saúde. Deve-se continuar fortalecendo a figura do Agente Comunitário de 

Saúde na equipe como elemento sustentador da integralidade na figura da territorialização, 

por outro lado a gestão em saúde deve sempre estar de acordo com as tecnologias de 

informação que melhorem a Atenção Primária em Saúde, incentivando sua implantação 

universal para que a saúde centrada na pessoa só melhore. 

  

 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ANDERSON, Maria et al. Cobertura Universal em Saúde e Atenção Primária e Medicina da 

Família. . Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.  v. 12, s.1, p.4-30, 

2016. 

 

BRASIL. Secretaria de Estado de saúde do Mato Grosso. ANÁLISE DOS INDICADORES 

DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MT.2013. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Guia de Vigilância Epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2009. 

 

BRASIL. SAÚDE DA CRIANÇA - MATERIAIS INFORMATIVOS. 2009. Disponível 

em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_materiais_infomativos.pdf. 

Acesso em: 01 de mai de 2016. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO: ATENÇÃO QUALIFICADA 

E HUMANIZADA. Brasília, DF, 2005. 

 

CARNEIRO et al, Avaliação da Cobertura Vacinal em crianças de 2 meses a 5 anos na 

Estratégia Saúde da Família. Cadernos UniFOA. V.22. 2013. 

 

CARVALHO, André et al. Adesão ao tratamento medicamentoso em usuários cadastrados no 

Programa Hiperdia no município de Teresina (PI). Ciência & Saúde Coletiva. v. 17, n. 7, p. 

1885-1892, 2012. 

 

CORDOBA, Elizabete. SUS e ESF: Sistema Único de Saúde e Estratégia de Saúde da 

Família. São Paulo: Rideel. 2013.  

 

Conselho Nacional de Secreatarias Municipais de Saúde-CONASEMS. Nota Informativa. 

2016. Disponível em: http://www.conasems.org.br/images/E_SUS.pdf . Acessado em: 07 de 

Maio de 2016. 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 
Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

28 a 30 de Setembro/2016 

9 

 

CHAGAS, et al. Prevalência e fatores associados à desnutrição e ao excesso de peso em 

menores de cinco anos nos menores municípios de Maranhão. Revista Brasileira de 

Epidemiologia. V.16, nº1, p. 146-156.2013. 

 

Departamento de Atenção Básica- DAB. e-SUS- Atenção Básica. Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php . Acessado em: 24 de Setembro de 2016. 

 

FERREIRA, Celma e FERREIRA, Márcia. Características epidemiológicas de pacientes 

diabéticos da rede pública de saúde – análise a partir do sistema HiperDia. Arquivo 

Brasileiro de Endocrinologia e Metabolismo. n. 53, v. 1, p. 80-86, 2009. 

 

GIROTTO, Edmarlon et al. Análise de três fontes de informação da atenção básica para o 

monitoramento da hipertensão arterial. Epidemiologia e Serviços de Saúde.  Brasília, 

Distrito Federal. n. 19, v. 2, p. 133-141, abr-jun, 2010. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) - BRASIL EM 

SÍNTESE. Disponível em: http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/taxas-de-mortalidade-

infantil.html. Acesso em: 03 de mai de 2016. 

 

JESUS, Reniani. A expansão da Estratégia Saúde da Família na Cidade do Rio de 

Janeiro 2009: estudo de caso na Área Programática 5.3 – 2013. 92f. Tese de Mestrado de 

Profissional de Saúde Pública. Escola nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 2013.  

 

LOPES, Antonio. Tratado de Clinica Médica. 2ª edição. São Paulo: Rocca. 2013.  

 

MOYSÉS, Simone e SÁ, Ronice. Planos locais de promoção da saúde: intersetorialidade(s) 

construída(s) no território.Ciência & Saúde Coletiva. n.19, v.11, p. 4323-4329, 2014. 

 

PESSOA et al. Sentidos e métodos de territorialização na atenção primária à saúde. Ciências 

e Saúde Coletiva. Fortaleza. V. 8, nº18, p. 2253-2662. 2013. 

 

PIRES, Carla Andrea A. et al. Hanseníase em menores de 15 anos: a importância do exame de 

contato. Revista Paulista de Pediatria, v.30, n.2, p.292-295, 2012. 

 

PORTAL DA SAÚDE. SVS. Hanseníase. Situação Epidemiológica - Dados. Registro ativo: 

número e percentual, Casos novos de hanseníase: número, coeficiente e percentual, faixa 

etária, classificação operacional, sexo, grau de incapacidade, contatos examinados, por 

estados e regiões, Brasil, 2014. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/julho/27/Dados-2014---final.pdf. Acessado 

em: 29 de junho de 2016. 


