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RESUMO 

 
O objetivo deste artigo é discutir sucintamente os vários significados do conceito de território, 

em uma perspectiva geográfica que aparecem nas normas e programas presentes nas políticas 

públicas em saúde. Nesta direção, procura-se entender este conceito em três dimensões que se 

complementam, a saber: a) como categoria geográfica; b) como conceito presente nas Normas 

Operacionais Básicas (NOBs) e Normas Operacionais da Assistência a Saúde (NOAS); e, 

ainda, c) a presença deste conceito na Estratégia da Saúde da Família (ESF). É interessante 

observar que não há um consenso sobre o significado deste conceito nas políticas públicas 

que, muitas vezes, o utiliza para explicitar apenas divisões territoriais que focam o caráter 

administrativo e político no espaço, deixando de lado o foco em aspectos sociais, culturais, 

econômicos e ambientais. Nesta proposta, o território será entendido como o poder exercido 

sobre um espaço determinado, não necessariamente o poder político e administrativo, mas 

também o poder subjetivo no sentido de apropriar-se das relações sociais construídas 

historicamente e possibilitar a construção de uma identidade.  Nesta perspectiva, as 

concepções sobre saúde, bem como as políticas de saúde configuram-se em sua 

multicausalidade, que vai além da necessidade de se levantar dados, por exemplo, devendo 

assumir caráter integrador e articulador presente em ações intersetoriais que tenham como 

objetivo promover saúde a partir do território, garantindo a participação social dos cidadãos. 

Ou seja, vislumbra-se a possibilidade de lugares saudáveis e cidadãos empoderados que 

tenham controle e condições de equidade em decidirem e agirem sobre a sua própria saúde. 

Por fim, o território não pode ser entendido apenas como uma região administrativa, mas 

como um lugar de apropriação de direitos e saberes de determinados grupos e atores sociais 

que possuem uma identidade com aquele território construído no decorrer da história. 
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Introdução 

 

O conceito de saúde emerge, em meados do século XX, como conceito mutlticausal e 

amplo. Dessa forma, além dos fatores biológicos outros fatores são avaliados como 

determinantes na saúde, tais como os fatores sociais, ambientais, culturais e econômicos. 

Nesta concepção de saúde o local das relações homem-homem e homem-ambiente são 

entendidas como condicionantes ou determinantes das condições de saúde de uma população. 

Nesta direção, a saúde passa na Constituição Brasileira de 1988 a ser direito de todos e 

dever do Estado, procurando garantir, mediante políticas sociais e econômicas, à redução do 

risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

Além disso, a constituição de 1988, também criou o Sistema Único da Saúde (SUS), 

que foi regulamentado com a Lei 8080/90, conhecida como Lei Orgânica do SUS, definindo 

objetivos, ações e princípios do SUS. Sendo assim, os objetivos e os aspectos operacionais do 

SUS foram concebidos de forma descentralizada culminando na edição das Normas 

Operacionais Básicas (NOBs), das quais pretende-se enfatizar a de 1991, 1993 e 1996; mais 

tardiamente editou-se a Norma de Assistência a Saúde de 2001 (NOAS/01). 

Neste sentido, visando garantir o acesso à assistência e à prevenção em todo o sistema 

de saúde, o governo brasileiro adotou o Programa da Saúde da Família (PSF), em 1994,  que 

em 2006 passou a ser conhecido como Estratégia da Saúde da Família (ESF), com a missão 

de satisfazer as necessidades de todos os cidadãos,  

Nos documentos supra citados, percebe-se a existência de conceitos geográficos ou 

categorias de espaço que aparecem implícitos nas normas operacionais e no PSF com 

denominações distintas, como por exemplo, distritos sanitários, micro-área, território saúde e 

todos ele, recebem a denominação de território e são utilizados como sinônimos. (GONDIM, 

2009). 

Dessa forma, não há um consenso sobre o uso dos conceitos espaciais geográficos nas 

políticas de saúde. Assim, há uma variedade de nomenclaturas e divisões administrativa 

territoriais, com diferentes significações. Estas divisões, em geral, se resumem a dividir as 

responsabilidades administrativas e técnicas no território.  



Neste contexto, o objetivo deste artigo é discutir sucintamente os vários significados 

do conceito de Território, com interfaces na Geografia, entendendo seu papel nas normas e 

programas presentes na atenção primária à saúde. Nesta direção, procura-se entender este 

conceito em três dimensões que se complementam, a saber: a) como categoria geográfica 

(região, lugar, território e espaço geográfico); b) como conceito presente nas Normas 

Operacionais Básicas (NOBs) e Normas Operacionais da Assistência a Saúde (NOAS); e, 

ainda, c) a presença deste conceito na Estratégia da Saúde da Família (ESF). 

 

Uma pequena discussão sobre o conceito de território: categoria geográfica 

 

O conceito de território é utilizado em diferentes ciências, como por exemplo, na 

biologia, sociologia e antropologia. Sua origem etimológica vem do latim territorium que se 

aproxima tanto de terra-territrorium, no sentido de demarcação de terra, ou ainda, como 

térreo-territor relacionado ao domínio da terra e/ou com inspiração no terror (HAESBEART, 

2004). 

 Segundo MONKEN et al. (2008),  são identificas duas grandes matrizes do termo 

território: uma  jurídico-política a qual deriva da geografia política clássica e estabelece uma 

ligação vital entre Estado e território; e a outra,  etiológica, a qual  considera que a 

territorialidade humana está na base da constituição de territórios.  

Na corrente originada da geografia política, a origem da discussão do termo território 

teve como marco, no século XIX, os estudos de Frederico Ratzel. Ou seja, nesta perspectiva 

define-se território como um espaço de poder demarcado, controlado e governado. Neste 

espaço o poder é exercido por um Estado que tem o dever de garantir a soberania de um povo 

sobre aquelas terras (SILVA, 2009). 

De acordo com Silva (2009), com as transformações ocorridas por causa da 

intensificação da transnacionalização política e econômica no século XX, a concepção de 

território passa a ser referenciada, também, em seu sentido simbólico, econômico e cultural. 

Dessa forma, segundo a autora, o conceito do território acompanharia as modificações reais 

do sistema político mundial, o que possibilitaria uma análise sob diferentes ângulos.  

Nesta direção, a dialética do território revela as diferentes formas de poder nele 

estabelecidas, seja o poder do Estado, do capital ou das relações vividas. SILVA (2009, 

p.108) acrescenta: 

 



Há várias dialéticas do território: uma que se refere à relação entre o espaço 

fixo e o espaço em formação, como é típico para a (re-) configuração o 

espaço capitalista e para a sociedade democrática e dinâmica. Uma segunda 

dialética localiza-se entre os recursos de poder do Estado-Nação e as 

potencialidades estruturais de relações e ações vividas pelos atores sociais. 

 

 

Para HAESBAERT & LIMONAD (2007), nas ciências sociais a utilização do conceito 

de território envolve três pressupostos: o primeiro no sentido dar significado à diferença entre 

território e espaço geográfico; o segundo refere-se à construção histórica do território, o que 

coloca o território em uma perspectiva social, a partir das relações de poder; e, por fim, o 

terceiro enfatizando o território em sua dimensão mais subjetiva (dominação e identidade) e 

outra objetiva (instrumentos de ação político-econômica). 

Segundo HAESBAERT (2004), o território é definido pelo poder exercido naquele 

espaço, não só o ―poder político‖, mas também o poder de apropriação simbólica. Assim, 

podemos distinguir o território funcional como aquele onde predomina as relações de 

dominação, inclusive de um recurso material (com base no princípio da unifuncionalidade). E 

o outro, o território simbólico que faz referência a apropriação cultural e simbólica, (com base 

no princípio da multiplicidade). Ao mesmo tempo, cabe ressaltar a indissociação entre os 

dois, pois todos os territórios são funcionais e simbólicos. 

De acordo com ZAMBRANO (2001), o território é  uma construção social  afetado 

pela dinâmica de identidade construída historicamente a partir do território, ou seja, o 

territorio possui uma relação recíproca com as pessoas que o formam, enquanto ele sofre e 

age sobre as relações nele contidas. 

Dessa forma, este autor  identifica-se com a idéia de territórios plurais entendidos 

como uma multiplicidade de diferentes espaços culturais, sociais e políticos que contibuem 

para formas particulares de uma identidade territorial. Isto é, os territórios plurais se 

manifestam de duas formas: na multiciplicidade de territórios e  na pluraridade de territórios 

A primeira indica sua multiciplidade das relações entre territórios. Já o segundo, além das 

multiciplidades das relações envolvidas no território, contempla,  a relação entre um território 

maior sobre os outros territórios ali existentes como por exemplo, os parques indígenas.  

Sobre multiciplicidade de territórios e a pluraridade de territórios HAESBEART 

(2004, p.10) esclarece: 

É como se fossem duas perspectivas distintas: na primeira, o olhar vai 

mais dos limites do ―território plural‖ para o seu interior, na segunda o 

olhar prioriza as relações deste território com aqueles que se 

encontram para além ou ―acima‖ dele. Tanto num caso como no outro 

o convívio de múltiplas territorialidades implica sempre disputas. 



 

A formação destes territórios plurais leva ao entendimento das relações simbólicas 

existentes no território complementando a concepção de ―território utilizado‖ ou ―território do 

cotidiano‖, pois é neste território onde a população vive seus problemas e anseios diários, se 

relaciona e cria uma identidade, ou seja, a idéia de pertencimento, levando a formação de 

diferentes territórios. 

Pode-se considerar como palavra-chave do conceito de território, a palavra poder, ou 

seja, como ele é exercido sobre um espaço. Observa-se que não necessariamente o poder 

político e administrativo, mas também o poder subjetivo no sentido de apropriar-se das 

relações sociais construídas historicamente juntamente com a construção de uma identidade.  

Para MONKEN e BARCELLOS (2007), os territórios também são espaços e lugares 

construídos socialmente, variáveis e dinâmicos, com particularidades compreendendo este 

conceito na sua dinâmica, qual seja, como área de atuação, de fazer e de responsabilidade. Isto 

é, uma área de expressão seja do poder público, do poder privado ou da população. Enfim, 

―cada território tem uma área, uma população e uma instância de poder‖ (MONKEN, 

BARCELLOS, 2007). 

Dessa forma, neste artigo, o conceito de território deve ser entendido como local 

construído historicamente e onde ocorrem as relações de vida e de trabalho da população que 

se apropria dos valores simbólicos destas relações e que ao mesmo é considerado como local 

de ações políticas. 

 

As NOBs, NOA e a Estratégia da Saúde da Família: trabalhando as 

categorias do espaço 

 

Dentro de uma concepção multicausal da doença, a promoção da saúde dever ter como 

estratégia a vigilância em saúde com ações sobre o território. Assim, faz-se necessário 

verificar informações demográficas, econômicas, culturais, políticas, epidemiológicas, para a 

identificação e análise das necessidades da população com o objetivo de definir prioridades de 

atenção à saúde com ações intersetoriais e descentralizadas
 
(SILVA, 2007). 

No Brasil, as principais normas operacionais que visam regular a descentralização e a 

regionalização da saúde definindo o papel administrativo de cada esfera do governo sobre o 

território, são: as Normas Operacionais Básicas de 1991 e 1993 (NOB-93 e NOB-1991) e a 

NOB- 1996, além da Norma Operacional de Assistência à Saúde 2001 (NOAS-2001). De 



forma geral, as NOBs também tratam sobre as relações entre gestores e critérios de 

transferências de recursos. E foram criadas em um contexto que a ―municipalização era vista 

como o caminho para o SUS‖ (LEVCOVITZ, 2004). 

A NOB 01/91 regula o repasse direto do governo federal para o municipal, ou seja, 

regula os convênios a serem estabelecidos diretamente entre governo municipal e federal. Já a 

NOB 01/93 foi marcada pelo avanço da municipalização com grande participação dos 

secretários municipais no direcionamento da política pública. De acordo com LEVCOVITZ 

(2004), a NOB 01/93 seria uma tradução operacional para descentralização, pois implementou 

a transferência fundo a fundo e definiu regulamentações para esta transferência. 

Já a NOB 01/96 teve como objetivo promover e consolidar o papel dos municípios na 

assistência básica e redefinir o papel dos estados, Distrito federal e União pela adoção de 

pactos de gestão, além de modificar progressivamente a forma de repasses, ampliando as 

transferências globais, fundo a fundo, com base em ações programadas, pactuadas e 

integradas, com a tentativa de reduzir o repasse por produtividade. (BRASIL, 1996) 

Dessa forma, percebe-se a preocupação nas NOBs em atender as necessidades da 

saúde de acordo com as características locais de cada município. Entretanto, os estados e 

municípios não tinham uma autonomia sobre os recursos. Apenas com a NOB 01/96 

juntamente com criação do piso de atenção básica e as transferências diretas para estados é 

que os municípios fortaleceram sua autonomia. (LECOVITZ, 1996) 

Em 2001, a NOAS (2001), que organiza os serviços e estabelece critérios de 

hierarquização, o enfoque principal foi na região que representa a fragmentação do território 

do estado, e identifica sub-regiões dentro de regiões (GONDIM, 2009). Estas regiões 

deveriam se articular em formatos de redes e se estruturarem conforme a realidade local. Um 

dos objetivos da NOAS seria fortalecer as Secretarias Estaduais da Saúde para nortearem o 

processo de regionalização da saúde buscando superar uma excessiva descentralização 

proporcionada pelas normas anteriores (TEIXEIRA, 2002). 

Assim, as NOBs levaram a uma descentralização da saúde antes concentrada no 

município, enfocando a categoria de lugar. Já a NOAS, juntamente com os pactos de gestão 

da saúde acrescentaram a característica de regionalizar a saúde. Neste sentido, 

 

O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de planejamento 

integrado, compreendendo as noções de territorialidade, na identificação de 

prioridades de intervenção e de conformação de sistemas funcionais de 

saúde, não necessariamente restritos à abrangência municipal, mas 

respeitando seus limites como unidade indivisível, de forma a garantir o 

acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a resolução 



de seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis. (BRASIL, 

2002)  
 

Sendo assim, a territorialidade mencionada na NOAS, seja entendida em seu sentido 

ontológico àquele que se refere ao ―espaço vivido‖, na concepção de HAESBEART (2004); 

seja, nos territórios formais-institucionais que conjugam materialidade e imaterialidade; isto é, 

os recursos materiais administrativos especializados e os imateriais referente as 

representações simbólicas apropriadas pela população.  

Entretanto, usualmente a região em saúde é vista como um agregado de municípios e 

os termos que se referem a território estão relacionados a uma questão administrativa e 

burocrática.  Ou seja, nota-se a hegemonia da corrente que entende o território apenas em seu 

caráter político-administrativo. O que corrobora com o aspecto levantado por MONKEN 

(2009), qual seja, àquele onde a territorialização na saúde é usada equivocadamente apenas 

como mera distribuição dos serviços, ao invés de um processo que torna o território 

instrumento de análise para compreender os diferentes contextos de uso do território.  

Entrentato, observa-se que no PSF, as referências ao conceito de território estão na 

―adstrição da população‖, ou seja, refere-se a área em que há uma determinada população 

adstrita. Ou seja, no território delimitado deve-se buscar mapear as áreas de risco e 

compreender a dinâmica da população adstrita. Assim, acrescenta-se a estas idéias, o conceito 

de territorialização como ferramenta que possibilita o reconhecimento da situação social e da 

saúde da população. Dessa forma, os territórios muitas vezes não possuem delimitação 

precisa, mas tem a vantagem de promover a saúde da família e está implícita a possibilidade 

de atuação sobre os ambientes. (GONDIM, 2009) 

No PSF, nota-se que o conceito de território é colocado mais próximo do conceito de 

território utilizado da comunidade, ou seja, o território é entendido como um espaço histórico, 

lugar de vivências cotidianas e de reivindicações políticas, onde as pessoas se apropriam de 

valores sociais e constroem sua identidade e lutam por questões políticas.  

Assim, neste programa percebe-se que a interpretação dada ao conceito de território 

agrega o seu significado simbólico de apropriação de valores. Apesar de o conceito território 

ser referencial básico para a ESF, pode-se perceber as várias as concepções de território 

adotadas pelo Ministério da Saúde e aquelas adotadas no nível estadual, até mesmo dentro da 

própria Equipe de Saúde da Família, pois as ações acabam não considerando os contrastes e 

realidades sócio-espaciais encontradas pelos agentes de saúde (PEREIRA , BARCELLOS, 

2006). 



Na ESF são definidos territórios, que correspondem a área de atuação das equipes, 

segundo número de familias a serem atendidas, no máximo 1.000 famílias ou 4.500 pessoas. 

Estes territórios são subdivididos em microáreas formadas por 450 a 750 haabitantes, estas 

serão as áreas de atuação do agente de saúde. A última unidade seria o segmento territorial 

que é o conjunto de áreas contínuas que se agregam a outro nível de divisão administrativa do 

planejamento em saúde. Cabe ressaltar  que o menor nível de atenção é a familia (MONKEN, 

BARCELLOS, 2007). 

Dessa forma, utilizando as referencias de ZAMBRANO (2001), percebe-se neste 

programa a multiciplicidade de territórios plurais existentes dentro de uma mesma área de 

trabalho da equipe de saúde, assim temos que entender que estes territórios são criados 

artificialmente e que se relacionam entre si e também possuem uma pluraridadade de 

territórios, ou seja, relacionam-se entre si como no território administrativo.  

Ao mesmo tempo, recorre-se a necessidade de tratar estes direrentes territórios da ESF 

como territórios de redes levando em conta a possibilidade de estar-se em diferentes 

territórios ao mesmo tempo, como na proposta de multiterritorialidade de HAESBEART 

(2004). Assim, as diferentes equipes da ESF devem atuar conforme cada especificidade de 

sua microárea e também se articular em rede com as outras equipes para facilitar a 

comunicação entre território administrativo e território da população residente. 

Nesta perspectiva, apesar da tentativa de uma compreensão do aspecto multiterritorial 

do conceito de território, observa-se que no ESF enfrentam-se dificuldades na concretização 

desta proposta. Ou seja, PEREIRA & BARCELLOS (2006), acrescentam, 

 

Diante desse quadro observa-se que na sua concepção, o PSF busca 

visualizar o território na direção de uma perspectiva multiterritorial. 

Porém, a operacionalização dessa idéia enfrenta tendências 

reducionistas, fazendo com que os gestores locais, os agentes 

comunitários e a equipe como um todo, tenham concepções 

divergentes sobre território. No jogo de poder dentro da equipe a visão 

dos agentes comunitários é, em geral, vencida pela hegemonia de 

outros técnicos. (BARCELLOS,2006) 

 

Outro obstáculo para o entendimento da noção de territórios multiterritorais na ESF é 

considerar o território como um sistema fechado, delimitado pelo número de populacional. 

Frente a esta situação, as políticas em saúde devem admitir que os limites para analisar e atuar 

sobre as condições ambientais e de saúde são artificiais, ou seja, questões de saúde e ambiente 

na prática não possuem fronteiras delimitadas (MONKEN, BERCELLOS, 2007). 



Portanto, nota-se uma variedade de utilizações das categorias do espaço como forma de 

promoção da saúde, focadas na necessidade da população, mas onde ainda prevalece a idéia 

de território administrativo ou de atuação do estado. 

Nesta perspectiva, um instrumento importante para auxiliar, principalmente, a ESF e a 

vigilância em saúde seria o geoprocessamento que permitiria trabalhar com diferentes 

variáveis ao mesmo tempo auxiliando no planejamento e monitoramento das ações em saúde 

sobre um determinado território. 

Por fim, salienta-se a necessidade de que os instrumentos de regulamentação em saúde 

permitam uma descentralização e regionalização da saúde para além do território 

administrativo e do setor da saúde. 

 

Considerações finais 

 

É importante ressaltar que houve avanço nas políticas em saúde principalmente após 

as NOBs, NOAs e ESF que ratificam a importância da descentralização e a regionalização de 

ações na saúde. Mas ainda tem-se que avançar muito, principalmente no que tange a ações 

intersetoriais. 

Sendo assim, reforça-se a compreensão de as políticas de saúde são algo além de um 

único setor do governo, com a necessidade de se levantar dados, de integrar e articular ações 

intersetoriais que tenham como objetivo promover saúde a partir do território. Ou seja, pensar 

em lugares saudáveis e cidadãos empoderados que tenham controle e condições de equidade 

em decidirem e agirem sobre a sua própria saúde, ainda nos remete a uma condição distante 

de ser alcançada.  

Por fim, apesar das várias questões envolvidas em torno das categorias do espaço 

utilizado na saúde e da necessidade de maiores discussões sobre o assunto, é de grande 

importância reconhecer que as políticas de saúde ao incorporarem o espaço como sendo uma 

unidade de análise tentam colocar o foco no coletivo e na promoção da saúde e não no 

indivíduo e na doença.  

Dessa forma, para que as políticas públicas tenham êxito é imprecindível a 

participação da população e que ela se reconheça naquele território. Entretanto, caso uma 

população não se identifique com o território no qual ela está identificada, as ações de saúde 

podem fracassar. O que reforça a crença na importância de maiores aprofundamentos de 

estudos sobre o assunto. 



Ao mesmo tempo, seria interessante uma idéia comum a ser utilizada na delimitação 

de territórios entre as políticas públicas em saúde e entre os demais setores, para facilitar o 

planejamento e as ações intersetoriais. Neste sentido, a Geografia tem muito a contribuir com 

a saúde. 

Portanto, o território não pode ser entendido apenas como uma região administrativa, 

mas como um lugar de apropriação de direitos e saberes de determinados grupos de atores 

sociais que possuem uma identidade com aquele território que foi sendo construída no 

decorrer da história.   

Enfim nas palavras de SOUZA (2004), ―o território grita as desigualdades e a relação 

delas conosco‖, logo é preciso ouvir o que o território está gritando, é preciso informação, e 

democratização desta; é preciso ações intersetoriais que partam do território vivido. 
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