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Resumo: O processo de territorialização permite conhecer melhor a área de
atuação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e, assim,  facilitar a implementação
das diretrizes do Sistema Único de Saúde  (SUS) no âmbito da chamada atenção
primária. Esse conhecimento proporciona a identificação da população e o planeja-
mento local de ações de saúde com novas formas de interação do serviço com a
população. Essa estratégia faz parte das aprendizagens no Programa de Residência
Integrada em Saúde: Atenção Básica em Saúde Coletiva da Escola de Saúde Públi-
ca/RS, desenvolvido no Centro de Saúde-Escola Murialdo. O objetivo deste relato é
compartilhar a experiência da equipe da Unidade Básica de Saúde “Saldanha da
Gama”  (UBS 3), localizada na Av. Saldanha da Gama, com o processo de
territorialização na Vigilância da Saúde. Foram realizados encontros com os profis-
sionais pertencentes à UBS 3 sobre a estratégia, utilizado-se dados cartográficos e
de amostragem domiciliar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/
1996. O processo de territorialização iniciou em janeiro de 2000 e encontra-se em
andamento. A  definição do território de responsabilidade da UBS, mais que a sim-
ples descrição de uma população, permitiu uma melhor inserção dos residentes de
primeiro e segundo ano nas propostas do programa de Residência Integrada em
Saúde e o aprimoramento do trabalho em equipe, ampliando o  conhecimento da
área e de sua população e proporcionando uma  melhor integração equipe-popula-
ção.
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