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RESUMO

É ampla a literatura especializada que aborda as discussões sobre Saúde e Território. Algumas dessas discussões se comprometem com o 
envolvimento da sociedade no que se refere às mudanças estruturais do Sistema Único de Saúde (SUS). O envolvimento da sociedade no processo 
de mudanças estruturais do SUS  legitima que se investiguem as relações estabelecidas entre os atores sociais comprometidos desde a 
promulgação da Lei Orgânica da Saúde (1990), que marcou o início de uma intencionalidade para uma nova abordagem de assistência à saúde da 
população. A vida em comunidade, como se constata, possui características específicas. Estas relações são permeadas por relações 
interdependentes das políticas públicas e com o Sistema Único de Saúde (SUS). Longe de ser um fim em si mesmas, essas intervenções têm o 
potencial de gerar tanto um maior envolvimento da sociedade no processo de mudanças estruturais do SUS, quanto na análise das relações 
estabelecidas entre os atores sociais envolvidos e, como já estabelecido, legitimando a intencionalidade para uma nova abordagem de assistência 
à saúde. Problema da Pesquisa: A partir da dimensão concreta da ação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a presente pesquisa buscou 
tomar conhecimento das configurações sociais construídas na área Programática 3.3 do Município do Rio de Janeiro. Objetivos: Identificar e 
elucidar as relações de poder, dependência e exclusão existentes no território e suas implicações em todos os níveis de sua organização. 
Metodologia: O método de pesquisa adotado baseou-se na observação e sinopse das chamadas “configurações sociais especificas”, indo além das 
análises quantitativas e estatísticas. Assim, pretendeu-se apreender e compreender a existência de grupos e subgrupos muitas vezes ignorados no 
conjunto das relações efetivas. Este estudo investigou a problemática das relações sociais entre indivíduos naquela área/comunidade. Resultados: 
A pesquisa possibilitou a identificação de grupos e subgrupos sociais, permitindo, assim, uma melhor compreensão da realidade de atuação do 
ACS. Conclusão: O estudo apresentou desigualdade na adesão da população adscrita aos serviços de saúde da família e dos problemas existentes 
na relação entre equipe de saúde e usuário, sob a ótica do ACS.
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