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A Estratégia Saúde da família (ESF) tem como base a Atenção Básica 

organizada por territórios. Este é um espaço delimitado onde a equipe que atua 

no serviço é responsável por atender as necessidades de saúde e doença dos 

indivíduos da comunidade. A realização da territorialização é fundamental para 

atuação da equipe de saúde, pois permite conhecer sua área adstrita. Baseia-

se na identificação de riscos, vulnerabilidades, agravos e informações 

epidemiológicas de cada comunidade . Dessa forma, objetivou-se relatar a 

experiência dos acadêmicos de Enfermagem em realizar o processo de 

territorialização em uma microárea da Unidade Básica de Saúde (UBS). Trata-

se de um estudo tipo relato de experiência sobre a realização da 

territorialização de uma microárea da UBS localizada no sítio Belmonte 

município de Crato-Ceará. Foi uma atividade da disciplina de Enfermagem no 

processo de cuidar em Saúde Coletiva II, que aconteceu no mês agosto de 

2019. Contou com a participação de cinco acadêmicos do 8º semestre do curso 

de Enfermagem, uma professora, a enfermeira da unidade e uma agente 

comunitária de saúde. Para guiar o desenvolvimento da atividade foi utilizado 

um instrumento previamente estruturado com dados epidemiológicos, 

demográficos, socioambientais, cobertura vacinal, de pré-natal, doenças e 

agravos mais prevalentes. Inicialmente, observou-se na UBS o mapa do 

território e sua subdivisão em território microáreas, sendo estes espaços de 

responsabilidade de cada agente de saúde. Na visita a uma microária, 

especificamente, em uma pequena parte desta, os discentes mapearam e 

realizaram o diagnóstico local. Identificou-se como principais problemas de 

saúde: doenças respiratórias, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, 

alcoolismo, tabagismo e usuários de drogas ilícitas. Como problemas 

ambientais: o acúmulo de lixo e os animais soltos. As metas de coberturas 

alcançadas foram de pré-natal com captação no primeiro trimestre e de 

imunização. As doenças de notificação compulsória existentes eram 
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leishmaniose, dengue e hanseníase. Conclui-se que com a territorialização de 

parte da microárea, permitiu identificar a dinâmica do espaço, os problemas e 

agravos de saúde existentes Sendo importante para que a equipe de saúde da 

família possa realizar o seu planejamento local, identifique e priorize os 

problemas, tracem suas intervenções (interdisciplinar e intersetorial); 

programem ações, monitore e avalie os resultados do cuidado na atenção as 

necessidades da população. 
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