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TERRITORIALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 

 

Edyeuza Alixandrina Ferreira Cordeiro1,  Ednanita Alves Arraes², Fabiula de 
Sousa Morais3, Fernanda Kelle Rodrigues Gregorio4, Girlane de Melo Lima5, 

Raiane Pereira de Souza6, Socorro Batista de Melo7 , Rayane Moreira de 
Alencar8 

 

A territorialização é um mapeamento para reconhecimento do ambiente geral, 

aspectos geográficos e populacionais, em que as comunidades estão inseridas, visa 

identificar todos os fatores que podem influenciar de maneira positiva ou negativa na 

saúde das pessoas da área. A partir desse processo é possível realizar diagnósticos 

da comunidade e implementar medidas de mudança para aspectos negativos 

encontrados ou potencializar aspectos positivos, juntamente com a população.  

Deve ser realizada por todos os profissionais da equipe de enfermagem das 

Unidades Básicas de Saúde-UBS, juntamente com os usuários. O objetivo é relatar 

uma experiência vivenciada durante uma visita ao território para pratica de 

territorialização na UBS. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência onde abordou-se a temática territorialização na atenção primária a 

saúde, com acadêmicos de enfermagem do VIII semestre e desenvolvido por 

graduandas de enfermagem na disciplina de saúde coletiva II da Universidade 

Regional do Cariri - URCA, em agosto de 2018.  Na USB os alunos foram divididos 

em três grupos, para conhecer diferentes áreas. Cada equipe ficou responsável por 

fazer a territorialização em uma rua e foi acompanhada por dois residentes. A visita 

foi voltada para conhecimento o espaço geográfico, mas, oportunizou-se o contato 

com a ficha do cadastro domiciliar e o cadastro individual usado pela UBS, além 

disso, os residentes repassaram alguns aspectos das famílias da região. No 

momento fotografou-se e desenhou-se toda a rua, posteriormente o desenho foi 

organizado, sua área e os aspectos percebidos foram expostos, apresentados e 

discutidos em sala de aula para a turma. Através da visita e discussões feitas foi 

possível  ter uma  visão clara dos aspectos do  território da comunidade em questão,  

isso contribuiu para que os alunos pensem, como pessoas inseridas na  área  da  

saúde, formas de  resolver ou minimizar fatores negativos  e maximizar o efeito dos 

fatores positivos.  A visita no território  reforçou o aprendizado, e proporcionou a 
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assimilação de novos conhecimentos, além de conscientizar sobre a importância de 

conhecer a área. 

 

Palavras-chaves: Atenção básica. Saúde coletiva. Ambiente social. 

 

 

 
 


