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Resumo: A territorialização é um instrumento utilizado para conhecer o território 

onde a equipe de saúde é responsável por prestar assistência. Por meio desta 

podem ser identificadas potencialidades e fragilidades de saúde presente no 

território e, através desse processo, desenvolver ações de promoção de saúde 

e prevenção de agravos que sejam facilitadoras para melhora da qualidade de 

vida da comunidade. A pesquisa objetiva relatar a importância da territorialização 

para o planejamento de ações de saúde na comunidade. O estudo é um relato 

de experiência, de abordagem qualitativa, vivenciado por discentes de 

enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior durante estágio da disciplina 

processo de enfermagem em saúde coletiva II. A partir de visitas ao território de 

uma Estratégia Saúde da Família (ESF) de Juazeiro do Norte-CE na companhia 

do Agente Comunitário de Saúde (ACS), foi realizada a territorialização e 

construção do mapa estático de uma microárea, a fim de conhecer e avaliar os 

fatores que podem contribuir ou prejudicar a saúde dos indivíduos daquele 

território. Evidenciou-se equipamentos sociais, serviços de saúde, segurança e 

transporte como potencialidades à saúde; e entulho na via pública, terrenos 

baldios, casas abandonadas com acúmulo de lixo, esgotos a céu aberto, pontos 

de venda de drogas e animais na rua como riscos e vulnerabilidades à população. 

O território não possuía mapa, fenômeno que, por vezes, dificulta uma leitura da 

realidade e implementação de ações em saúde propositivas e resolutivas frente 

as problemáticas existentes na comunidade. Sob essa ótica, a territorialização 

se mostrou uma ferramenta importante, pois a partir do conhecimento da área é 

possível planejar intervenções mais direcionadas e que atendam às 

necessidades de saúde do território. A construção do mapa se configurou como 

uma ferramenta fundamental para a equipe de saúde por permitir conhecer e 

visualizar a microárea de forma prática, bem como suas características e 

particularidades. Dessa maneira, essa prática deve ser perpetuada de modo a 
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contemplar as demais áreas e contribuir com os cuidados integrais e 

longitudinais requeridos para uma assistência eficaz e eficiente.  
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