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Resumo: O território é um espaço que deve passar por análises 

epidemiológicas, para estabelecer riscos e condições pertinentes aos 

processos de saúde e doença de uma determinada região. O presente trabalho 

visa relatar a experiência de três estudantes e dois residentes multiprofissionais 

da área da saúde, em atividades de territorialização em uma microárea da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), Vila Alta II- Crato CE. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva do tipo relato de experiência, que foi realizada no período 

de Abril à Junho de 2019, em uma microárea composta por seis ruas que 

fazem parte da área adscrita a referida ESF, situada na cidade de Crato na 

região do Sul Cearense. No entorno, a vivência da prática ocorreu em dois 

momentos, primeiro, os bolsistas do programa PET-Saúde Interprofissional, em 

conjunto com as residentes em Saúde Coletiva da Universidade Regional do 

Cariri (URCA), visitaram a microárea em busca de determinantes de saúde, 

que direta ou indiretamente influência nas condições de saúde e bem estar dos 

habitantes da localidade. A partir disso, foram encontrados vários pontos que 

mostram riscos à saúde, como por exemplo: esgoto à céu aberto, lixos 

descartados em terrenos baldios, levando assim, a presença de animais 

peçonhentos, roedores, nesses depósitos de insumos. Havendo a proliferação 

de microrganismos ou insetos que possa contaminar os animais e seres 

humanos nessa localidade. No segundo momento houve tabulação em 

programa Excel para caracterização dos indicadores de risco, os quais 

posteriormente serão trabalhados em um grupo maior do Programa Tutorial de 

Educação á iniciação ao Trabalho (PET). Conclui-se que com essa experiência 

foi possível perceber a realidade do ambiente e das famílias que habitam o 

local, como o território influência no estado de saúde da comunidade. A prática 
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de ir ao território amplia a visão crítica do estudante, vislumbrando o 

planejamento de práticas de educação em saúde para a população no sentido 

de sensibilizar a importância de formas conscientes de descarte correto do lixo, 

proporcionando um local limpo, assim evidenciando e as consequências que o 

mesmo pode trazer caso não esteja. 
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