
O território tem vários sentidos figurados, mas todos compartilham

a idéia de delimitação de uma parcela geográfica por um indivíduo

ou uma coletividade. Com base nesse conceito, alunas da Escola

de Enfermagem de Natal - UFRN do curso Técnico em Registros e

Informações em Saúde foram orientadas a realizarem uma

atividade de campo com a finalidade de conhecer parte do bairro

de Mirassol, nas proximidades do Campus Universitário, com um

olhar crítico sobre o território percorrido, os equipamentos sociais

existentes, como também fazer uma correlação com o processo

saúde doença da população.

O processo de reconhecimento de território resulta da exploração,

descrição e análise de aspectos de desenvolvimento da região

reconhecida, levando em consideração a visão geral do território.

Esse trabalho de reconhecimento de território teve por fim

fundamentar a análise do espaço visitado para reconhecer,

interpretar o processo saúde doença da população deste

território. Diante do exposto, concluímos que a infra-estrutura

na região reconhecida ainda não é distribuída de forma

homogênea, encontramos alguns problemas relacionados

com a irregularidade da coleta de lixo e a possibilidade dessa

condição provocar danos à saúde dos residentes como

também daquelas que estão em torno desse local.

O território de abrangência reconhecido encontra-se em um

setor convencional e acessível a shoppings, praças, parques,

igrejas e escolas. Considerando a região ter uma

predominância de classe média, as principais ruas e avenidas

são urbanizadas tornando a infra-estrutura organizada. Não

há saneamento básico no bairro e uma boa parte das ruas e

travessias são calçadas. No entanto, apesar de haver coleta

de lixo frequente, foi encontrado lixo urbano na região visitada.

Outro aspecto percebido refere-se ao acesso aos transportes

públicos dar-se apenas nas principais avenidas, onde o fluxo

de pessoas é mais intenso. Os espaços naturais apresentavam

extremos com divergências dependendo da localidade.
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