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Construção de um mapa vivo na Estratégia Saúde da Família com a 

ferramenta Google My Maps: relato de experiência 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo objetivou relatar o processo de construção de um modelo de mapa 

vivo, na Estratégia Saúde da Família, com auxílio da ferramenta My Maps da 

Google®. Trata-se de um relato de experiência, vinculada ao Estágio Curricular 

Supervisionado de um Curso de Graduação em Enfermagem, no período de 16 

de agosto a 20 de outubro de 2021, no município de São Paulo - SP. Três 

estudantes, com supervisão docente e apoio da equipe da unidade de saúde, 

criaram um mapa vivo, com possibilidade de visualização e edição colaborativa, 

abrangendo a área total adscrita à Unidade Básica de Saúde, os territórios 

específicos das sete Equipes de Saúde da Família e as camadas de 

vulnerabilidades e potencialidades, com respectivos marcadores, identificados 

no processo de territorialização. Verificou-se que o mapa vivo, personalizado 

com a ferramenta MyMaps, mostrou-se funcional e relevante para o processo de 

trabalho na Estratégia Saúde da Família, permitindo, com facilidade, um 

conhecimento profundo do território dinâmico, com vistas ao planejamento das 

ações de saúde.  

Palavras-chaves: Territorialização da Atenção Primária; Estratégia Saúde da 

Família; Mapa; Epidemiologia; Apoio ao planejamento em saúde. 
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1INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),(1)  

equipes multiprofissionais devem realizar ações de saúde, individuais, familiares 

e coletivas, com base em um território específico, sobre o qual assumem 

responsabilidade sanitária. Esse processo de territorialização, como diretriz 

operacional, possibilita aos profissionais da Atenção Básica planejar e 

desenvolver ações, setoriais e intersetoriais, a partir do estudo social, 

econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário das pessoas e 

coletividades que constituem aquele espaço de modo dinâmico.   

O desenvolvimento de um trabalho efetivo, na Estratégia Saúde da Família, 

requer um profundo conhecimento do território adscrito, porém deve-se lembrar 

que ele não é estático, e que a dinamicidade dos modos de viver a vida das 

pessoas configuram um território vivo. Também, cabe ressaltar que 

compreender o processo saúde-doença como um fenômeno social implica 

atribuir à esfera da (re)produção social a determinação dos processos de 

desgaste e fortalecimento que poderão resultar em problemas de saúde.(2)  

Embora a territorialização seja um processo político e social, fundamental 

para a concretização dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda 

são observados modelos de atenção desterritorializados e fragmentados em 

ações descontínuas, casuísticas e pouco resolutivas.(3) Por outro lado, 

experiências exitosas apontam avanços na construção e utilização de mapas de 

territórios da Atenção Básica, especialmente da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), com ferramentas inovadoras que tornam o processo realista e dinâmico.(4-

7) Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de 

construção de um modelo de mapa vivo, na Estratégia Saúde da Família, com 

auxílio da ferramenta My Maps da Google®. 

Por se tratar de um objeto de estudo com poucas publicações, entende-se 

que este trabalho avança na produção do conhecimento em Saúde Coletiva, bem 

como pode contribuir para o aperfeiçoamento do processo de trabalho de 

equipes da ESF, no que diz respeito à territorialização, ao planejamento, à 

programação e ao desenvolvimento de ações, a partir do contexto local do 

território vivo. 
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2 MÉTODO 

 

 Trata-se de um relato de experiência,(8) acadêmica, no período de 16 de 

agosto e 20 de outubro de 2021, no município de São Paulo – SP, durante o 

desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado de um Curso de 

Graduação em Enfermagem.  

Como primeira atividade em campo de estágio, os três graduandos de 

enfermagem empenharam-se no (re)conhecimento do território adscrito à 

Unidade de Saúde da Família (USF). Com esse propósito, localizaram um mapa 

impresso, com algumas marcações no território, porém sem legenda, o que 

resultou em uma reunião com a agente do Programa de Áreas Verdes e 

Saudáveis (PAVS), para discutir a dinamicidade do território e a importância de 

se trabalhar com suas características. Nesta ocasião, foram discutidas as 

camadas de vulnerabilidades e potencialidades que poderiam ser visualizadas 

no mapa, sobre o território. 

Para a atualização do mapa vivo da unidade, foi escolhida a ferramenta 

MyMaps da Google®, por possibilitar a construção de um mapa online, 

personalizado e de fácil edição. 

A utilização dessa ferramenta foi precedida pelo conhecimento e 

experimentação de suas funcionalidades, particularmente das seguintes ações: 

 Inserir Marcador: Permite colocar marcadores que podem ser alterados 

entre diversos ícones e cores pré-selecionados ou que o usuário carregue 

fotos e imagens personalizadas. O marcador pode ser renomeado e ter 

uma descrição; 

 Desenhar linha: Permite traçar linhas e uni-las num polígono, que pode 

ser colorido a partir de cores pré-selecionadas. O polígono pode ser 

renomeado e ter uma descrição; 

 Adicionar camada: Permite separar as informações do mapa em 

camadas, que podem ser acionadas ou desativadas para visualização de 

diferentes dados. 

Concluída a etapa de experimentação da ferramenta MyMaps, o processo de 

construção do mapa vivo foi planejado em três etapas, a saber: 1° desenho da 

área de abrangência total da Unidade Básica de Saúde (UBS); 2° Delimitação 
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das áreas correspondentes às sete equipes da ESF; e 3° Inserção dos 

marcadores das camadas de vulnerabilidades e potencialidades, segundo o 

Manual para elaboração do diagnóstico socioambiental do Programa Ambientes 

Verdes e Saldáveis (PAVS).(9) 

  

Desenho da área de abrangência total da UBS 

  

Inicialmente, utilizou-se a ferramenta “Desenhar linha”, conformando a área 

de abrangência total da unidade segundo o mapa físico disponível. Este 

processo foi demorado em função da necessidade de conclusão do polígono da 

área em única tentativa. A ocorrência de qualquer erro nesse processo implicaria 

em reiniciar o desenho.  

Buscando a precisão do contorno da área de abrangência, foi realizada uma 

tentativa de importação de dados de outro mapa. Foi escolhido o que delimitava 

as áreas de abrangência de unidades de saúde do município de São Paulo – 

SP,(10) contudo, havia um limite referente ao tamanho de arquivo que poderia ser 

importado. 

  Foi então decidido demarcar os vértices do polígono com a ferramenta 

“Inserir marcador” e a partir desses pontos, desenhar o perímetro. Dessa 

maneira, obteve-se um resultado do desenho mais rápido e com maior 

segurança.  

 

Delimitação das áreas correspondentes às sete equipes da ESF 

 

Após a construção do polígono de abrangência total da UBS, partiu-se 

para as áreas das sete equipes de ESF (1 a 7). Então, procedeu-se o mesmo 

método de demarcar o perímetro com pontos e depois ligá-los, com a ferramenta 

“Desenhar linha”. Concluída cada área, a espessura da linha era ajustada e o 

território era colorido com a cor correspondente à equipe.  

 

Inserção dos marcadores das camadas de vulnerabilidades e 

potencialidades. 
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A terceira etapa partiu da constituição de um repositório de imagens, 

selecionadas a partir de buscas na ferramenta Google Imagens, para uso como 

ícones correspondentes aos pontos de vulnerabilidades e potencialidades do 

território. 

 As vulnerabilidades foram classificadas como zoosanitárias, hídricas, 

atmosféricas, geológicas, de gestão de resíduos, da cobertura vegetal e sociais, 

as quais foram representadas, respectivamente, pela silhueta do animal em 

questão e por cores: azul, rosa, amarelo, laranja, verde e vermelho, subdivididas 

em categorias identificadas por números. 

A partir da consulta do mapa físico, foi realizado o posicionamento dos 

marcadores de vulnerabilidades e potencialidades em suas respectivas 

camadas.  

Ao final do processo, foram realizados alguns ajustes, como a separação das 

áreas das equipes em diferentes camadas, com exceção das equipes 6 – 

Amarela e 7 - Lilás, devido à limitação da ferramenta para um total de 10 

camadas disponíveis. Cabe assinalar que a camada “Indicadores de Saúde” foi 

inserida, para a continuidade do planejamento da equipe de saúde, conforme 

previsto no mapa físico inicial.  

A última etapa do processo foi a realização de uma reunião de equipe, para 

apresentação do mapa vivo e suas funcionalidades, com participação da gerente 

da UBS, da Agente de Promoção Ambiental (APA), de um funcionário 

administrativo, de uma enfermeira, de uma dentista e da professora supervisora 

do campo de estágio. Nesta ocasião, realizou-se também a capacitação de um 

funcionário, a quem foi atribuído, mediante e-mail da unidade, a função de edição 

do mapa, para as atualizações necessárias.  

 

3 RESULTADOS  

 

Conforme descrito, a partir da ferramenta MyMaps foi construído um mapa 

vivo personalizado, com delimitação da área total de abrangência da UBS 

(Figura1), dos territórios das sete equipes de saúde da família (Figura 2) e 

camadas de vulnerabilidades e potencialidades, com marcadores (Figura 3), 

discriminados no quadro 1. Destaca-se a possibilidade de visualização precisa 

do território, com imagens de satélite. 
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Figura 1 - Área total de abrangência da UBS 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Territórios das Equipes de Saúde da Família 
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Figura 3 – Marcadores de vulnerabilidades e potencialidades do território 

 

 

 

Quadro 1 - Descrição dos marcadores de vulnerabilidades e potencialidades(9) 

Vulnerabilidades Descrição Total de marcações 

Hídricas 

(azul) 

Ausência de rede coletora de esgoto; córrego 

ou rio com deposição de esgoto; esgoto a céu 

aberto; nascente poluída; nascente obstruída; 

área de alagamento; área de 

inundação/enchente; ausência de água 

encanada; despejo visível de efluente 

industrial em curso d’água; piscinões (manejo 

e macrodrenagem de águas pluviais). 

06 

Atmosféricas 

(rosa) 

Fonte de poluição atmosférica visível; Área de 

movimentação de terra, Pedreira; Vias de 

congestionamento constante de veículos; Vias 

de grande circulação de veículos; Aterro 

Sanitário Ativado; Aterro Sanitário Desativado; 

Ruas não pavimentadas; Incinerador; Criação 

de suínos, bovinos e aves. 

19 

Geológicas 

(amarelo) 

Áreas de risco de deslizamento e ou 

escorregamento de terra; Áreas de risco de 

rolamento/queda de rochas; Áreas com 

contaminação confirmada de solo; Cemitérios; 

Posto de Combustível; Duto de Gás/Petróleo. 

05 

Gestão de 

resíduos (laranja) 

Ponto viciado de descarte de resíduos 

domiciliares; Ponto viciado de descarte de 

entulhos, podas e inservíveis; Ponto viciado de 

26 
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descarte de pneus; Ponto viciado de descarte 

de resíduos industriais; Área sem coleta 

regular de resíduos comuns; Ponto de 

caçambas de resíduos comuns; Clínica ou 

outro serviço de saúde que deposite resíduo 

infectante na rua; Ferro Velho/ Sucateiro. 

Cobertura vegetal 

(verde) 

Áreas verdes ou praças degradadas; Áreas ou 

terrenos baldios; Áreas de Proteção Ambiental 

Desmatadas ou Desflorestadas. 

07 

Sociais 

(vermelho) 

Moradias de madeira; Moradias em área de 

ocupação; Aglomerado subnormal (favelas); 

Habitações coletivas precárias de aluguel - 

HCPA (cortiço); Abrigos improvisados 

(cabanas, barracas, carro, túnel, ponte, trailer, 

carroça, outros); População em situação de 

rua; Acumulador; Ponto sem iluminação / mal 

iluminado; Animais abandonados/ situação de 

rua; Ponto de prostituição. 

18 

Zoosanitárias Barata; Aranha; Pombo; Escorpião; Morcego; 

Formiga; Rato; Carrapato; Caramujo africano; 

Mosca; Aedes Aegypti (Dengue/ 

Chikungunya); Pulga; Vespas/Abelhas; 

Taturana. 

65 

TOTAL 146 

 

Quadro 2 - Descrição dos marcadores de potencialidades 

Potencialidades Descrição Total de marcações 

Hídricas 

(azul) 

Nascentes sem obstrução; Córregos sem 

despejo de esgoto; Lagos naturais limpos; 

Lagos artificiais limpos; Quedas d’água; 

Captação de água de chuva; Poço ou ponto de 

captação de água. 

6 

Atmosféricas 

(rosa) 

Ruas com coleta seletiva regular pelo 

município; Cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis; Centrais de triagem de 

materiais recicláveis; Ecoponto; Ponto de 

entrega voluntária de resíduos especiais; 

62 
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Catador Autônomo; Central de Compostagem/ 

Compostagem Doméstica. 

 

Cobertura vegetal 

(verde) 

Praça pública; Parque arborizado; Área de 

Proteção Ambiental; Área de chácaras/sítio; 

Parque linear; Rua arborizada; Horta 

comunitária e/ou urbana; Passeio (calçada) 

com potencial de arborização. 

17 

Sociais 

(vermelho) 

Templos religiosos; Equipamento público 

Creche; Escola Infantil/Fundamental 

Escola (Ensino Médio); CEU; Universidade; 

Centro Cultural; Grêmios socioesportivos 

Associação Amigos de Bairro; Centro 

Comercial; ONG's; CCA; Conselho Tutelar 

Alcoólicos Anônimos; Delegacia\Polícia 

Militar\Bombeiros; Fundação Casa; Albergue; 

Restaurante Bom Prato; NCI (Núcleo 

Convivência do Idoso); CJ (Centro da 

Juventude); Bibliotecas Municipais/ 

Comunitários/ Móveis; Imprensa Comunitária. 

79 

TOTAL 164 

 

 

3. DISCUSSÃO  

 

A partir desta experiência acadêmica, foi possível produzir um mapa vivo 

na Estratégia Saúde da Família, personalizado com a ferramenta My Maps da 

Google®, com fácil edição e visualização da área total adscrita à Unidade Básica 

de Saúde, dos territórios específicos das sete Equipes de Saúde da Família e 

das camadas de vulnerabilidades e potencialidades, com respectivos 

marcadores.    

De acordo com a Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017, do 

Ministério da saúde, o conjunto de ações que formam a Atenção Básica se dá 

em um território definido, cujas responsabilidades recaem à equipe 

multiprofissional.(1) O território ultrapassa a demarcação física, pois refere-se a 
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um construto que permite o planejamento e a programação descentralizada da 

atenção à saúde, considerando os diversos contextos locais. 

No século XX, a concepção de saúde e doença baseada no desequilíbrio 

entre agente, hospedeiro e meio ambiente expandiu-se para a compreensão de 

seus fatores determinantes, por meio da noção de multicausalidade. Contudo, 

posteriormente, avançou para o modelo de determinação social do processo 

saúde-doença-cuidado, que o campo da Saúde Coletiva assume. Os processos 

saúde-doença não podem ser analisados sem que se considere as contradições 

sociais, que se encontram na base dos problemas de saúde, de sua distribuição 

nos indivíduos dos diferentes grupos sociais e dos recursos de saúde acionados 

e acessados por esses indivíduos nos territórios.(2) 

Como instrumento no processo de trabalho de equipes da ESF, o mapa 

vivo possibilita acompanhar e avaliar as informações da região, com sua 

dinamicidade, para organizar e planejar ações de promoção à saúde e 

prevenção de doenças e agravos.  

A colaboração dos Agentes Comunitários de Saúde se faz necessária 

para identificar e confirmar os dados das microáreas de sua responsabilidade, 

auxiliando a gestão local na redefinição de territórios, além de aproximar os 

agentes de vigilância em saúde na discussão do território integrado na Atenção 

Primária à Saúde.(11) 

Anteriormente, o mapa físico, convencional, que a equipe de saúde 

dispunha era estático e possuía uma marcação, que exigia um documento extra 

para sua compreensão, dificultando a interpretação e atuação da equipe a partir 

da análise do território. 

O mapa vivo virtual, relatado nesta experiência, traz consigo a capacidade 

de edição, o que possibilita a inserção e exclusão de qualquer elemento do 

mapa, com a devida atualização. Além de ser uma ferramenta online que pode 

ser acessada de qualquer dispositivo, com acesso à internet, e que esteja 

liberado para tal pelo administrador do mapa. 

A funcionalidade de edição, simples e rápida, do mapa vivo possibilita 

para a equipe saúde da família acessar um mapa real, que pode direcionar ações 

pertinentes aos problemas que se apresentam, bem como excluir problemas já 

solucionados ou estimular as potencialidades identificadas no território dinâmico.  
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Com essa gama de informação em mãos, o profissional de saúde pode ir 

ao território e observá-lo enquanto confronta suas informações com o mapa. Se 

utilizado corretamente, o mapa vivo pode ser um aliado importante na 

territorialização e no controle das informações sobre as vulnerabilidades, 

potencialidades e indicadores de saúde do território. Entretanto, apesar da 

versatilidade da ferramenta, há limitações para o trabalho, como o teto de dez 

camadas permitidas em um mapa, o que restringe a capacidade de criar filtros 

individuais.  

Outra limitação se dá pela diminuição de resolução de imagens quando 

utilizadas como ícones, o que pode dificultar a compreensão do mapa. Este 

último pode ser evitado com o uso de imagens simples e a legenda identificando 

o ponto. 

Conclui-se que a avaliação do potencial do mapa vivo criado com a 

ferramenta My Maps vai ao encontro do que autores apontam, no sentido do 

planejamento e programação em saúde, que considere o ambiente, o perfil 

populacional e as singularidades do território.(7)  

Como perspectiva para o futuro fica a manutenção do mapa pelas 

equipes, atualizado de acordo com os achados do território, com a inserção dos 

indicadores de saúde. Além disso espera-se que o mapa vivo continue sendo 

aperfeiçoado para desencadear ações no território. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A partir desta experiência, concluiu-se que o mapa vivo, personalizado 

com a ferramenta MyMaps, mostrou-se funcional e relevante para o processo de 

trabalho na ESF, permitindo, com facilidade, edição compartilhada para 

atualização das características, vulnerabilidades, e potencialidades do território 

e, assim, obter um conhecimento dessa dinâmica, com vistas ao planejamento 

das ações de saúde. 

 

 

 

 



16 
 

   
 

5. REFERÊNCIAS 

 

1. Ministério da Saúde (BR). Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

 

2. Viana N; Soares CB; Campos CMS. Reprodução social e processo saúde-
doença: para compreender o objeto da saúde coletiva. In: Soares CB; Campos 
CMS. Fundamentos de saúde coletiva e o cuidado de enfermagem. Barueri: 
Manole, 2013. p. 107-142. 

 

3. Faria R.M. A territorialização da Atenção Básica à Saúde do Sistema Único de 
Saúde do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 25(11):4521-4530, 2020. 

 

4. Budal AMB et al. Construção de novo modelo de mapa inteligente como 
instrumento de territorialização na atenção primária. Rev. Baiana saúde pública, 
42(4): 727-740, 2018.  

 

5. Calistro MO. Territorialização com uso de georreferenciamento e estratificação 
de vulnerabilidade social familiar na Atenção Básica. Ciência & Saúde Coletiva, 
26(6):2141-2148, 2021. 

 

6. Camargos MA; Oliver FC. Uma experiência de uso do georreferenciamento e 
do mapeamento no processo de territorialização na Atenção Primária à Saúde. 
Saúde Debate, 43(123): 1259-1269, 2019. 

 

7. Ribeiro MA; Albuquerque IMN; Diniz JL; Bezerra AKB; Bastos IB. Oficina Mapa 
Vivo na atenção básica: estratégia de planejamento local ao combate ao Aedes 
aegypti. Saúde Debate, 41(esp.): 338-346, 2017. 

 

8. Grollmus NS; Tarrès JP. Relatos metodológicos: difractando experiências 
narrativas de investigación. Fórum Qualitative Social Research, v. 16, n. 2, mayo 
2015. Disponível em: <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/47405>. 
Acesso em: 25 nov. 2021. 

 

9. São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Manual para elaboração do 
diagnóstico socioambiental PAVS. Disponível 
emhttps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/P
AVS_Manual_elaboracao_do_diagnostico_socioambiental.pdf Acesso em 25 
nov. 2021.  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/PAVS_Manual_elaboracao_do_diagnostico_socioambiental.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/PAVS_Manual_elaboracao_do_diagnostico_socioambiental.pdf


17 
 

   
 

 

10. São Paulo. Secretaria Municipal de saúde. Áreas de abrangência de UBS no 
município de São Paulo. Disponível em: 
<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-
cDHamkJnuwbxrOEZVK7MLb7PoF2n88_&ll=-23.68533875879342%2C-
46.521722701763906&z=10> Acesso em 23 nov. 2021.  

 
11. Pinto LF; Rocha CMF. Inovações na Atenção Primária em Saúde: o uso de 
ferramentas de tecnologia de comunicação e informação para apoio à gestão 
local. Ciência & Saúde Coletiva, 21(5): 1433-1448, 2016. 

 

 
 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-cDHamkJnuwbxrOEZVK7MLb7PoF2n88_&ll=-23.68533875879342%2C-46.521722701763906&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-cDHamkJnuwbxrOEZVK7MLb7PoF2n88_&ll=-23.68533875879342%2C-46.521722701763906&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-cDHamkJnuwbxrOEZVK7MLb7PoF2n88_&ll=-23.68533875879342%2C-46.521722701763906&z=10

