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Resumo
A Estratégia do Programa Saúde da Família privilegia as práticas de prevenção, promoção e recuperação 
da saúde das pessoas, de maneira contínua e integral. O atendimento é realizado na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) ou na casa dos moradores feito por diversos profissionais como médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde que compõem as equipes de Saúde da 
Família. No distrito de São Roberto de Minas, município de São João da Lagoa, foi implantado o Programa 
Saúde da Família.  Na Unidade Básica de Saúde do referido distrito ou na residência dos moradores são 
realizados inúmeros atendimentos para a população local e demais comunidades próximas. O objetivo 
deste trabalho consiste em analisar como está sendo desenvolvido o Programa Saúde da Família na 
Unidade Básica de Saúde do distrito de São Roberto de Minas, município de São João da Lagoa, além de 
caracterizar os serviços e os atendimentos ofertados aos moradores. O caminho metodológico consistiu 
de revisão bibliográfica e documental, além de trabalho de campo na Unidade Básica de Saúde do 
distrito de São Roberto de Minas e entrevista a uma agente de saúde. 
Palavras-chave: Programa Saúde da Família; São Roberto de Minas; Unidade Básica de Saúde.  

INTRODUÇÃO

A Geografia, como ciência que estuda o espaço e suas relações, tem a dádiva de ofertar aos 
estudiosos e afins, diferentes formulações que são levantadas acerca das diversas categorias que aborda. 
Espaço, Lugar, Região, Paisagem e Território dão vida e corpo para essa ciência, pois cada um desses 
conceitos traz consigo diversas acepções e é tema de calorosos debates conceituais, em consonância com 
a corrente de pensamento a que se vinculam e as diversas conjunturas em que são empregadas, levam 
a estudos e questionamentos cada vez mais frequentes, que partem principalmente de profissionais, 
professores e estudantes.

Assim como as demais categorias da Geografia, o conceito de território não é exclusivo dessa 
ciência; a Biologia menciona o conceito entrelaçado ao território animal, a Sociologia discute o tema 
partindo das relações sociais construídas no território, a Antropologia refere-se ao mesmo partindo das 
grandezas expressas resultantes dos estudos de povos e comunidades tradicionais, a Ciência política 
prioriza o território estatal e para a Economia o território é estabelecido como suporte de produção 
(HAESBAERT, 2006). Entretanto, é a Geografia que melhor estuda e disseca o tema, haja vista que para 
tanto aprofunda e busca de forma contínua estar a par dos processos que regem as relações da sociedade 
no espaço-tempo. O território, assim como as outras categorias de análise geográfica, traz diversas 
abordagens e também diversos autores para fazê-las. É necessário que estudiosos do tema atentem para 
o fato de que, assim como as demais categorias da Geografia, o território também pode ser apreendido 
de diversas formas, pois a sua análise estará vinculada ao seu campo de investigação. 

È comum os termos território e espaço serem semelhantes em muitas discussões no senso comum; 
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a própria ciência geográfica traz no seu bojo divergências quanto ao conceito de ambos, pois os dois são 
comumente usados como referências a dimensão geográfica dos fenômenos sociais. Alguns geógrafos 
nem sequer consideram uma discussão a esse respeito, como é o caso de Raffestin (1980, p.143) quando 
ele afirma que “É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma 
a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 
programa) em qualquer nível”. Ao fazer essa afirmação na obra “Por uma Geografia do Poder”, o autor 
sugere que ambas as categorias não são similares. 

O território em Raffestin é visto através de relações de poder, das relações de produção e, 
conseqüentemente da organização da funcionalidade desse território para atender as necessidades 
do estado. “De fato, o Estado está sempre organizando o território nacional por intermédio de novos 
recortes, de novas implantações e de novas ligações”. (RAFFESTIN, 1980, p.152). Constata-se assim 
que o Estado tem o poder de validar Instituições públicas para atuar de diversas maneiras, promovendo 
múltiplas relações que se dão dentro de um território previamente delimitado e organizado.

O geógrafo baiano Milton Santos também forneceu valiosas contribuições para o conceito de 
território, levando em consideração os aspectos sociais; segundo esse autor “o território atual é marcado por 
um cotidiano compartido mediante regras que são localmente formuladas ou reformuladas”. (SANTOS, 
2012, p.167). Essa afirmação encontra respaldo quando se percebe que o Estado tem a autonomia e o 
poder de criar políticas públicas que são válidas para toda a população.

Outro autor que muito contribuiu para a discussão de território foi Haesbaert. Entre as diversas 
considerações traçadas por esse autor, merece destaque as diversas funções ou faces que um território 
pode adquirir, denominadas por ele de multiterritorialidade ou um processo de reterriotorialização 
contínua. Haesbaert salienta também que uma série de áreas (ou território-rede) são constantemente 
passiveis de reformulações, ou seja, adquirem funções diversas no decorrer da existência humana, ligada 
de forma direta ou indireta às atividades e necessidades exercidas pelos mesmos em um determinado 
espaço-tempo: 

Posteriormente, acrescentamos ainda uma interpretação natural(ista), mais antiga e pouco 
veiculada hoje nas Ciências Sociais, que se utiliza de uma noção de território com base 
nas relações entre sociedade e natureza, especialmente no que se refere ao comportamento 
“natural” dos homens em relação ao seu ambiente físico” (HAESBAERT, 2006, p.40).

Neste sentido, surge na Geografia Médica e da Saúde o conceito de Território da Saúde. Como 
destaca Monken e Barcellos (2008) este território é reflexo de um processo histórico de acúmulo de 
situações propensas para o surgimento de patologias. O território, nesta concepção, pode ser percebido 
como conseqüência de uma acumulação de fatos históricos, ambientais e sociais que propiciam para a 
formação de doenças.  Ainda segundo este mesmo autor:

O reconhecimento desse território é um passo básico para a caracterização da população 
e de seus problemas de saúde, bem como para avaliação do impacto dos serviços sobre os 
níveis de saúde dessa população. Além disso, permite o desenvolvimento de um vínculo 
entre os serviços de saúde orientado por categorias de análise de cunho geográfico. Esse 
reconhecimento é realizado através da observação das condições criadas no espaço para a 
produção, circulação, residência, comunicação para o exercício da política e das crenças, 
para o lazer e como condição de vida (PEREIRA E BARCELLOS, 2008, p.5).

O objetivo deste trabalho consiste em analisar como está sendo desenvolvido o Programa 
Estratégia Saúde da Família na Unidade Básica de Saúde do distrito de São Roberto de Minas, município 
de São João da Lagoa; além de caracterizar os serviços e os atendimentos ofertados aos moradores do 
distrito pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito. Para isso, no início deste trabalho foi realizado 
um panorama sobre a categoria Território e sua concepção na Geografia da Saúde. Após, foi realizado 
caracterização da área de estudo; na sequência abordamos o Estratégia Saúde da Família na Unidade 
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Básica de Saúde os serviços prestados pela mesma. 
O caminho metodológico consistiu de revisão bibliográfica e documental, além de trabalho de 

campo na Unidade Básica de Saúde do distrito de São Roberto de Minas e entrevista à uma agente de 
saúde da referida UBS.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS

Conforme o IBGE (2010), Distrito é uma unidade administrativa do município. A criação, 
desmembramento ou fusão dependem de leis municipais, que devem observar a continuidade territorial e 
os requisitos previstos em lei complementar estadual. Podem ser subdivididos em unidades administrativas 
denominadas subdistritos, regiões administrativas, zonas ou outra denominação especifica.

O Distrito de São Roberto de Minas (Figura 1) tem com marco as coordenadas “16º 44’ 15 68 Sul 
e 44° 10’ 59. 30” Oeste (Figura 1). Dista da sede do município 29,8 km, o percurso é de aproximadamente 
quarenta e sete minutos de carro.  O trecho pavimentado é muito pequeno e o restante do deslocamento 
é feito em estradas vicinais, que normalmente não estão em boas condições. O referido Distrito conta 
com uma linha de ônibus intermunicipal, que faz o percurso para a cidade de Montes Claros no decorrer 
da semana. 

Figura 1 – Distrito de São Roberto de Minas

Fonte: Google maps Org.: ALENCAR, R.A, 2015.

 De acordo com o IBGE (2010), no Distrito vivem 1.128 habitantes, sendo que aproximadamente 
24% residem na área urbana e 76% na área rural (IBGE, 2010). A estrutura populacional (Gráfico 1),  
indica tendência para redução da população, uma vez que o número de jovens (0 a 19 anos) é inferior 
a população adulta (20 a 59 anos), que futuramente integrará a população idosa (60 anos ou mais). O 
total de população dependente, jovens e idosos, é quase a mesma da População Economicamente Ativa 
(PEA).
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Gráfico 1 – Estrutura populacional de São Roberto de Minas

Fonte: IBGE, Censo 2010. Org.: ALENCAR, R.A, 2015.

Em 2010, o número de jovens de 0 a 19 anos era inferior a população adulta, já a quantidade de 
idosos, 60 anos ou mais, representa 12% dos habitantes. Se for feita projeção para daqui a quarenta anos, 
a população idosa irá superar as demais, o que compromete a manutenção do Distrito.

No que se refere à infraestrutura do Distrito, à água consumida é proveniente de poço tubular, 
sem tratamento, muitas casas contam com água encanada, outras armazenam em recipientes. Não há 
rede de esgoto, portanto, apenas fossas sépticas; a coleta de lixo, que é de responsabilidade da Prefeitura, 
ocorre somente no perímetro urbano, entretanto não há local próprio para o descarte e tratamento dos 
resíduos, sua deposição fica a 1,5 km da área urbana, a céu aberto. 

Na área rural a população normalmente queima ou enterra o lixo produzido. Em relação à água 
consumida é proveniente de poço tubular, sem tratamento, muitas casas contam com água encanada, 
outras armazenam em recipientes. Não há rede de esgoto, portanto, apenas fossas sépticas; a coleta de 
lixo, que é de responsabilidade da Prefeitura, ocorre somente no perímetro urbano, entretanto não há 
local próprio para o descarte e tratamento dos resíduos, sua deposição fica a 1,5 km da área urbana, a céu 
aberto. Na área rural a população normalmente queima ou enterra o lixo produzido.

O Distrito, conta com energia elétrica em aproximadamente 99% dos domicílios (IBGE 2010). 
Rede de serviço de telefonia fixa e móvel, mas poucas ruas são pavimentadas (Figura 2). 
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Figura 2 - Vista parcial do Distrito de São Roberto de Minas.

Fonte: ALENCAR ,R .A, 2015

 No que se refere ao sistema educacional, conta com escola municipal que oferta o ensino 
fundamental I e II e o ensino médio, através de um anexo disponibilizado pela prefeitura de São João da 
Lagoa. Em relação à fonte de renda dos moradores, pode-se apontar que muitos são aposentados, outros 
atuam em atividades comerciais e/ou agropecuária de subsistência. No Distrito, existe uma unidade 
básica de saúde que responde a Secretaria de Saúde do município de são João da Lagoa  

A ATUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE 
MINAS E O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Implantada no Distrito no ano de 2007, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de São 
Roberto de Minas está vinculada ao Sistema Universal de Saúde (SUS). A idéia de concepção do SUS 
foi inserido na Constituição de 1988 e regulamentado nas Leis 8080 e 8142, no ano de 1990. 

A Carta Magna Brasileira, de 1988, estabeleceu o direito universal à saúde e à organização 
de um sistema único, descentralizado e regionalizado dos serviços de saúde no território 
nacional. Desde a publicação da Lei Orgânica as Saúde (Lei 8.080, de 1990), o esforço 
político foi de promoção da descentralização, tendo como estratégia a municipalização 
de serviços sob comando federal e estadual, assim como o aprimoramento das formas de 
gestão integrada das ações e a complementaridade dos prestadores de serviços privados. 
(GUIMARÃES, PICKENHAYN, LIMA, 2014, p.102)

 
A criação do SUS trouxe consigo a proposta da municipalização da saúde juntamente com a 

descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade; estas são diretrizes primárias 
que norteiam tanto o SUS como a municipalização da saúde.  No período que antecede à criação do 
SUS, a assistência médica da maioria da população brasileira, era ofertada pelo Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e usufruíam dos serviços prestados somente os 
contribuintes da previdência social.  As unidades básicas de saúde (UBS) normalmente contam com 
uma equipe multidisciplinar que envolve médicos (clínicos, pediatra e ginecologista-obstetras), além de 
enfermeiros, dentistas, auxiliares de enfermagem e pessoal de apoio técnico. 

No Distrito de São Roberto de Minas a UBS (Figura 3) está vinculada a Secretaria de Saúde do 
município de São João da Lagoa. A oferta de atendimentos propiciada pela UBS abrange o Distrito em 
questão, além das comunidades de Boa Vista do Pacuí, Inhaúma, Assentamento irmã Dorothy e Poções. 
O processo do atendimento é feito através de rodízio de forma que enquanto no Distrito o atendimento 
está disponível toda quarta-feira, as comunidades recebem os profissionais a cada 15 dias. 
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Figura 3 – Visão panorâmica da Unidade Básica de Saúde do Distrito de São Roberto de Minas.

Fonte: ALENCAR ,R .A, 2015

A UBS conta na sua equipe com um clínico geral, um cirurgião dentista, dois técnicos em 
enfermagem, uma enfermeira chefe, um agente de saúde, uma técnica em saúde bucal cuja presença na 
unidade ocorre a cada duas vezes mensais; um fisioterapeuta que presta assistência semanal na UBS; 
um nutricionista que atende de uma a duas vezes a cada mês e um técnico em análises clinicas que 
comparece à unidade mensalmente, além de especialistas como o ginecologista-obstetra. 

Outra oferta comum nas Unidades Básicas de Saúde do país são os especialistas (cardiologistas, 
oftalmologistas, pneumologistas dentre outros), distribuídos de forma descontínua entre as unidades. No 
referido Distrito não há o atendimento de especialistas; para atender a procura por parte da população é 
necessário o encaminhamento para os municípios de Coração de Jesus, São João da Lagoa ou Montes 
Claros, ficando a cargo desses um atendimento mais especializado. A clientela que usufrui dos serviços 
ofertados pelas unidades básicas de saúde ocorre de forma espontânea e/ ou encaminhada. Toda a 
população local, além das já citadas comunidades, usufrui do atendimento da UBS. No caso de pessoas 
que não tem vínculos de residência com as citadas localidades e necessitarem de alguma oferta de 
serviço por parte da UBS, estas mesmas pessoas podem contar com esses serviços, não sendo negada 
qualquer assistência que se faça necessária.  

A criação do Sistema Único de Saúde trouxe no seu bojo um projeto ambicioso, o Programa 
Saúde da Família (PSF); lançado pelo Ministério da saúde (MS) em 1994, o projeto foi planejado e 
organizado para sobrepor o modelo vigente de assistência à saúde, até então praticado pelo INAMPS. 
Com o intuito de promover mudanças na forma de atender a população na área da saúde, o PSF inovou 
ao convergir o foco do atendimento para a família, acompanhada no seu universo social. A intenção 
primária do programa é ofertar uma gama de serviços em consenso com uma equipe que integra vários 
profissionais, objetivando ações resolutivas e completas; essa meta norteia o programa que deve ser 
desenvolvido de acordo com as normas e perspectivas da vigilância à saúde. (SANTOS e OLIVEIRA, 
2006). 

As equipes multiprofissionais vinculadas à Estratégia Saúde da Família são responsáveis em 
acompanhar a população do local onde o programa está ativo; para isso é necessário que a área de 
atuação do programa seja previamente delimitada para efetivar as ações propostas pelo programa.

Atualmente, o PSF é definido com Estratégia Saúde da Família (ESF), ao invés de programa, 
visto que a terminologia como programa aponta para uma atividade com início, desenvolvimento e fase 
de término. 

A Estratégia Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde do Distrito de São Roberto de Minas 
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é composta por três agentes de saúde ligados a unidade, um médico clínico geral, uma cirurgiã dentista, 
duas técnicas de enfermagem, uma enfermeira-chefe e um técnico em análises clínicas que faz a coleta 
uma vez no mês de material que será encaminhada para os laboratórios para exames posteriores. Além 
de uma Técnica de saúde bucal, um fisioterapeuta e uma nutricionista. 

A principal demanda é por consultas e atendimento odontológico. Todos os atendimentos da UBS 
estão vinculados à Estratégia Saúde da Família. Entre os serviços prestados encontram-se tratamentos 
odontológicos tais como tratamento, extração, limpeza, escovação, aplicação do flúor; consultas com 
o médico clinico geral que dentre os vários serviços oferta a prevenção, tratamentos, prescrição de 
receitas, pequenas cirurgias (retirada de corpos estranhos como um cisto cebáceo, por exemplo) pré-
natal, lavagem de ouvido, visitas domiciliares aos enfermos que estão acamados, aferição de pressão, 
troca de curativos e indicação de medicamentos tais como analgésicos, medicamentos para hipertensos, 
diabetes e antibióticos, todos sob prescrição médica. 

As visitas do agente de saúde ocorrem mensalmente, de forma que este consegue atender a 
demanda da população pela visita domiciliar no período estipulado pelo ESF. Quanto aos atendimentos 
que a UBS do Distrito em questão não consegue suprir, como é o caso de atendimentos de média e 
alta complexidade, os mesmos são encaminhados para as cidades de Coração de Jesus e/ou Montes 
Claros, locais que ofertam uma melhor estrutura médico hospitalar e uma variada gama de profissionais 
e serviços nas respectivas áreas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de Território não é exclusivo da ciência geográfica, sendo este também utilizado 
por sociólogos, antropólogos e demais áreas do conhecimento. Na Geografia da Saúde, o conceito de 
território é muito utilizado, principalmente em políticas e programas de saúde como, por exemplo, o 
Programa Saúde da Família.  

A Unidade Básica de Saúde de São Roberto de Minas está atrelada, à Estratégia Saúde da 
Família que encontra nesse espaço a recepção, o respaldo e a aceitação necessárias para se firmar com 
êxito no seu objetivo que é o de prestar serviços diversos ás populações que mais necessitam destes 
e sem os quais essa população, na ausência dos mesmos, se veria desamparada. A estrutura da UBS, 
bem como os serviços ofertados por ela, configuram-se como imprescindíveis para as populações que 
habitam no seu entorno, a equipe multidisciplinar e a variada oferta de serviços prestados à população 
são sem dúvida alguma de suma importância para suprir e acolher a população nas suas necessidades 
mais elementares, dentre os serviços ofertados pela UBS podemos elencar: tratamentos odontológicos, 
consultas com médico clínico geral, campanhas de vacinação, pré natal e outros. Os agentes realizam 
visitas aos domicílios do Distrito mensalmente, além de visitas dos enfermeiros e médicos aos pacientes 
acamados. 
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