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Prefácio 

 

Diagnóstico da Infância e Adolescência: Um norte para as políticas públicas 

 

Garantir a primazia do atendimento à criança e ao adolescente pelas políticas públicas 

sociais conforme determina a Carta Maior de nosso país, a Constituição Federal de 1988, 

exige avaliar a efetividade dos serviços prestados a esse público. A partir da criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Brasil passou a 

pautar-se por uma legislação desafiadora, que impulsiona o poder público e a sociedade civil a 

encontrar soluções cada vez mais eficientes para assegurar, de fato, os direitos da infância e 

da adolescência brasileiras. 

Signatário de diversos pactos internacionais referentes a essa causa, o país 

responsabiliza-se também por cumprir a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 

aprovado em 1959, e, em nível continental, o Pacto de São José da Costa Rica, celebrado em 

1969, que estabelece, em seu artigo 19, que “toda criança tem direito às medidas de proteção 

que sua condição de menor requer por parte da família, da sociedade e do Estado”. 

Alguns anos depois da criação do ECA, em 1994, testemunhamos a realização do 

primeiro diagnóstico para dar transparência à realidade de nossas crianças e adolescentes em 

Belo Horizonte. Hoje, damos mais um importante passo na consolidação dos avanços ao 

apresentarmos à sociedade a edição renovada deste importante documento. 

O Diagnóstico da Situação da Infância e Adolescência no Município de Belo 

Horizonte, idealizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA – , em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, traz uma compreensão sobre a 

rede de atenção a nossas crianças e adolescentes e aponta as diversas realidades e situações 

vivenciadas por esse público na capital mineira. 

O presente documento detalha o contexto de avanços e desafios em que nos 

encontramos perante esta temática, constituindo-se como mais uma ferramenta de 

informações para a elaboração e o planejamento das ações do município destinadas à infância 

e juventude. As estatísticas e os dados revelados nesta pesquisa contribuem para a construção 

de políticas públicas mais eficientes, para a criação de metas e objetivos norteadores da 

aplicação de recursos públicos, bem como expõem os avanços na oferta de serviços, 

programas e projetos a essa prioritária parcela da população.  

No que tange às políticas sociais, o Diagnóstico também contribuirá para o 

enfrentamento de violações de direitos, combatendo vulnerabilidades sociais em que vivem 
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muitas de nossas crianças e adolescentes. A partir dele, será possível agir com maior 

assertividade na busca de soluções para a promoção social, ponto fundamental da atuação do 

Estado, o que renova o nosso compromisso de garantir um futuro promissor para as novas 

gerações. 

 

Maria Gláucia Brandão 

Secretária Municipal de Políticas Sociais 

Marcelo Alves Mourão 

Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social 
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Apresentação 

 

 O Diganóstico da Situação da Criança, do Adolescente e do Jovem de Belo Horizonte, 

é um processo de construção de uma prática que busca estabelecer parâmetros para 

formulação, implementação e controle social sobre as Políticas Públicas para a infância e a 

adolescência em Belo Horizonte, através de uma reunião de dados, da análise conjunta dos 

problemas e das potencialidades do nosso município. 

 Este processo se iniciou em 2011 e passou por vários momentos de reflexão, discussão 

e dificuldades que envolveram todos os conselheiros do CMDCA – Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente –, dos pesquisadores e dos técnicos dos serviços 

responsáveis pelas políticas públicas e pelas informações e dados sobre as mesmas. 

O contexto em que se coloca este diagnóstico é também parte do processo e com ele 

aprendemos muito, posto que esta prática seja inovadora. 

  políticas públicas reorientadas no contexto das reformas democráticas constituíram 

um avanço dos direitos civis e a consolidação da política social como fundamento do Estado 

de direito. No Brasil, o processo de consolidação da cidadania social tem suas especificidades 

dadas pela ausência da relação entre direitos civis e políticos com a implementação de 

políticas públicas que efetivem estes direitos. 

 A permanente disputa entre interesses individuais e privados com os direitos coletivos 

e comuns interfere na distribuição de recursos e definição de prioridades. As políticas sociais, 

por si sós, certamente não dariam conta de todas as mazelas sociais, mas podem contribuir 

muito para impedir que as desigualdades se reproduzam. 

 Neste contexto o Diganóstico da Situação da Criança, do Adolescente e do Jovem 

agora publicado pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte, tem o papel fundamental de orientar, formular, deliberar e 

exercer o controle social sobre as políticas públicas voltadas para o atendimento à criança e ao 

adolescente. 

 Para que se possam exercer estas funções com responsabildiade e competência e para 

que possamos assumir essa atribuição que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos 

determina, é preciso que os conselhos de direitos produzam conhecimento a respeito da 

realidade social das crianças e adolescentes em seu município. A forma mais coerente de se 

fazer um retrato desta realidade é através da produção de um diagnóstico. 

 Conhecer a realidade da infância e da adolescência do município é fundamental para o 

fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e para elaboração de políticas públicas 
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mais eficazes. Um diagnóstico pode nos oferecer conhecimento sobre os principais problemas 

que atingem as crianças e os adolescentes, pode apontar ações prioritárias para a garantia 

desses direitos e, principalmente orientar melhor as escolhas de alocação de recursos nos 

orçamentos para a implementação dessas ações. 

 O CONANDA emitiu em 2010 uma resolução, a de número 137, que definiu 

parâmetros para essa gestão de políticas dirigidas à infância e à adolescência. Essa resolução 

diz que é preciso haver um diagnóstico que oriente a formulação de planos de ação nos 

municípios. Os conselhos municipais poderão se fortalecer na medida em que se apropriarem 

da ideia de que, para deliberar e formular políticas precisam empreender bons diagnósticos da 

situação da criança e do adolescente – diagnósticos permanentes que se traduzam, como parte 

do processo de deliberação sobre as Políticas para a infância e para a Adolescência. 

 Esperamos que este processo de diagnóstico se torne uma prática permanente, que as 

questões apontadas por este documento referenciem a elaboração de programas e projetos 

governamentais e não governamentais para crianças e adolescentes. Nossa expectativa é de 

que possamos produzir o fortalecimento de uma efetiva rede de defesa da infância e 

adolescência e que principalmente, possamos contribuir para a construção de políticas 

públicas comprometidas com a consolidação da cidadania e a efetivação dos direitos de 

crianças, adolescentes e jovens no âmbito municipal. 

 Esperamos que esta “noção da realidade local” faça despertar desejos de mudanças. É 

no município que se articula a proteção integral da criança e do adolescente. É para onde deve 

convergir o diálogo entre todas as instâncias governamentais e não governamentais voltadas 

para esse propósito. É nas cidades que as redes de atendimento e de garantia dos direitos se 

fortalecem, para que esse esforço se traduza na definição de políticas públicas eficazes e num 

atendimento de qualidade, objetivando uma justiça social maior. 

 

Márcia Cristina Alves 

Presidente do CMDCA 
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Leia-me 

 

Este Livro compõe o conjunto de resultados da pesquisa Diagnóstico da Situação da 

Infância, Adolescência e Jovem de Belo Horizonte, realizada pela Cooperativa de Trabalho de 

Professores Universidade Livre - UNILIVRECOOP, desenvolvida durante o período de maio 

de 2012 a junho de 2013.  

O Diagnóstico teve como objetivo geral conhecer a realidade da criança e do 

adolescente e jovem até 21 anos em Belo Horizonte para subsidiar ações e tomadas de 

decisões do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – o  CMDCA/BH – 

e as instâncias governamentais e não governamentais na formulação e execução de suas 

políticas e programas.  

A elaboração do presente Diagnóstico partiu do CMDCA e da Secretaria de Municipal 

Adjunta de Assistência Social (SMAAS), tendo sido  financiada com recursos do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) de Belo Horizonte. Ressalta-

se que 18 anos é o lapso de tempo entre a realização do Diagnóstico ora apresentado e o 

último desta natureza ocorrido neste município: Diagnóstico Crianças e Adolescentes de Belo 

Horizonte, em 1994.  

A apresentação do relatório final do Diagnóstico foi organizada por temas e 

distribuídas em quatorze livros, contemplando as áreas propostas e investigadas na pesquisa 

sendo:   

Livro 1. Diagnóstico da situação da criança, do adolescente e do jovem em Belo Horizonte: 

notas teórico-metodológicas e considerações gerais;  

Livro 2. Pesquisa nos conselhos tutelares;  

Livro 3. Caracterização sociodemográfica da população infantojuvenil nas regionais 

administrativas do município;  

Livro 4. Configurações familiares;   

Livro 5. Condições de saúde;  

Livro 6. Educação;  

Livro 7. Trabalho, profissionalização e renda;  

Livro 8. Acesso à cultura, ao esporte e ao lazer;  

Livro 9. Análise das violações de direitos preconizados no ECA;  

Livro 10. Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente; 

Livro 11. Política de atendimento à criança e ao adolescente: assistência social e rede de 
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INTRODUÇÃO 

 

A implantação efetiva de ações que promovam a atenção integral à saúde das crianças, 

dos adolescentes e dos jovens brasileiros tem sido um desafio constante para os planejadores 

de políticas públicas voltadas à saúde da população.  Alguns marcos legais foram importantes 

para que houvesse uma política mais direcionada ao público infantojuvenil, como a 

Constituição Brasileira de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, pois 

estabeleceram uma base mais sólida para o desenvolvimento de políticas sociais públicas com 

ênfase no direito à proteção à vida e à saúde das crianças e dos adolescentes no Brasil.  

Além do respaldo legislativo, o país conta com um Sistema Único de Saúde (SUS), 

possui programas na área da atenção básica, e tem desenhado, ainda, algumas ações de saúde 

infantojuvenil tanto nos espaços específicos da área como em escolas e em comunidades mais 

vulneráveis. Todavia, o recente relatório publicado pelo UNICEF (2011), intitulado “O direito 

de ser adolescente: oportunidade para reduzir vulnerabilidades e superar desigualdades”, 

apesar de ressaltar as iniciativas brasileiras, aponta para o problema da efetividade dos 

programas: 

Na ponta, porém, os programas ainda carecem de ampliação – como é o caso do 

inovador Saúde na Escola –, de estruturas e capacitação de profissionais, – como é o 

caso dos Adolescentros e outros espaços de referência de saúde para adolescentes. 

Ainda são necessários esforços de mobilização social que, como foi feito para a 

primeira infância na área da vacinação, por exemplo, levem informação e ação para 

cada adolescente, por meio de campanhas e estratégias de prevenção – em temas 

como educação nutricional, prevenção de acidentes e mortes violentas, uso de 

drogas, direitos sexuais e reprodutivos, entre outros. Isso para que meninos e 

meninas saibam como se proteger e proteger o outro e possam viver a adolescência 

de forma segura e saudável (UNICEF, 2011, p.94). 

 

Não obstante as iniciativas de prevenção, alguns especialistas indicam ainda caminhos 

de promoção da saúde. Desta forma, ter-se-ia um conceito relacionado com a saúde mais 

amplo que o da prevenção, que se relaciona somente com a doença. Neste sentido, para além 

da proteção e manutenção da saúde, a promoção pressupõe o estabelecimento de 

comportamentos saudáveis, potencializadores das capacidades funcionais, físicas, 

psicológicas e sociais das pessoas.  

Reconhecemos que o estabelecimento dos comportamentos saudáveis deva constar na 

lista de prioridades públicas, e deve relacionar intersetorialmente as diferentes áreas de 

atuação do poder público: educação, planejamento urbano, esporte, lazer e cultura, assistência 

social, entre outros. 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (1984), em consideração à promoção de 

saúde, em seu relatório de 1984, foram identificadas cinco áreas/diretrizes principais: 

1) o livre acesso à saúde, excluindo qualquer fonte de desigualdade; 

2) o melhoramento do ambiente em que se insere a pessoa seja na família e/ou na 

sociedade; 

3) o fortalecimento das redes sociais de apoio; 

4) a promoção de estilos de vida saudáveis, através da aprendizagem de novos 

comportamentos e do desenvolvimento de estratégias de coping
1
; 

5) o aumento do conhecimento e informação sobre a saúde. 

Contudo, para alcançar estratégias de prevenção e promoção da saúde é 

imprescindível, considerando os objetivos do presente Relatório, primeiramente, caracterizar 

o estado de saúde das crianças e dos adolescentes. Esta medida pode servir como fio condutor 

para a implantação de estratégias eficientes de políticas públicas voltadas para a área. Neste 

sentido, faz-se necessário um amplo levantamento sobre algumas temáticas como: a 

infraestrutura disponível; a cobertura vacinal das crianças; o estado nutricional; as doenças 

mais comuns na infância; o número de consultas pré-natal; exames realizados; as taxas de 

nascidos vivos; de mortalidade e de morbidade; internações; usos de drogas lícitas e ilícitas; 

taxas de violência; taxas de doenças sexualmente transmissíveis; gravidez, dentre outros 

fatores psicopatológicos que interferem no desenvolvimento integral das crianças, dos 

adolescentes e dos jovens. 

Ações nesse sentido se fazem necessárias, pois a saúde de crianças, de adolescentes e 

de jovens deve ser objeto de preocupação, de discussão e de pesquisas no Brasil e em todo o 

mundo. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas – ONU –, o número de 

adolescentes no planeta continuará a crescer até 2050, sendo que em 2009, mais de 50% 

destes adolescentes residiam em áreas urbanas. Até 2050, a parcela de adolescentes residentes 

em áreas urbanas chegará a quase 70%, sendo os maiores aumentos em países que 

apresentaram um desenvolvimento econômico maior nos últimos anos como China, Índia, 

entre outros. 

Considerando a escala mundial, na área da saúde um dos principais desafios tem sido 

conter os crescentes índices de mortalidade por causas externas entre adolescentes e jovens de 

10 a 19 anos, principalmente. De acordo com o UNICEF (2011):  

                                                 
1
 O Coping refere-se ao conjunto de estratégias utilizadas para adaptar-se a situações adversas. (ANTONIAZZI 

et al., 1998). 
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Lesões são uma preocupação crescente de saúde pública em relação a crianças 

pequenas e adolescentes. Constituem a principal causa de morte entre adolescentes 

de 10 a 19 anos de idade, respondendo por cerca de 400 mil mortes anuais em meio 

a esse grupo etário. Muitas dessas mortes estão relacionadas a acidentes de trânsito 

(UNICEF, 2011, S/P). 

 

A mortalidade nesta faixa etária juvenil tem sido mais expressiva entre os jovens do 

sexo masculino, geralmente aqueles que residem nas áreas socialmente mais vulneráveis, em 

países em pleno “desenvolvimento econômico”. É curioso notar, que o “desenvolvimento 

econômico” não atinge toda a população dos países, e os jovens têm sofrido mais com os 

problemas relacionados à violência nestes contextos. Por outro lado, segundo o UNICEF 

(2011), há melhorias na saúde dos adolescentes devido aos fortes investimentos na primeira 

infância referentes às taxas de imunização e avaliação nutricional - aponta o Relatório da 

Situação Mundial da Infância (2011).  

No Brasil, o eixo estruturador da Política Nacional de Saúde do SUS é a Atenção 

Primária à Saúde (APS) que foi implantada como Política Nacional em 2006 e que prevê a 

promoção e proteção de saúde, a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde. Nessa perspectiva, o contato preferencial dos usuários com o sistema 

de saúde orientar-se-á pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coordenação, 

vínculo e continuidade, integração, responsabilidade, humanização, equidade e participação 

social. 

A Política Nacional de Saúde inclui responsabilidades para a esfera estadual e para a 

municipal sendo que, sobre esta última, prevê: 

 

II – Implementar as diretrizes da Política de Promoção da Saúde em consonância 

com as diretrizes definidas no âmbito nacional e as realidades locais; (BRASIL, 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE, 2006, p.25).  

 

Sendo assim, o município de Belo Horizonte encontra-se em expansão do serviço de 

atenção primária (básica). Nesse sentido, a construção, a organização e apresentação das 

informações para este Diagnóstico devem ser compreendidas na perspectiva de 

implementação de políticas que promovam a saúde infantojuvenil na cidade. Deste modo, os 

indicadores da rede de atendimento, de ações e programas e das condições de saúde de 

crianças, adolescentes e jovens sistematizados no presente Relatório referem-se a um processo 

em curso, inacabado, dinâmico. Esse dinamismo faz com que haja descompassos entre as 

diferentes fontes consultadas e entre as datas de atualização dos dados acessados por nós.  

O material coletado durante a pesquisa, correspondente ao período de maio de 2012 a 

Abril de 2013, foi organizado da seguinte forma: informações sobre a rede de 
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atendimento/infraestrutura disponível pela saúde do município de Belo Horizonte e o acesso a 

especialidades médicas; informações sobre serviços, ações e programas para o público 

infantojuvenil; informações sobre a condição da saúde da criança, adolescente e do jovem em 

Belo Horizonte a partir dos indicadores propostos.  

 

5.1 PERCURSOS DE PESQUISA PARA A CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO NA 

SAÚDE 

 

Nossa proposta metodológica para levantamento de informações sobre as condições de 

Saúde de crianças, adolescentes e jovens de Belo Horizonte teve como ponto de referência os 

indicadores elencados no Projeto Básico do presente Diagnóstico, o que significava levantar 

dados sobre natalidade, avaliação nutricional, mortalidade infantojuvenil, internações 

hospitalares e de urgência, morbidade ambulatorial, doenças respiratórias agudas, pessoas 

com deficiência, gravidez na adolescência, uso de álcool e drogas, saúde bucal, vacinação 

infantil e acesso às especialidades médicas, dentre outros.  

Nossa proposta perpassava um trabalho que envolvesse tanto a sistematização como o 

georreferenciamento das informações supracitadas, para possibilitar a melhor apresentação, 

possíveis comparações e análises, por região administrativa, através de recursos como tabelas, 

gráficos e cartogramas. O objetivo seria explicitar os dados em função de suas qualidades e 

aplicabilidades visando sua utilização para a formulação de políticas públicas de promoção da 

saúde da criança, adolescente e jovem. 

Para isso, nossa estratégia envolveu primeiramente uma leitura cuidadosa do último 

Diagnóstico sobre a criança e o adolescente do município, realizado em 1994, no qual foram 

apresentados indicadores importantes sobre esta realidade num contexto ainda inicial do 

processo de expansão de ações de saúde garantidas no processo de consolidação do SUS.  No 

documento final do Diagnóstico de 1994, a discussão sobre a assistência à saúde perpassou 

pelos indicadores de natalidade, mortalidade, desnutrição, mortes violentas, uso de drogas, 

bem como informações sobre combate à desnutrição (por meio do Programa Criança Cidadã 

de combate à desnutrição), portadores de deficiências, portadores do vírus HI; estes foram 

desmembrados em subitens, visando proporcionar uma maior compreensão das condições de 

saúde em Belo Horizonte, tendo como eixo central a criança e o adolescente de 0 a 18 anos.  

Quanto à distribuição e número de estabelecimentos de saúde em Belo Horizonte, foi 

informado que havia: 17 Clínicas Médicas; 20 estabelecimentos de Pediatria; 6 

estabelecimentos de Ortopedia; 8 estabelecimentos de Cirurgia Geral;  1 estabelecimento de 



35 

 

Cirurgia Plástica; 1 estabelecimento de Odontologia; 9 estabelecimentos de 

Ginecologia/obstetrícia;  3 estabelecimentos de Psiquiatria e 2 estabelecimentos de 

Oftalmologia.  O município possuía 31 Maternidades, 30 Unidades de Saúde de Urgência e 

Emergência, contando o serviço público e os conveniados, e 122 Centros de Saúde. 

Com essas informações iniciais, partimos para a busca de dados em instituições 

oficiais, como a Secretaria Municipal de Saúde e, através do Portal da Prefeitura, do 

Ministério da Saúde , visando ampliar  nosso olhar sobre as condições de saúde e o processo 

de expansão de estabelecimentos no município. Dessa forma foi possível constituir uma 

primeira aproximação do contexto atual na área de Saúde na cidade, a qual, de acordo com as 

informações do Portal levantadas em maio de 2012, está dividida em: Atenção Básica; 

Atenção Especializada; Urgência e Emergência; Regulação da Atenção Hospitalar; 

Regulação  da Alta Complexidade e Vigilância à Saúde. Sua cobertura abrange as nove 

regiões administrativas da cidade que, na Saúde são classificadas como Distritos Sanitários: 

Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova.  

Cada Distrito Sanitário possui participação no planejamento e na execução das 

políticas públicas de saúde e é constituído pelas seguintes gerências: Gerência Distrital de 

Regulação, Informação e Epidemiologia; Gerência Distrital de Atenção à saúde; Gerência 

Distrital de Controle de Zoonoses; Gerência Distrital de Vigilância Sanitária; Gerência 

Distrital de Gestão do Trabalho.   

Essa primeira visão panorâmica da estrutura normativa e da rede de atendimento     

fez-se importante para iniciarmos o contato direto com a Secretaria Municipal de Saúde -

SMSA, que em 04/06/12, indicou uma profissional responsável para auxiliar nossa coleta de 

informações. Procedemos imediatamente às tentativas de contato, mas desde o primeiro 

momento, esse processo não se mostrou uma tarefa tão fácil. Além de problemas com a 

agenda, desde a primeira reunião notamos dificuldades de compreensão por parte da SMSA 

sobre as demandas trazidas pela pesquisa deste Diagnóstico, dificultando com isso nossas 

trocas de informações. Para resolvermos o impasse, encaminhamos para a Secretaria o 

“Projeto Básico” do Diagnóstico previsto no edital, nos quais constam os principais 

indicadores a serem levantados, explicitando que os mesmos deveriam ser apresentados por 

regionais administrativas, cor-raça e faixa etária. No entanto, essas informações não foram 

suficientes para iniciarmos um dialógo mais construtivo, pois fomos questionados sobre a 

finalidade dessas informações, o que faríamos com esse material, qual era nosso objetivo, etc. 

Compreendemos que tais questionamentos eram realizados com intuito de gerar os 
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esclarecimentos necessários para a realização da cooperação necessária para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Tendo esse Diagnóstico um caráter participativo, além de, numa reunião com nosso 

contratante, ter sido explicitada a importância de constituir um banco de informações sobre as 

condições de saúde de crianças, adolescentes e jovens na cidade a partir dos indicadores 

propostos, visando subsidiar as ações do CMDCA, reafirmamos a necessidade de melhorar 

nossa troca de informações com a Secretaria. Frente a esses impasses, passamos 

imediatamente a buscar informações relativas ao contexto atual da rede de atendimento da 

saúde de Belo Horizonte noutras fontes de dados nacionais: IBGE, Fundação João Pinheiro, 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
2
, dentre outros. Dessa forma começamos 

a coletar, através de outras fontes, informações sobre a rede de atendimento em saúde, a 

distribuição dos serviços e indicadores de natalidade e mortalidade na cidade, mas ainda não 

tínhamos informações não regionalizadas e de abrangência mais ampla. 

Simultaneamente, continuamos nas tentativas de consolidar nosso diálogo com a 

Secretaria Munipal de Sáude e, após conversas telefônicas, agendamos nova reunião em 

29/08/12 para discutirmos uma lista de indicadores que julgamos relevantes para a realização 

do Diagnóstico, discriminados por Regionais Administrativas (Distritos Sanitários), sexo, cor-

raça e faixas etárias. Nesse encontro, fomos questionados novamente sobre os indicadores 

solicitados, julgados incoerentes e extensos, mas foi esclarecido que os delimitaríamos 

melhor,  e foi enviada novamente uma carta com a solicitação. Foi esclarecido também que a 

Secretaria possui um banco de informações que utiliza uma caracterização por faixa etária 

diferente da que foi pedida pelo Edital elaborado pelo CMDCA, a partir entendemos que 

poderíamos apresentar os dados da saúde de forma aproximada.  

Acordamos, na reunião, um novo encontro com o setor de Epidemiologia da 

Secretaria, por ser o órgão responsável por muitas das informações que poderiam contribuir 

para o desenvolvimento do Diagnóstico e nos dispusemos, para facilitar o levantamento, 

manter um de nossos técnicos a disposição para, junto com os técnicos da Secretaria, tirar 

qualquer dúvida para a exploração do banco de dados existentes.  

Dessa forma, enviamos em 03/09/12, nova carta para a Secretaria, delimitando que 

nosso interesse consistia em realizar um levantamento de informações existentes sobre as 

condições de saúde, bem como sobre as condições gerais de atendimento em saúde 

                                                 
2
 Bases de dados dos seguintes sistemas: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), 

Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).  
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infantojuvenil na cidade, descritos por regionais administrativas, cor-raça, faixa etária. A 

Secretaria, que já havia nos enviado algumas informações, como cartilhas, papers, ficha de 

qualificação dos indicadores, nos remeteu o texto “Indicadores do Estado de Saúde da 

População Residente de Belo Horizonte”, com algumas informações agregadas sobre a 

criança e o adolescente, com tabelas em sua maioria em série histórica. 

O encontro com o setor de Epidemiologia só foi possível em 08/10/12, mas não 

avançou muito, pois fomos novamente questionados sobre os mesmos aspectos antes 

apresentados. Diante destes impasses, nesse momento da pesquisa foi adicionado um novo 

técnico, numa tentativa de ampliar os contatos e avançar na busca de informações e na 

construção de um banco de dados das condições de saúde infantojuvenil. Dessa forma 

realizamos contatos com a Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e Adolescente da 

Secretaria, que prontamente enviou informações sobre o número de Centros de Saúde, bem 

como, no início de 2013, um “Relatório de Gestão - Coordenação da Atenção à Saúde da 

Criança e Adolescente - 2013”. Recebemos ainda algumas tabelas, relatórios e o plano de 

ação da própria Secretaria. 

Ainda na primeira quinzena de janeiro de 2013, realizamos uma última reunião 

visando esclarecer o reduzido prazo para o término da pesquisa e a escassez de dados 

fornecidos de forma regionalizada, faixa etária, cor-raça até o momento. Após esta reunião, 

enviaram-nos por meio eletrônico textos de circulação interna com informações sobre as 

seguintes temáticas: gravidez na adolescência e o papel do pediatra na atenção básica, tabela 

regionalizada referente aos nascidos vivos nos últimos cinco anos, tabela com dados de 

desnutridos e documento interno em arquivo.pdf sobre o programa de prevenção e tratamento 

da desnutrição, mapa de vinculação das gestantes dos Centros de Saúde para as maternidades 

do SUS-BH, tabelas referentes aos nascidos vivos de risco, cartilha sobre a atenção primária 

em Belo Horizonte.  

A exposição deste contexto de produção da pesquisa, destacando alguns dos percursos 

realizados para a produção do trabalho faz-se necessária, tanto para ampliar a compreensão 

sobre o material apresentado por nós, como para levantarmos a necessidade de realização de 

estudos mais aprofundados sobre o atendimento, serviços e políticas no que se refere à saúde 

de crianças, de adolescentes e de jovens.   

Assim, a apresentação das informações no presente Relatório foi construída a partir 

dos dados recebidos da Prefeitura, do Portal da Prefeitura, IBGE, coleta de dados no 

Ministério da Saúde. Algumas Tabelas e Gráficos foram adaptados para adequação da análise. 
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Destacamos, ao longo da pesquisa, o apoio gentil prestado pela equipe responsável pelo 

Tab.Net do Ministério da Saúde.   

 

5.2 DESCRIÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENDIMENTO DA SAÚDE EM BELO 

HORIZONTE 

 

De acordo com o Portal da Secretaria Municipal de Saúde, consultado em 2012/ 2013, 

a rede de saúde de Belo Horizonte esta dividida em Atenção Básica, Atenção Especializada, 

Urgência e Emergência, Regulação da Atenção Hospitalar, Regulação de Alta Complexidade 

e Vigilância à Saúde. Essa rede se estrutura em mais de 180 unidades distribuídas na cidade.  

A Atenção Básica à Saúde estrutura-se nas UBS – Unidade Básica de Saúde (Centros 

de Saúde), localizados nos nove Distritos Sanitários do município.  Desde 2002, tal política 

está pautada no Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) em que equipes de saúde são 

responsáveis pela promoção de cuidados pautados nos princípios do Sistema Único de Saúde: 

universalidade, acessibilidade ao sistema, continuidade, integralidade, responsabilização, 

humanização, vínculo, equidade e participação social.  

No âmbito da Atenção Básica, as UBS configuram-se como principal estabelecimento, 

pois correspondem à porta de entrada preferencial ao acesso à saúde. Nelas são abrigadas as 

equipes do “Programa BH Vida: Saúde Integral”, o Programa de Saúde da Família de BH. 

Cada equipe deve ser composta por um médico de família, um enfermeiro, dois auxiliares de 

enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. 

Há também, nas UBS, profissionais de apoio ao BH Vida: Saúde integral, como 

clínicos, pediatras, ginecologistas, cirurgiões-dentistas, que devem oferecer os seguintes 

serviços: acolhimento, vacina, consulta médica, consulta de enfermagem, curativos, farmácia, 

visita domiciliar, grupos operativos, orientações sobre como prevenir doenças e prevenção de 

doenças transmitidas por animais. O atendimento é dividido por áreas: saúde do adulto e dos 

idosos, saúde da criança, saúde da mulher. No caso específico da saúde da criança, os 

atendimentos são: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, tratamento da criança 

que “chia” (com problemas respiratórios), acompanhamento dos desnutridos.  

As UBS devem servir de porta de entrada ao atendimento à saúde pública
3
. Nesse 

sentido, a estratégia da Saúde é de levantar demandas e necessidades da população e, a partir 

disso, desenvolver tecnologias e estratégias com objetivo de atender problemas de saúde de 

                                                 
3
  Conforme estabelece a Atenção Primária à Saúde prevista na Política Nacional de Saúde de 2006. 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude&tax=15378&lang=pt_BR&pg=5571&taxp=0&
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maior incidência em determinado território. Na atenção básica, as ações das Equipes de Saúde 

da Família devem ser compartilhadas com o pediatra, bem como com as Equipes de Saúde 

Bucal e demais especialidades médicas.  

Conforme material enviado pela Prefeitura, a Tabela 5.1 demonstra que Belo 

Horizonte possuía 147 Unidades Básicas de Saúde – UBS, distribuídas nos nove Distritos 

Sanitários, com 578 Equipes de Saúde da Família - ESF. 

 

TABELA 5.1: Quantidade total de Unidades Básicas de Saúde – UBS e Equipes Saúde da Família – 

ESF, por Regional Administrativa – Belo Horizonte – 2013. 

Regional  
UBS ESF 

N % N % 

Barreiro 20 13,6 87 15,1 

Centro-Sul 12 8,2 32 5,5 

Leste 14 9,5 58 10 

Nordeste 21 14,3 77 13,3 

Noroeste 16 10,9 63 10,9 

Norte 19 12,9 68 11,8 

Oeste 17 11,6 65 11,2 

Pampulha  12 8,2 44 7,6 

Venda Nova 16 10,9 84 14,5 

Total 147 100 578 100 
Fonte: SCNES/SISREDE/ARTE-RH. Atualizado em abril de 2013 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Como já mencionamos, as UBS atuam como introdutoras do cidadão na rede de 

atendimento à saúde pública, em consonância com a atenção primária à saúde prevista na 

Política Nacional de Saúde de 2006. Tais dispositivos, a partir do mapeamento de demandas e 

necessidades da população, desenvolvem tecnologias e estratégias visando resolver os 

problemas de saúde de maior frequência e relevância no território. A meta é que as crianças, 

adolescentes e jovens sejam considerados pela atenção básica, a partir de ações realizadas 

pelas equipes de saúde da família de maneira compartilhada com o pediatra, equipes de Saúde 

Bucal e demais especialidades que as demandas exigem.   

 

 

 

5.2.1 Saúde Bucal  

Seguindo orientações do Plano Nacional de Saúde, a Saúde Bucal também está inserida na 

atenção primária à saúde. Nas UBS e estabelecimentos onde há odontologia, existem equipes 

de apoio para atender às pessoas que apresentam problemas e riscos menores, ou ainda os 
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usuários devem se cadastrar para serem atendidos. As urgências e emergências devem ser 

encaminhadas às UBS e, nos finais de semana, à UPA Norte, à UPA oeste e ao Hospital 

Municipal Odilon Behrens. No Centro de Especialidades Odontológicas, são sete 

odontopediatras na rede municipal de saúde, concentrando-se no distrito sanitário Centro-Sul.  

 

5.2.2 Saúde Mental 

A rede de cuidados em saúde mental, no município de Belo Horizonte, começou a 

estruturar-se antes da municipalização da saúde ocorrida em 1991. Em meados da década de 

1980, com a implantação do Programa de Saúde Mental no estado de Minas Gerais, 

psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais foram alocados em Centros de Saúde do 

munícipio, com o objetivo de atender pessoas com sofrimento mental que estavam saindo dos 

manicômios (Oliveira, 2008; Ferreira Neto, 2008). Tais acontecimentos estavam em 

consonância com o movimento da Luta Antimanicomial, que tem em 1987 o seu marco 

inaugural, no II Encontro Nacional dos trabalhadores em Saúde Mental, em Bauru (Ferreira 

Neto, 2008). 

Desde daquela época, segundo Oliveira (2008), os serviços de saúde mental de Belo 

Horizonte estão “pautados numa lógica que visa a desmontar as práticas sociais e 

institucionais que excluem e segregam a loucura” (p.17). Assim, os princípios e diretrizes da 

Política de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde têm como estratégia a 

desinstitucionalização por meio do tratamento dos portadores de sofrimento mental grave e 

persistente em uma rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, o que está em 

consonância com a lógica antimanicomial, que valoriza o cuidado em liberdade, a conquista 

da cidadania e a reinserção social. A perspectiva é a construção de ações coletivas e 

intersetoriais (Cf. Oliveira, 2008, p.17). 

Contudo, os serviços de saúde mental substitutivos ao hospital psiquiátrico só 

começaram a ser implantados em Belo Hotizonte a partir de 1993, quando o psiquiatra César 

Campos assumiu a Secretaria Municipal de Saúde (cf. Ferreira Neto, 2008). Esse momento é 

marcado, segundo o autor, por uma ruptura com o período anterior e pela afirmação de outro 

modelo de atenção
4
; tais eventos foram relevantes para o desenvolvimento de cuidados em 

saúde mental infantojuvenil. Nesse contexto, destaca-se a criação de fóruns regionais de 

atenção à Saúde Mental da Criança e do Adolescente, envolvendo variados segmentos, tais 

                                                 
4
 Para maiores informações, conferir Lobosque A. M.; Abou-Yd, M. A cidade e a loucura: entrelaces. In: Afonso 

R., Santos, A.; Malta, D.; Campos, C.; Merhy, E. (org.) Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte: 

reescrevendo o público. São Paulo, Xamã, 1998. p. 243-264. 
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como os técnicos de saúde mental e da educação, membros de conselhos tutelares e de outras 

instâncias comunitárias, com o objetivo de criar espaços de diálogo e busca de soluções na 

atenção à infância tanto individual quanto coletivamente (cf. Ferreira Neto, 2008, p.24). 

Destaca-se também o surgimento do Projeto Arte na Saúde
5
 corroborando a postura 

clínico-política de não psicologizar as dificuldades infantis, utilizando espaços comunitários 

com monitores da própria comunidade desenvolvendo atividades com crianças, idealizados 

por uma psicóloga de unidade básica (Ferreira Neto, 2008, p.24). 

Hoje, além da presença das equipes de saúde mental na atenção básica, a rede pública 

de saúde mental de Belo Horizonte conta com os seguintes serviços: Centros de Referência 

em Saúde Mental (CERSAM) 
6
, Centros de Convivência, Serviços Residenciais Terapêuticos, 

Centros de Saúde com suas Equipes de Saúde Mental e de Saúde da Família, Equipes 

Complementares, Projeto Arte da Saúde, CERSAMi (Centro de Referência de Saúde Mental 

da Infância e da Adolescência) e CERSAM-AD (Centro de Referência em Saúde Mental – 

Álcool e Drogas), assim como o SAMU, o Serviço de Urgência Psiquiátrica (SUP), a 

Incubadora de Empreendimentos Solidários, e outros (COORDENAÇÃO DE SAÚDE 

MENTAL, 2008).  

As UBS contam com Equipes Complementares que devem estar presentes nos nove 

distritos sanitários do município, compostas por um psiquiatra da infância e da adolescência, 

um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo e um assistente social. 

 

5.2.3 Centros de Referência em Saúde Mental 

Os CERSAMs são responsáveis pelo acolhimento de pacientes em situação de crise, 

visando à estabilização do quadro clínico do portador de sofrimento mental, e estão presentes 

em todos os nove distritos sanitários. São eles: 

1. CERSAM Oeste; 

2. CERSAM Pampulha; 

3. CERSAM AD (CERSAM – álcool e outras drogas); 

4. CERSAM Noroeste; 

5. CERSAMI (CERSAM infantojuvenil); 

6. CERSAM Venda Nova; 

                                                 
5
 Este projeto será descrito posteriormente. 

6
 Os Centros de Referência em Saúde Mental são equivalentes aos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), 

funcionando, portanto, de acordo Portaria n.º 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002.  
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7. CERSAM Nordeste; 

8. CERSAM Leste; 

9. CERSAM Barreiro. 

Destaca-se aqui o Centro de Referência de Saúde Mental da Infância e da 

Adolescência, que está localizado no distrito sanitário Noroeste, mas que também é 

responsável pela população de outros três distritos: Oeste, Pampulha e Venda Nova. Os outros 

distritos sanitários têm como referência o Centro Psíquico da Adolescência e da Infância 

(CEPAI), da rede FHEMIG. 

 

5.2.4 Centros de Convivência 

Os nove Centros de Convivência oferecem oficinas de música, teatro, pintura, 

marcenaria, costura e várias outras, assim como passeios, idas ao cinema e festas e a 

realização de assembleias. Esse serviço é feito pelos profissionais da área da Saúde Mental ou 

por profissionais das Equipes de Saúde da família. De acordo com Novaes; Zacché; Soares     

(2008), as oficinas realizadas são espaços de trocas e experimentações e a partir da arte são 

organizadoras do cotidiano. 

Os Centros de Convivência estão distribuidos por toda a cidade: 

1. Centro de Convivência Barreiro; 

2. Centro de Convivência César Campos (Centro-Sul); 

3. Centro de Convivência Artur Bispo do Rosário (Leste); 

4. Centro de Convivência Oeste;  

5. Centro de Convivência São Paulo (Nordeste); 

6. Centro de Convivência Carlos Prates (Noroeste); 

7. Centro de Convivência Providência (Norte); 

8. Centro de Convivência Pampulha; 

9. Centro de Convivência Venda Nova. 

 

5.2.5 Serviços Residenciais Terapêuticos 

Desde 2001, os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) localizam-se em diversos 

bairros da cidade, visando acolher portadores de sofrimento mental que romperam seus laços 

familiares. 
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Os Serviços Residenciais Terapêuticos integram a rede de saúde mental e ao mesmo 

tempo recebem seu suporte na construção cotidiana da experiência de cada usuário fazer-se 

morador de uma casa e habitante do território, no qual exercita sua liberdade quando 

reaprende a ocupar, como cidadão, a cidade.  

 

5.2.6 Unidades de Referência Secundária 

As Unidades de Referência Secundária (URS) - antes chamadas de PAM (Pronto 

Atendimento Médico) - realizam consultas médicas e exames especializados de pacientes 

acompanhados nos Centros de Saúde da capital. 

As unidades que realizam esse atendimento especializado são: 

1. Policlínica Centro-Sul; 

2. URS Sagrada Família; 

3. URS Saudade; 

4. URS Campos Sales; 

5. URS Padre Eustáquio.  

Outras unidades conveniadas também realizam os procedimentos. A marcação é 

sempre realizada através de encaminhamento do Centro de Saúde para a Central de Marcação 

de Consultas. Após o agendamento, o paciente é comunicado da data, local e horário de 

atendimento através do agente comunitário de saúde. 

Após o atendimento na URS e, de acordo com cada caso, o usuário poderá percorrer 

os seguintes caminhos: 

a) Voltar para o Centro de Saúde e para o médico que o encaminhou, com um relatório 

da conduta adotada na URS; 

b) Retornar ao mesmo serviço para levar resultado de exames ou para ser 

acompanhado por mais tempo; 

c) Ser encaminhado para outro serviço especializado e/ou atenção hospitalar para realizar 

cirurgia. 

 

5.2.7 Serviço de Reabilitação 

As pessoas com deficiência que precisam de tratamento de reabilitação – como 

fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional – contam com três serviços públicos de 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude&tax=15380&lang=pt_BR&pg=5571&taxp=0&
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude&tax=15380&lang=pt_BR&pg=5571&taxp=0&
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reabilitação em Belo Horizonte: CREAB Sagrada Família e Serviço de Reabilitação da URS 

Padre Eustáquio (municipais); e CGR - Centro Geral de Reabilitação (estadual). 

Confira abaixo o serviço de cada regional: 

1. O CREAB Sagrada Família atende às Regionais Leste, Nordeste e Venda Nova. 

2. CGR atende às Regionais Barreiro, Centro-Sul, Pampulha e Norte.  

3. A URS Padre Eustáquio atende às Regionais Noroeste e Oeste.  

 

5.2.8 Hospitais 

A rede SUS de Belo Horizonte possui hospitais públicos, filantrópicos e privados. 

Alguns atendem especialidades (hospitais gerais) e outros são especializados em áreas 

médicas, como a pediatria, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e maternidade. 

O Hospital Municipal Odilon Behrens é referência para as urgências clínicas, 

politraumas, cirurgias ortopédicas, neurológicas, bucomaxilofaciais, vasculares, plásticas e 

maternidade de alto risco. Em 2012, possuía 402 leitos (135 na Unidade de Urgência e 

Emergência, 267 nas Unidades de Internação e 18 leitos de Hospital-Dia), um ambulatório de 

especialidades e o Programa de Atenção Domiciliar e de Desospitalização.  

Em 2012, a rede contratada e conveniada contava com 32 hospitais e cerca de 400 

ambulatórios. Essas unidades prestam serviços por meio de contrato ou convênio, de acordo 

com as normas do Sistema Único de Saúde. São realizados consultas, internações e exames 

laboratoriais. As unidades de urgência que atendem pelo SUS avaliam a necessidade de 

internação. Caso necessário, é expedida uma Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e 

uma solicitação de vaga na Central de Internação. Quando localizada a vaga, o paciente é 

encaminhado pela unidade solicitante. 

A Central de Internação funciona 24 horas/dia. As vagas para internação são 

solicitadas pelos serviços de urgência, Centros de Saúde e hospitais da capital e interior, por 

telefone e registradas em computador. Os casos recebem atendimento de acordo com a 

gravidade e ordem de chegada do pedido, avaliados por um médico. 

Na atenção ao neonato, o Hospital Sofia Feldman é referência para Belo Horizonte, 

Região Metropolitana e para outros municípios do interior do Estado de Minas Gerais, 

recebendo os cidadãos através da Central Reguladora da Secretaria Municipal de Saúde de 

Belo Horizonte (SMSA/BH).  Com 41 leitos na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo –, e 

26 leitos na UCI – Unidade de Cuidados Intermediários –, a Neonatologia é um espaço com 

assistência multi e interdisciplinar, de incentivo ao aleitamento materno, juntamente ao 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude&tax=15381&lang=pt_BR&pg=5571&taxp=0&
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude&tax=15381&lang=pt_BR&pg=5571&taxp=0&
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude&tax=15381&lang=pt_BR&pg=5571&taxp=0&
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desenvolvimento de estratégias de humanização voltadas à integralidade do cuidado: bebê 

canguru, internação conjunta na UCI, Casa de Sofias
7
, permissão e incentivo à presença do 

pai, à participação da família nas visitas à UTI, PID-Neo, apoio da Amiga da Família
8
 e 

acompanhamento do recém-nascido de risco.  

 

5.2.8.1 Hospitais Conveniados 

1) Hospital Alberto Cavalcanti; 

2) Biocor Instituto; 

3) Hospital da Baleia; 

4) Hospital da Criança; 

5) Hospital das Clínicas da UFMG; 

6) Hospital Eduardo de Menezes; 

7) Hospital Evangélico;  

8) Hospital Felício Rocho. 

9) Hospital Galba Velloso; 

10) Hospital Infantil Padre Anchieta;  

11) Hospital João XXIII; 

12) Hospital Júlia Kubitschek; 

13) Hospital Luxemburgo; 

14) Hospital Madre Teresa; 

15) Hospital Maria Amélia Lins; 

16) Maternidade Odete Valadares; 

17) Hospital Nossa Senhora Aparecida; 

18) Hospital Paulo de Tarso – Geriatria e Reabilitação; 

19) Hospital de Pronto-Socorro Risoleta Tolentino Neves;  

                                                 
7
 Casa de Sofias – Acolhimento da Mulher: um espaço intermediário entre o lar e o Hospital que oferece 

acolhimento, orientação e assistência; foi criado para facilitar e estimular a presença das mães de recém-nascidos 

internados na UTI Neonatal. 
8
 Amiga da Família: voluntárias da comunidade que atuam junto às mães dos recém-nascidos da Unidade 

Neonatal apoiando-as e auxiliando-as quanto ao aleitamento materno e encorajando-as a assumirem alguns 

cuidados com o bebê, antes realizados pela voluntária ou pela enfermagem. 

http://www.sofiafeldman.org.br/atencao-a-crianca/casa-de-sofias/
http://www.sofiafeldman.org.br/atencao-a-crianca/amiga-da-familia/
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20) Santa Casa de Belo Horizonte; 

21) Hospital Santana; 

22) Hospital São Bento; 

23) Hospital São Francisco de Assis; 

24) Hospital Sofia Feldman; 

25) Hospital SOS; 

26) Hospital Universitário São José; 

27) CGP - Hospital Infantil João Paulo II;  

28) Hospital Hilton Rocha; 

29) Hospital Mário Pena; 

30) Hospital Odilon Behrens;  

31) Hospital Raul Soares – FHEMIG; 

32) Hospital Sarah Kubitschek - Belo Horizonte. 

 

5.2.9 Urgência e emergência 

As Unidades de Urgência e Emergência oferecem serviços 24 horas e atendem aos 

usuários com problemas de saúde que começaram há pouco tempo (chamadas situações 

agudas), ou que tenham uma doença já conhecida e diagnosticada (como pressão alta, 

diabetes) e apresentam piora ou que estejam com sofrimento (dores fortes, febre alta, 

desmaios etc.), crise a qual coloque em risco a vida. 

Em Belo Horizonte, são 15 Unidades de urgência/emergência: 8 Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) da Prefeitura e 7 prontos-socorros de hospitais públicos. 

 

Unidades de Pronto-Atendimento – UPA 

1. Barreiro; 

2. Centro Su; 

3. Leste; 

4. Nordeste; 

5. Norte; 
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6. Oeste; 

7. Pampulha; 

8. Venda Nova. 

Prontos-socorros 

1. Hospital Municipal Odilon Behrens; 

2. Hospital das Clínicas; 

3. Hospital João XXIII;  

4. Hospital Júlia Kubitschek; 

5. Hospital Risoleta Tolentino Neves (Pronto-Socorro de Venda Nova);  

6. Hospital Alberto Cavalcanti; 

7. Centro Geral de Pediatria. 

 

5.2.10. Rede de Saúde em Belo Horizonte 

Assim, a rede de saúde, em 2012, na capital mineira, segundo as informações 

coletadas no site da Secretária Municipal de Saúde/ Portal Eletrônico da PBH, dispõe de: 

a) 147 (cento e quarenta e sete) Centros de Saúde;  

b) 5 (cinco) Unidades de Referência Secundária (URS);  

c) 32 (trinta e dois hospitais) com cerca de 400 (quatrocentos) ambulatórios da 

rede conveniada e contratada e o Hospital Municipal Odilon Behrens; 

d) 9 (nove) Centros de Referência em Saúde Mental; 

e) 9 (nove) Centros de Convivência; 

f) 9 (nove) Centros de Especialidades Médicas;  

g) 1 (um) Centro Municipal de Oftalmologia;  

h) 1 (um) Centro Municipal de Imagem;  

i) 5 (cinco) Laboratórios Distritais;  

j) 2 (dois) Centros de Reabilitação;  

k) 2 (dois) Centros de Referência em Infectologia; 

l) 2 (dois) Centros de Atenção à Saúde do Trabalhador;  

m) 1 (um) Centro de Especialidades Odontológicas;  

n) 3 (três) Centros de Esterilização;  

o) 1 (um) Centro de Controle de Zoonoses (CCZ); 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=saude&tax=7482&lang=pt_BR&pg=5571&taxp=0&
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p) 14 (catorze) unidades de saúde de urgência e emergência, sendo seis Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA), um UAPU Zona Leste (vinculada à Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FHEMIG) e sete prontos-socorros de 

hospitais públicos. 

 

5.2.11 Convênios e leitos 

 A Tabela 5.2 mostra o número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo o 

tipo de atendimento prestado. 

 

TABELA 5.2: Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de atendimento 

prestado – Belo Horizonte – 2009. 

Serviço prestado 

Tipo de Convênio 

SUS Particular Total 
Plano de Saúde 

Público Privado Total 

Internação 37 63 100 3 21 24 

37% 63,0% 100%  12,5% 87,5% 100% 

Ambulatorial 373 3.447 3.820 13 2.379 2392 

9,8% 90,2% 100%  0,5% 99,5% 100% 

Urgência 30 31 61 2 11 13 

49,2% 50,8% 100%  15,4% 84,6% 100% 

Diagnose e terapia 153 372 525 3 150 153 

29,1% 70,9% 100%  2% 98% 100% 

Vigilância epidemiológica e 

sanitária 
26 ... 26 ... ... ... 

100%  ... 100%  ... ... ... 

Farmácia ou cooperativa 11 15 26 ... 4 4 

42,3% 57,7% 100%  ... 100% 100% 

Total 630 3.928 4.558 21 2.565 2.586 

13,8% 86,2% 100% 0,8% 99,2% 100% 

Fonte: BRASIL, (2012). CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 
 

Quanto ao tipo de serviço na área da saúde prestado no município, de acordo com a 

rede pública e privada, observa-se que até março de 2010: 

 

1. Do serviço de internação, 37 eram públicos e 63 particulares; 

2. Do serviço ambulatorial, 373 eram públicos e 3.447 particulares; 

3. Do serviço de urgência, 30 eram públicos e 31 particulares; 

4. Do serviço de diagnose e terapia, 153 eram públicos e 372 particulares; 
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5. Do serviço de vigilância epidemiológica e sanitária, constava apenas o SUS; 

6. Do serviço Farmácia ou cooperativa, 11 eram públicos e 15 eram particulares. 

 

A Tabela 5.3 apresenta a taxa da quantidade de leitos de internação existentes em Belo 

Horizonte para cada 1.000 habitantes, especificando, dentre estes, a quantidade de leitos 

oriundos do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

 

 

TABELA 5.3: Leitos de internação por 1.000 habitantes - BH- 2009. 

 

Leitos existentes por 1.000 habitantes 

 

 

Leitos SUS 

 

2,2 

 

Total de Leitos Existentes 

  

3,6 

Fonte: BRASIL, (2012). CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 
 

A Tabela 5.4 apresenta um detalhamento sobre o número de leitos de internação 

existentes em Belo Horizonte, referente ao período de atualização de dezembro de 2009, por 

tipo de prestador do serviço, segundo a especialidade médica.  

 

TABELA 5.4: Número de leitos de internação existentes por tipo de prestador segundo o tipo de 

especialidade – Belo Horizonte – 2009.  

Especialidade 

Prestador 
Total 

Público Filantrópico Privado Sindicato 

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS 

Cirúrgicos  932 877 712 414 1.218 458 ... ... 2.862 1.749 

Clínicos 922 857 568 360 1.041 447 ... ... 2.531 1.664 

Obstétrico 170 170 61 61 227 35 ... ... 458 266 

Pediátrico 317 304 226 213 430 204 ... ... 973 721 

Especialidades 317 317 213 158 1.204 475 ... ... 1.734 950 

Hospital/DIA 98 98 53 32 162 27 ... ... 313 157 

Total 2.756 2.623 1.833 1.238 4.282 1.646 ... ... 8.871 5.507 

Fonte: BRASIL, (2012). CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Destaca-se como de interesse direto do público de crianças, o dado sobre os leitos para 

a Pediatria. A segui temos a descrição do dado apresentado na Tabela 5.3: 
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a) Prestador Público: 317 existentes, sendo 304 vinculados ao SUS; 

b) Prestador Filantrópico: 226 existentes, sendo 213vinculados ao SUS; 

c) Prestador Privado: 430 existentes, sendo 204 vinculados ao SUS; 

d) Prestador Sindicato: sem informação ou inexistente; 

e) Total dos prestadores considerados: 973 existentes, sendo 721 vinculados ao 

SUS. 

 

A Tabela 5.5 apresenta o número de leitos de internação existentes por tipo de 

prestador (público, filantrópico, privado e sindicato) por tipo de leito complementar existentes 

em Belo Horizonte, segundo o registro de dezembro de 2012 do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde.  

 

TABELA 5.5: Número de leitos complementares existentes por tipo de prestador segundo tipo de leito 

complementar – Belo Horizonte – 2009.  

Cirúrgicos 

Prestador 
Total 

Público Filantrópico Privado Sindicato 

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS 

Unidade intermediária              12  

        

12  

              

...  

               

... 

              

51  

             

24  

               

...  

               

...               63  

             

36  

Unidade intermediária 

neonatal              33  

             

33  

             

36  

             

36  

              

16  

               

...  

               

...  

               

...               85  

             

69  

Unidade isolamento              41  

             

40  

             

11  

              

7  

              

14  

              

1  

               

...  

               

...               66  

             

48  

UTI adulto I              17  

               

...  

             

49  

              

1  

            

142  

               

....  

               

...  

               

...             208  

              

1  

UTI adulto II            240  

           

240  

           

125  

             

95  

              

66  

             

26  

               

...  

               

...             431  

           

361  

UTI adulto III 

               

...  

               

... 

             

38  

              

6  

              

29  

             

29  

               

...  

               

...               67  

             

35  

UTI infantil I 

               

...  

               

... 

               

...  

               

... 

              

55  

               

...  

               

... 

               

...               55  

               

...  

UTI infantil II              59  

             

59  

             

22  

             

22  

                

8  

              

4  

               

...  

               

...               89  

             

85  

UTI infantil III ... ...               6  

              

6  

              

18  

             

18  

               

...  

               

...               24  

             

24  

UTI neonatal I ... ... ... ... 
              

74  

               

...  

               

...  

               

...               74  

               

...  

UTI neonatal II              73  

             

73  

             

29  

             

29  

              

10  

             

10  

               

...  

               

...             112  

           

112  

UTI neonatal III 

               

...  

               

... 

               

...  

               

... 

               

...  

               

... 

               

...  

               

...  
               

...  

               

...  

UTI de Queimados               6  

              

6  

               

...  

               

... 

               

...  

               

... 

               

...  

               

...                6  

              

6  

Total            481  

           

463  

           

316  

           

202  

            

483  

           

112  

               

...  

               

...          1.280  

           

777  

Fonte: BRASIL, (2012). CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013 

 

Da Tabela 5.5, destacam-se como de interesse direto do público de crianças, o dado 

sobre os leitos segundo o tipo complementar considerando a Unidade Intermediária Neonatal 
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- UTI neonatal I, II e III e as UTI infantis I, II e III por tipo de prestador. Abaixo a descrição 

de tais dados: 

 

Sobre Unidade Intermediária Neonatal: 

a) Prestador Público: 33 existentes, sendo 33 vinculados ao SUS; 

b) Prestador Filantrópico: 36 existentes, sendo 36 vinculados ao SUS; 

c) Prestador Privado: 16 existentes, sem informação ou inexistente sobre os 

vinculados ao SUS; 

d) Prestador Sindicato: sem informação ou inexistente; 

e) Total dos Prestadores considerados: 85 existentes, sendo 69 vinculados ao 

SUS. 

 

Sobre UTI Neonatal I: 

a) Prestador Público: 33 existentes, sendo 33 vinculados ao SUS; 

b) Prestador Filantrópico: 36 existentes, sendo 36 vinculados ao SUS; 

c) Prestador Privado: 74 existentes, sem informação ou inexistente sobre os 

vinculados ao SUS; 

d) Prestador Sindicato: sem informação ou inexistente; 

e) Total dos Prestadores considerados: 74 existentes, sendo 69 vinculados ao 

SUS. 

 

Sobre UTI Neonatal II: 

a) Prestador Público: 73 existentes, sendo 73 vinculados ao SUS; 

b) Prestador Filantrópico: 29 existentes, sendo 29 vinculados ao SUS; 

c) Prestador Privado: 10 existentes, sendo 10 vinculados ao SUS; 

d) Prestador Sindicato: sem informação ou inexistente; 

e) Total dos Prestadores considerados: 112 existentes, sendo que todos são 

vinculados ao SUS. 

 

Sobre UTI Neonatal III: 

a) Prestador Público: sem informação ou inexistente; sem informação ou 

inexistente sobre os vinculados ao SUS; 

b) Prestador Filantrópico: em informação ou inexistente; sem informação ou 

inexistente sobre os vinculados ao SUS; 
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c) Prestador Privado: sem informação ou inexistente; sem informação ou 

inexistente sobre os vinculados ao SUS; 

d) Prestador Sindicato: sem informação ou inexistente; sem informação ou 

inexistente sobre os vinculados ao SUS; 

e) Total dos Prestadores considerados: sem informação ou inexistente; sem 

informação ou inexistente sobre os vinculados ao SUS; 

 

Sobre a UTI Infantil I: 

a) Prestador Público: 17 existentes, sem informação sobre vinculados ao SUS; 

b) Prestador Filantrópico: 49 existentes, sendo 1 vinculado ao SUS;   

c) Prestador Privado: 142 existentes, sem informação sobre os vinculados ao 

SUS; 

d) Prestador Sindicato: sem informação; 

e) Total dos Prestadores considerados: 208 existentes, sendo 1 vinculado ao 

SUS. 

 

Sobre a UTI Infantil II: 

a) Prestador Público: 240 existentes, sendo 240 vinculadas ao SUS; 

b) Prestador Filantrópico: 125 existentes, sendo 95 vinculados ao SUS; 

c) Prestador Privado: 66 existentes, sendo 26 vinculados ao SUS; 

d) Prestador Sindicato: sem informação; 

e) Total dos Prestadores considerados: 431 existentes, sendo 361 vinculados 

ao SUS. 

 

Sobre a UTI Infantil III: 

a) Prestador Público: Sem informação existente; sem informação sobre  

vinculados ao SUS; 

b) Prestador Filantrópico: 6 existentes, sendo 6 vinculados ao SUS; 

c) Prestador Privado: 18 existentes, sendo 18 vinculados ao SUS; 

d) Prestador Sindicato: sem informação; 

e) Total dos Prestadores considerados: 24 existentes, sendo 24 vinculados ao 

SUS. 

f)  
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5.3 SERVIÇOS, AÇÕES E PROGRAMAS PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL 

 

Nessa seção, buscamos apresentar alguns serviços, ações e programas desenvolvidos 

na cidade, considerados por nós como importantes para o contexto do Diagnóstico por tratar-

se da rede de atendimento em saúde. Para tanto, apresentaremos informações do Relatório de 

Gestão – Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria 

Municipal de Saúde – 2013. 

 

5.3.1 – Descrição a partir por Relatório de Gestão – Coordenação de Atenção à Saúde da 

Criança e do Adolescente 

 

O Relatório de Gestão nos foi enviado pelo respectivo setor da Secretaria Municipal 

de Saúde em janeiro de 2013 e traz informações sobre as ações e programas destinados à 

criança e ao adolescente. São apresentados ações em cinco áreas: Cuidados na primeira 

infância, Atenção a doenças prevalentes, Cuidados com a saúde do adolescente, Programa 

Saúde na Escola, programa Família Cidadã – BH sem miséria. 

 

I. Cuidados na Primeira Infância 

 

a) Estratégia Você Nasceu a Saúde te Abraça 

 

No primeiro semestre de 2012, a SMSA lançou a estratégia “Você Nasceu a Saúde te 

Abraça”, que tem como objetivo a avaliação e a qualificação de toda a rede e linhas de 

cuidado voltadas para a atenção à saúde da população de crianças recém-nascidas. Segundo o 

Relatório da Gestão (2013), a primeira fase do projeto fundamentou-se em uma metodologia 

de gestão clínica envolvendo 30 Centros de Saúde e a participação dos nove Distritos 

Sanitários.  Nesta primeira fase, foram realizados 8 encontros com a participação de 80 

profissionais visando “[...] refletir sobre suas competências, práticas e atitudes, processos de 

trabalho e redes de atenção à saúde dos cidadãos com menos de dois anos de vida” (2013, p. 

3).  Segundo consta no documento consultado, a partir deste trabalho foi possível reorganizar 

a linha de cuidado do recém-nascido enfermo da rede e o processo de institucionalização da 

função do pediatra como coordenador do cuidado. 
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b) Rede de Coleta de Leite Humano na Atenção Primária 

 

A Secretaria Municipal de Saúde implantou, desde 2004, o Posto de Coleta de Leite 

Humano Mama Bebê na URS Saudade (PAM Saudade) e desde 2011 a Coordenação de 

Atenção à Saúde da Criança vem buscando trabalhar junto ao setor no sentido de expandir a 

coleta de leite humano para mais Centros de Saúde. Desde 2006, a coordenação do Posto 

Mama Bebê realizou 54 oficinas de treinamento com 569 profissionais. Esse tipo de coleta 

beneficia bebês internados, ao mesmo tempo em que o treinamento oferecido aos 

profissionais, por meio das oficinas, pode contribuir para o atendimento humanizado às mães 

com problemas clínicos, na identificação e atuação nos casos de risco de desmame. Prestam 

apoio no ensino de como coletar o leite humano em domicílios e também em relação aos 

cuidados necessários para a saúde da mulher. Sobre coleta de leite nos Centros de Saúde, vista 

nestes últimos dois anos, verifica-se um aumento de 134 litros para 169 litros, de 2011 a 2012 

respectivamente. 

 

c) Alta Responsável 

 

Esta é uma ação articulada entre a Coordenação de Atenção à Criança, Comissão 

Perinatal e Gerência de Regulação e se configura como estratégia de vigilância à saúde da 

criança de risco. Desenvolvido desde 2010, esta estratégia “[...] consiste em referenciar para 

os Centros de Saúde os recém-nascidos, crianças e gestantes de risco egressos de internação 

hospitalar, em um prazo máximo de cinco dias” (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2013, p.5). E, 

segundo tal documento, se trata de um serviço que tem contribuído para a redução da 

mortalidade infantil, do tempo de permanência e reinternação hospitalar. 

 

II. Atenção às Doenças Prevalentes 

 

No Relatório da Gestão (2013, p.6), é demonstrada a diminuição da taxa de internação 

por condições sensíveis, no período de 2008 a 2011, destacando duas condições que recebem 

atenção prioritária da coordenação pela prevalência e magnitude clínica: a infecção do trato 

urinário (ITU) e as doenças respiratórias em crianças e adolescentes. Quanto às infecções do 

trato urinário foi constituído Grupo de Trabalho com representantes da Coordenação da 

Atenção à Saúde da Criança, da Gerência de Apoio e Diagnóstico, da Gerência de Regulação, 

da Rede Complementar, das GERASAs e de profissionais da atenção primária. O objetivo é 
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rever a linha de cuidado de crianças e adolescentes com ITU e a construção de protocolo 

técnico assistencial.  Quanto às internações por doenças respiratórias, foi constatado que, em 

Belo Horizonte, estas são as principais causas de internação. Para o enfrentamento desta 

questão, está em funcionamento na cidade desde 1996 o “Programa Criança que Chia” que 

consiste no “monitoramento, vigilância em saúde e oferta de acompanhamento e tratamento 

adequados na atenção primária e secundária” (2013, p.8 e 9).  

Outra ação prevista, realizada na gestão 2009-2012 foi dispensar medicamentos 

inalatórios para toda a população, bem como ações de promoção e assistência, nos anos de 

2011 e 2012, com a produção de cartilhas educativas, elaboração e revisão das diretrizes 

técnico assistenciais e atualização do manejo com realização de treinamentos (RELATÓRIO 

DA GESTÃO, 2013).  

 

III. Cuidado com a Saúde do Adolescente 

 

a) Atenção aos adolescentes em situação de vulnerabilidade 

 

As estratégias da Coordenação para a saúde dos adolescentes têm priorizado ações 

dirigidas aos grupos populacionais em maior vulnerabilidade, constituídos pelos casos de 

adolescentes em conflito com a lei, com trajetória de vida nas ruas e vítimas de violência 

doméstica e sexual. Para os adolescentes em conflito com a lei, houve a implantação do 

Núcleo de Atendimento às Medidas Socioeducativas e Protetivas da PBH (NAMSEP), 

atuando em parceria com a Vara Infracional, Programa de Ações Referências para o 

Enfrentamento da Violência e Exploração Sexual (PAIR) e através da participação no GT 

Andradas, grupo de abordagem dos adolescentes com trajetória de vida nas ruas. Esse GT se 

reúne periodicamente para a discussão dos casos nos quais a situação de saúde, a situação 

social e dinâmica familiar são analisados para a construção de estratégias de superação 

(RELATÓRIO GESTÃO, 2013).  

No que se refere aos adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação nos 

três Centros de Internação Provisória da cidade, “[...] houve atendimento médico para 40% 

dos adolescentes acautelados, (...). A meta é o atendimento de 100% dos adolescentes 

acautelados.” (2013, p.11). 

Quanto à situação de violência doméstica e sexual, a Coordenação de Atenção à Saúde 

elaborou, intersetorialmente, o Protocolo de Atendimento às Crianças e Adolescentes vítimas 

de Violências, com objetivo de subsidiar a formação permanente da APS. 
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b) Programa Saúde na Escola (PSE) 

 

Este programa é desenvolvido em Belo Horizonte desde 2008 e atende escolares na 

faixa etária de 6 a 14 anos de idade. O Quadro 1 mostra a evolução do programa, no período 

de 2008 a 2012, em relação ao número de escolas, de centros de saúde e estudantes atendidos 

e o total de estudantes avaliados até setembro de 2012.  

 

QUADRO 5.1: Evolução do Programa Saúde na Escola durante os anos de 2008 a 2012 – Belo 

Horizonte – 2012. 

Período (ano) 

2008 2009 2010 2011 2012 
 

Piloto em  9 escolas 

e 9 Centros de 

Saúde 

 

36 Escolas e 62 

Centros de Saúde 

 

169 Escolas 

municipais de ensino 

fundamental diurno e 

147 Centros de Saúde 

 

169 Escolas 

municipais de ensino 

fundamental diurno e 

147 Centros de Saúde 

 

169 escolas e 147 

Centros de Saúde e 

20 equipes volantes 

de saúde 

 

3.353 escolares 

avaliados 

 

6.013 estudantes 

atendidos 

 

48.187 estudantes 

atendidos 

 

89.290 estudantes 

atendidos 

 

98.640 estudantes 

avaliados  

Fonte: SMSA/GEAS (2012).  

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

O Quadro 1 demonstra que o Programa Saúde na Escola, nos cinco anos analisados, de 

2008 até 2012, segue em curso de expansão, tanto em relação ao número de escolas quanto de 

centros de saúde envolvidos. Em 2008, eram 9 escolas e 9 Centros de Saúde, em 2012 havia 

169 escolas e os 147 Centros de Saúde integrados ao referido Programa, totalizando 98.640 

estudantes avaliados. A ampliação do programa na cidade reflete-se na expansão da avaliação 

(acuidade visual, saúde bucal, classificação nutricional, situação vacinal e condições gerais da 

saúde), incluindo também ações de prevenção e promoção da saúde, elaboração e lançamento 

do Guia da Promoção à Saúde do PSE, e a capacitação periódica. A evolução do Programa 

Saúde na Escola implicou também a constituição de um grupo de trabalho interdisciplinar e 

intersetorial (Saúde e Educação) para elaboração de projeto de atenção de crianças com 

dificuldade / transtorno de aprendizagem. 

 

c) Programa Família Cidadã, BH SEM MISÉRIA 

 

Este programa, sob a responsabilidade da Coordenação de Atenção à Saúde da Criança 

e do Adolescente tem como objetivo “[...] atender especialmente as famílias residentes nos 
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territórios de maior vulnerabilidade social do município de Belo Horizonte, cobertas pelo 

Programa BH Cidadania e, em sua maioria, beneficiárias de programas governamentais de 

transferência de renda.” (RELATÓRIO DA GESTÃO, 2013, p.13). De acordo com o mesmo 

documento, atualmente, são acompanhadas 750 famílias, residentes em 25 áreas do BH 

Cidadania. As atribuições da saúde são no sentido de participar de ações que envolvam o 

acompanhamento de saúde integral das famílias e atividades correlatas. 

 

d) Atenção a Crianças e Adolescentes com necessidades de Dietas Especiais 

 

As dietas especiais para crianças e adolescente em vulnerabilidade alimentar e 

nutricional são alvo de ações da Secretaria de Saúde desde 2006. Conforme o Relatório da 

Gestão (2013), no ano de 2008, com a implantação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família)  houve uma ampliação dos cuidados e as equipes de saúde da família puderam contar 

com a assistência dos especialistas para a abordagem dos casos. Em 2012, foram elaborados 

os protocolos de dispensação de dieta para crianças com Alergia à Proteína de Leite de Vaca e 

está em funcionamento o ambulatório especializado em alergia alimentar como suporte a 

APS. São atendidos 376 e crianças e adolescentes em Belo Horizonte. 

 

5.4 CONDIÇÕES GERAIS DE SAÚDE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO 

JOVEM EM BELO HORIZONTE 

 

Nessa seção, apresentaremos as informações levantadas sobre alguns dos indicadores 

propostos das condições de saúde de crianças, dos adolescentes e dos jovens no município. Os 

dados informados foram retirados de tabelas, gráficos, relatórios enviados pela Secretaria de 

Saúde e de pesquisas no site do Ministério da Saúde referentes à cidade de Belo Horizonte.  
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5.4.1 Natalidade  

 

De acordo com o sistema de tabulação de dados sobre nascidos vivos enviados pela 

SMSA (2012), os números de nascidos vivos em Belo Horizonte nos últimos cinco anos estão 

representados na Tabela 5.6. 

 

 

 

TABELA 5.6 – Número de nascidos vivos em Belo Horizonte  

 2007 a 2011 

Ano 
SINASC  

N % 

2007 30.305 19,6 

2008 31.117 20,1 

2009 30.896 19,9 

2010 31.158 20,1 

2011 31.528 20,3 

Total 155.004 100 
Fonte: Tabela enviada pela SMSA, sem especificações, 2013. 

 

 

Apesar do aumento do número absoluto de nascidos vivos, comparando 2007 (30.305) 

e 2011 (31.528), dado observado na Tabela 5.1, identificamos através dos Censos 

Demográficos de 2000 e 2010 uma diminuição da quantidade absoluta e relativa do número 

de crianças com idade de 0 a 5 anos no município.  

Outro dado de natalidade levantado diz respeito à proporção e número de nascidos 

vivos de risco no munícipio. Apresentaremos em seguida dados sobre os fatores de risco 

classificados com os seguintes critérios: 

 

1. Recém-nascido prematuro (idade gestacional menor do que 37 semanas) ou; 

2. Baixo peso ao nascer (menos que 2500g) ou; 

3. Mãe com escolaridade menor que 4 anos de estudo ou; 

4. Índice de Apgar no quinto minuto menor que 7 ou (Apgar 5 <7); 

5. Mãe adolescente (10 a 19 anos); 

6. Risco Muito Elevado; 
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Por meio das Tabelas 5.7 e 5.8, apresentamos o número absoluto e relativo de nascidos 

vivos de risco, conforme os critérios supracitados, entre dois períodos complementares, de 

2000 a 2005 e de 2006 a 2010, respectivamente. 

 

TABELA 5.7 – Proporção e número de nascidos vivos de risco, residentes no município, por critérios 

de risco - Belo Horizonte - 2000 a 2005. 

Critério de risco 

Período (ano) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

N % N % N % N % N % N % 

Idade gestacional < 37 

semanas. 
3.098 17,5 2.788 17,2 2.924 20,3 3.112 22,0 3.076 23,3 2.889 11,6 

Peso < 2.500g 4.042 22,8 3.821 23,6 3.771 26,2 3.931 27,8 3.776 28,6 3.502 14,1 

Escolaridade < 4 anos 3.447 19,4 3.273 20,2 2.110 14,7 1.890 13,4 1.366 10,3 1.214 4,9 

Apgar 5º < 7 544 3,1 493 3,0 403 2,8 431 3,0 455 3,4 460 1,9 

Risco muito elevado  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.472 9,9 

Risco elevado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.894 39,8 

Idade Mãe 10-19 anos 6.607 37,2 5.794 35,8 5.169 36,0 4.780 33,8 4.552 34,4 4.421 17,8 

Total  17.738 100 16.169 100 14.377 100 14.144 100 13.225 100 24.852 100 

Fonte: SINASC/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH 

Atualização em: 26/12/2011. Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 
TABELA 5.8 – Proporção e número de nascidos vivos de risco, residentes no município, por critérios 

de risco - Belo Horizonte - 2006 a 2010. 

Critério de risco 

Período (ano) 

2006 2007 2008 2009 2010 

N % N % N % N % N ‘% 

Idade gestacional < 
37 semanas. 

2.774 11,9 2.785 12,2 2.957 12,8 2.897 12,6 2.880 12,8 

Peso < 2.500g 3.276 14 3.362 14,7 3.406 14,8 3.383 14,8 3.299 14,7 

Escolaridade < 4 
anos 

1.066 4,6 935 4,1 743 3,2 721 3,1 528 2,4 

Apgar 5º < 7 368 1,6 335 1,5 308 1,3 374 1,6 316 1,4 

Risco muito 
elevado  

2.263 9,7 2.195 9,6 2.296 10 2.367 10,3 2.293 10,2 

Risco elevado 9.312 39,8 9.154 40 9.255 40,2 9.312 40,6 9.410 41,9 

Idade Mãe 10-19 

anos 
4.325 18,5 4.124 18 4.047 17,6 3.856 16,8 3.734 16,6 

Total  23.384 100 22.890 100 23.012 100 22.910 100 22.460 100 

Fonte: SINASC/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH.  Atualização em: 26/12/2011. 

          Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Os dados mostrados nas Tabelas 5.7 e 5.8 mostram que o critério Apgar medido no 

quinto minuto com índice menor que 7 (Apgar 5 <7) manteve-se, ao longo de todo o período, 

com poucas variações. Verificamos que o critério mães com escolaridade menor que 4 anos 

vem decrescendo ao longo dos anos, sendo o critério que mais apresentou variações. Esta 

mudança pode ter relação com as mudanças na legislação educacional instituída no final da 

década de 1990, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), que instituiu a 

obrigatoriedade da escolarização fundamental no país. 

Ressalta-se que o estudo de fatores de risco relativos à mortalidade infantil neonatal e 

pós-neonatal, inclui indicadores de diversas dimensões, que abordam tanto as condições de 

vida como a própria saúde do bebê. A análise de fatores de risco é útil para subsidiar 
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intervenções destinadas à redução do risco de morte nos períodos neonatal e pós-neonatal (cf. 

César, 1990).  

A seguir, o conjunto de Tabelas a seguir, 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13 e 5.14 apresentam 

cada uma das seis categorias de risco supracitadas, por Distrito Sanitário, referente ao período 

de 2007 a 2011. 

 

TABELA 5.9: Proporção e número de nascidos vivos de risco por distrito sanitário, segundo a idade 

gestacional < 37 semanas - Belo Horizonte – 2007 a 2011. 

Distrito Sanitário 

Período (ano) 

2007 2008 2009 2010 2011 
N % N % N % N % N % 

Barreiro 355 12,8 408 13,8 332 11,5 385 13,4 425 12,0 

Centro Sul 295 10,6 270 9,1 323 11,2 244 8,5 356 10,0 

Leste 306 11,0 282 9,6 297 10,3 280 9,7 357 10,1 

Nordeste  344 12,4 347 11,8 337 11,7 340 11,8 393 11,1 

Noroeste 346 12,5 356 12,1 382 13,2 403 14,0 471 13,3 

Norte 274 9,9 264 8,9 257 8,9 261 9,1 373 10,5 

Oeste 306 11,0 373 12,6 356 12,3 373 13,0 465 13,1 

Pampulha  175 6,3 239 8,1 224 7,8 217 7,6 280 7,9 

Venda Nova 372 13,4 412 14,0 378 13,1 369 12,8 425 12,0 
Total  
de nascidos vivos com 

idade gestacional < 37 

semanas 

2.773 100 2.951 100 2.886 100 2.872 100 3.545 100 

Fonte: SINASC/Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente /SMSA/PBH.  

Atualizado em: 18 de Janeiro de 2013.  Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

A Tabela 5.9 informa a proporção e número de recém-nascidos prematuros, ou seja, 

com idade gestacional menor do que 37 semanas. Verificamos que, comparando os anos 

inicial e final, do período considerado, 2007 e 2011, as taxas nos Distritos Sanitários 

mantiveram-se relativamente estáveis ao longo do tempo. E que as menores proporções foram 

observadas no Distrito Sanitário da Pampulha, 6,3% em 2007 e 7,6% em 2011. De modo 

geral, em 2007 os valores mais elevados foram observados nos Distritos de Venda Nova, com 

13,4% e Barreiro com 12,8%. Em 2001, os valores mais elevados constavam nos Distritos 

Noroeste com 13%, e Barreiro com 12% em relação ao total de casos de recém-nascidos 

prematuros. 

Na tabela 5.10, seguinte, apresentamos a proporção e o número de nascidos vivos de 

acordo com o peso (< que 2500g) por Distrito Sanitário. 
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TABELA 5.10: Proporção e número de nascidos vivos de risco por distrito sanitário, segundo peso < 

2.500g - Belo Horizonte - 2007 a 2011. 

Distrito Sanitário 

Período (ano) 

2007 2008 2009 2010 2011 
N % N % N % N % N % 

Barreiro 457 13,1 491 13,8 417 12,1 441 13,2 447 12,6 

Centro Sul 344 9,8 322 9,0 384 11,1 305 9,1 355 10,0 

Leste 375 10,7 337 9,5 354 10,2 333 9,9 345 9,7 

Nordeste  409 11,7 396 11,1 393 11,4 377 11,3 386 10,9 

Noroeste 442 12,7 418 11,7 419 12,1 441 13,2 428 12,0 

Norte 303 8,7 321 9,0 300 8,7 324 9,7 345 9,7 

Oeste 381 10,9 419 11,8 404 11,7 386 11,5 430 12,1 

Pampulha  220 6,3 257 7,2 257 7,4 248 7,4 285 8,0 

Venda Nova 563 16,1 600 16,8 527 15,3 494 14,8 535 15,0 

Total  
de nascidos vivos com 

peso < 2.500g 
3.494 100 3.561 100 3.455 100 3.349 100 3.556 100 

Fonte: SINASC/Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente /SMSA/PBH. 

Atualizado em: 18 de Janeiro de 2013.  Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

  

De acordo com a Tabela 5.10, destacamos os Distritos Sanitários de Venda Nova, 

cujas proporções de nascidos vivos com peso menor que 2500g, em 2007 foram de 16,1%, em 

2011 de 15%, e o Distrito do Barreiro, com 13,1% e 12,6%, respectivamente (SMSA, 2013).  

A Tabela 5.11, a seguir, mostra o numero de nascidos vivos por risco, segundo o 

critério “mães com escolaridade menor que 4 anos”. Observamos que, a partir do total de 

nascidos vivos por essa categoria ou critério de risco, que o Distrito Leste, durante os cinco 

anos analisados, teve proporções mais elevadas que os demais, 31,5% em 2007 e, 39,8% em 

2001, demonstrando tendência de aumento.  

 

TABELA 5.11: Proporção e número de nascidos vivos de risco por distrito sanitário, segundo as mães 

com escolaridade < 4 anos - Belo Horizonte - 2007 a 2011. 

Distrito Sanitário 

Período (ano) 

2007 2008 2009 2010 2011 
N % N % N % N % N % 

Barreiro 145 12,2 88 9,4 122 12,2 80 10,2 86 9,9 

Centro Sul 91 7,6 90 9,6 62 6,2 62 7,9 44 5,1 

Leste 375 31,5 337 35,9 354 35,4 333 42,3 345 39,8 

Nordeste  82 6,9 72 7,7 94 9,4 61 7,8 55 6,4 

Noroeste 119 10,0 82 8,7 87 8,7 59 7,5 104 12,0 

Norte 107 9,0 64 6,8 74 7,4 51 6,5 51 5,9 

Oeste 102 8,6 84 9,0 81 8,1 68 8,6 78 9,0 

Pampulha  57 4,8 52 5,5 44 4,4 28 3,6 34 3,9 

Venda Nova 112 9,4 69 7,4 82 8,2 45 5,7 69 8,0 
Total  
de nascidos vivos , 

segundo as mães com 

escolaridade <  4 anos 

1.190 100 938 100 1.000 100 787 100 866 100 

Fonte: SINASC/Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente /SMSA/PBH. 

Atualizado em: 18 de Janeiro de 2013.  Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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Apresentamos a seguir, NA Tabela 5.12, os casos de nascidos vivos de risco por 

Distrito Sanitário segundo o Apgar 5º < 7 registrados pela SMSA (2013). Antes da descrição 

da referida tabela, informamos que o Apgar é um índice que avalia as condições de vitalidade 

do recém-nascido na vida extrauterina (BRASIL, 2009). Trata-se da avaliação do resultado de 

cinco testes físicos medidos nos 10 primeiros minutos de vida: frequência cardíaca, 

respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele. O resultado do somatório da 

pontuação destes itens, que variam de zero a dez, representa o índice de Apgar, que classifica 

o recém-nascido em: sem asfixia (apgar de 8 a 10), com asfixia leve (Apgar 5 a 7), com 

asfixia moderada (Apgar 3 a 4) e com asfixia grave (Apgar 0 a 2).  

 

TABELA 5.12: Proporção e número de nascidos vivos de risco por distrito sanitário, segundo o Apgar 

5º < 7- Belo Horizonte - 2007 a 2011. 

Distrito Sanitário 

Período (ano) 

2007 2008 2009 2010 2011 
N % N % N % N % N % 

Barreiro 41 12,4 34 11,1 54 14,6 30 10,2 52 17,0 

Centro Sul 26 7,9 23 7,5 40 10,8 34 11,6 28 9,2 

Leste 35 10,6 30 9,8 36 9,8 34 11,6 30 9,8 

Nordeste  40 12,1 42 13,7 30 8,1 39 13,3 30 9,8 

Noroeste 54 16,3 37 12,1 45 12,2 44 15,0 41 13,4 

Norte 39 11,8 25 8,1 39 10,6 17 5,8 29 9,5 

Oeste 35 10,6 33 10,7 50 13,6 30 10,2 30 9,8 

Pampulha  17 5,1 24 7,8 26 7,0 17 5,8 17 5,6 

Venda Nova 44 13,3 59 19,2 49 13,3 49 16,7 48 15,7 
Total  
de nascidos vivos segundo 

o Apgar 5º < 7 
331 100 307 100 369 100 294 100 305 100 

Fonte: SINASC/Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente /SMSA/PBH. 

Atualizado em: 18 de Janeiro de 2013. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Por meio da Tabela 5.10, em 2007 destacamos os Distritos Sanitários Noroeste, Venda 

Nova e Barreiro com maiores proporções de nascidos vivos com o Apgar 5º < 7, com 16,%, 

13,3% e 12, 4% respectivamente. Em 2011, mantiveram-se os mesmos três Distritos, contudo 

a proporção mais elevada foi do Barreiro com 17%, seguido de Venda Nova com 15,7% e 

Noroeste com 13,4% (SMSA, 2013).  

Em relação ao risco elevado, esse dado é apresentado na Tabela 5.13 seguinte.  
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TABELA 5.13: Proporção e número de nascidos vivos de risco por distrito sanitário, segundo o risco 

elevado - Belo Horizonte - 2007 a 2011. 

Distrito  

Sanitário 

Período (ano) 

2007 2008 2009 2010 2011 
N % N % N % N % N % 

Barreiro 1.537 16,8 1.551 16,8 1.517 16,2 1.677 17,6 1.778 18,4 

Centro Sul 424 4,6 422 4,6 454 4,9 444 4,7 420 4,3 

Leste 681 7,4 758 8,2 715 7,7 696 7,3 729 7,5 

Nordeste  1.189 13,0 1.135 12,3 1.259 13,5 1.369 14,4 1.351 14,0 

Noroeste 747 8,2 753 8,1 737 7,9 740 7,8 731 7,6 

Norte 1.363 14,9 1.324 14,3 1.404 15,0 1.399 14,7 1.326 13,7 

Oeste 1.174 12,8 1.157 12,5 1.162 12,4 1.124 11,8 1.194 12,4 

Pampulha  378 4,1 379 4,1 399 4,3 403 4,2 416 4,3 

Venda Nova 1.660 18,1 1.779 19,2 1.698 18,2 1.652 17,4 1.721 17,8 
Total  
de nascidos vivos segundo 

o risco elevado 
9.153 100 9.258 100 9.345 100 9.504 100 9.666 100 

Fonte: SINASC/Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente /SMSA/PBH. 

Atualizado em: 18 de Janeiro de 2013.  Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

 

De acordo com a Tabela 5.13, identificamos que, em 2007, as maiores proporções de 

nascidos vivos de risco elevado encontravam-se nos Distritos Sanitários de Venda Nova, 

18,1%, Barreiro com 16,8% e Norte com 14,9%. Em 2011, último ano da série analisada, 

notamos que Barreiro com 18,4%, Venda Nova com 17,8% e Nordeste com 14% 

representaram os Distritos com maiores proporções de nascidos de risco elevado, conforme 

dados registrados para o município (SMSA, 2013).  

A seguir, a Tabela 5.14 apresenta a proporção e número de nascidos vivos de risco por 

distrito sanitário, com mães de 10 a 19 anos. 

 
TABELA 5.14: Proporção e número de nascidos vivos de risco por distrito sanitário, com mães de 10 

a 19 anos - Belo Horizonte - 2007 a 2011. 

Distrito Sanitário 

Período (ano) 

2007 2008 2009 2010 2011 
N % N % N % N % N % 

Barreiro 569 13,8 596 14,8 542 14,1 569 15,3 558 14,9 

Centro Sul 320 7,8 273 6,8 298 7,8 281 7,5 281 7,5 

Leste 466 11,3 424 10,5 455 11,9 368 9,9 421 11,2 

Nordeste  540 13,1 488 12,1 482 12,6 506 13,6 468 12,5 

Noroeste 528 12,8 511 12,7 454 11,8 474 12,7 463 12,3 

Norte 474 11,5 495 12,3 440 11,5 454 12,2 448 11,9 

Oeste 461 11,2 468 11,6 450 11,7 413 11,1 412 11,0 

Pampulha  193 4,7 184 4,6 188 4,9 165 4,4 168 4,5 

Venda Nova 563 13,7 600 14,9 527 13,7 494 13,3 535 14,3 
Total  
de nascidos vivos com 

mães de 10 a 19 anos 
4.114 100 4.039 100 3.836 100 3.724 100 3.754 100 

Fonte: SINASC/Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente /SMSA/PBH. 

Atualizado em: 18 de Janeiro de 2013. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A partir da Tabela 5.14, observamos que a maior proporção de nascidos vivos de mães 

de 10 a 19 anos, em 2007, concentrou-se nos Distritos Sanitários do Barreiro com 13,8%, 



64 

 

Venda Nova com 13,7% e Nordeste com 13,1%. Em 2009, os mesmos três Distritos 

concentraram as maiores proporções de nascidos vivos de mães com idade de 10 a 19 anos, 

com 14,9%, 14,3% e 12,5%, respectivamente. 

     

5.4.2 Vacinação infantil  

 

A Tabela 5.15 demonstra a cobertura vacinal tetravalente em menores de 01 ano no 

período de 2005 a 2010. A vacinação constitui-se como uma das tecnologias de maior eficácia 

na prevenção a doenças imunopreveníveis. Verifica-se pela referida tabela, que o ano de 2010 

apresentou a menor percentagem de cobertura vacinal, com 87,%.  

De acordo com o relatório Cuidado integral nos ciclos de vida (PBH, 2006), embora 

haja uma padronização no que se refere à distribuição de vacinas e profissionais capacitados 

para realizarem a vacinação, verifica-se uma diferença na cobertura vacinal em diferentes 

regiões da cidade. Segundo o documento (p.1), um dos principais fatores que influenciam na 

cobertura vacinal é “[...] a perda de oportunidade para vacinar a clientela alvo”, “[...] há ainda 

locais em que se verifica o funcionamento da sala de vacina em determinados horários, ou até 

mesmo o agendamento de algumas vacinas uma vez por semana.”. 

 

TABELA 5.15 – Cobertura vacinal com tetravalente em crianças menores de 1 ano - Belo Horizonte – 

2005 a 2010. 

Vacina Tetravalente 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Doses 

aplicadas 

(N) 

Cobertura 

vacinal 

 (%) 

Doses 

aplicadas 

(N) 

Cobertura 

vacinal 

 (%) 

Doses 

aplicadas 

(N) 

Cobertura 

vacinal 

 (%) 

Doses 

aplicadas 

(N) 

Cobertura 

vacinal 

 (%) 

Doses 

aplicadas 

(N) 

Cobertura 

vacinal 

 (%) 

Doses 

aplicadas 

(N) 

Cobertura 

vacinal 

 (%) 

29.820 93 29.187 94 29.051 95 29.078 93,5 28.884 93,7 27.216 87,9 

Fonte: SINASC/Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente /SMSA/PBH. Notas: 

Atualizado em: 18 de Janeiro de 2013. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A Tabela 5.16, a seguir, apresenta a cobertura vacinal entre o período de 2007 a 2012, 

no município, por tipos de Vacina/imunobiológicos: BCG; Hepatite B; Rotavírus Humano; 

Pneumocócica 10V; Meningococo C; Penta; Tríplice Viral; DTP; Febre Amarela; 

Poliomielite; Tetra; Haemophilus influenzae b; 1ª etapa campanha poliomielite; 2ª etapa 

campanha poliomielite; Influenza (campanha). Ressalta-se que, em diversos casos, como da 

BCG, há valores superiores a 100%, nos quais há necessidade de aplicação de mais de uma 

dose.  
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TABELA 5.16: Coberturas vacinais por ano em imunobiológicos – Belo Horizonte – 2007-2012 

Vacina/imunobiológicos 
Período (ano) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BCG 114,05 115,16 114,7 112,85 105,84 70,11 

Hepatite B 90,44 91,96 87,15 83,14 86,75 60,34 

Rotavírus Humano 85,42 43,83 86,25 86,66 88,93 58,77 

Pneumocócica 10V ... ... ... 60,18 100,22 64,31 

Meningococo C ... 10,99 ... 128,03 105,45 69,13 

Penta ... ... ... ... ... 10,3 

Tríplice Viral 94,43 90,04 93,77 89,29 86,7 63,54 

DTP 0,08 0,04 0,22 ... ... ... 

Febre Amarela 97,89 93,72 95,01 88,51 92,99 62,54 

Poliomielite 93,69 89,39 88,78 85,45 89,84 59,78 

Tetra 94,44 92,25 90,42 87,5 93,42 59,06 

Haemophilus influenzae b 0,15 0,4 0,36 ... ... ... 

1ª etapa campanha poliomielite 83,93 222,36 85,79 71,35 ... ... 

2ª etapa campanha poliomielite 85,12 209,22 83,54 74,02 ... ... 

Influenza (campanha) 76,86 ... 82,11 48,49 47,92 ... 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações 

(SI-PNI), 2013. 

 

 
TABELA 5.17: Cobertura vacinal para crianças menores que 1 ano e crianças de 1ano. Belo Horizonte 

– 2007 a 2010. 

Cobertura Vacinal 
Período (ano) 

2007 2008 2009 2010 

Cobertura_de_poliomielite 93,69 89,49 88,78 85,45 

Cobertura_de_BCG 114,05 115,28 114,7 112,85 

Cobertura_de_hepatite_B 90,44 90,5 87,15 81,88 

Cobertura_de_tríplice_viral 94,43 91,69 93,77 89,29 

Cobertura_de_DPT ... ... ... ... 
Cobertura_de_sarampo ... ... ... ... 
Cobertura_de_haemophilus_B ... ... ... ... 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações  

(SI-PNI), 2012. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Notas:  

1) Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina. 

2) A partir de 2003, a vacina contra sarampo foi substituída pela Tríplice Viral (SCR - sarampo, caxumba 

e rubéola) em crianças de 1 ano e a vacina Tetravalente (DTP + Hib) substitui as vacinas DTP (difteria, 

coqueluche e tétano) e Hib (Haemophilus influenzae tipo b), sendo que esta havia sido implantada em 

1999. 

3) Informações para DPT e Hib em 2001 e 2002 incluem doses de vacina tetravalente. 

4) A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é determinada como se segue: 

a. Até 2000, o número de crianças menores de 1 ano é obtido a partir de estimativas   

populacionais não revisadas pelos Censos e Contagens Populacionais. 

b. De 2001 a 2005, para os estados do AC, AP, DF, ES, GO, MS, PE, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, 

SE e SP, o número de crianças menores de 1 ano e de 1 ano é o número de nascidos vivos 

captados pelo Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). Para os demais estados, 

a fonte são as estimativas populacionais do IBGE. 

c. A partir de 2006, para todos os estados o número de crianças menores de 1 ano é o número de 

nascidos  captados pelo Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). 

 

 

 



66 

 

5.4.3 Avaliação nutricional  

 

A desnutrição infantil ainda é um problema no Brasil, em Minas Gerais, em Belo 

Horizonte, e está relacionada diretamente às condições de vida das famílias. Nos últimos 

anos, observamos no país esforços para superar o problema da fome e da miséria através de 

políticas de redistribuição de renda, como os Programas Fome Zero e o Bolsa Família.  

Diversos estudos recentes apontam queda da desnutrição, na seção de Antropometria e 

Estado Nutricional da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009
9
, realizada em 

parceria entre o IBGE e o Ministério da Saúde, por exemplo, há uma tendência de diminuição 

da desnutrição infantil no país, identificada a partir do aumento do peso e da estatura 

população infantil.  

A (POF) 2008-2009 também indica a emergência de outro problema, que é o da 

tendência de obesidade da população infantil: uma de cada três crianças com idade entre 5 e 9 

anos apresentava características de obesidade na infância, com peso muito elevado. Esta breve 

introdução tem como objetivo destacar o fato de a desnutrição, apesar de se refletir sobre a 

saúde, tratar-se de um problema social gerado por situações de miséria e extrema pobreza que 

comprometem o desenvolvimento integral de crianças e, consequentemente, de adolescentes e 

jovens.   

A seguir, na Tabela 5.18, apresentaremos dados de desnutrição moderada e grave, 

registradas pela SMSA do município, relativos ao período de 2009 a 2012, por Distrito 

Sanitário. 

  

                                                 
9
 A POF (2008-2009), utilizou como critério de identificação dos casos de desnutrição o peso e a altura da 

criança, entrevistou e tomou medidas de peso e altura de pessoas em 55.970 domicílios em todos os estados do 

país e também no Distrito Federal. 
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TABELA 5.18 - Crianças menores de 5 anos com quadro de desnutrição moderada e grave em 

acompanhamento nos distritos sanitários – Belo Horizonte  - 2009 a 2011. 

Distrito Sanitário 

Período (ano) 

2009 2010 2011 2012 Total 

N % N % N % N % N % 

Barreiro 

MOD 368 78,3 315 83,1 126 75,9 38 60,3 847 78,6 

GRAV 102 21,7 64 16,9 40 24,1 25 39,7 231 21,4 

TOTAL 470 100 379 100 166 100 63 100 1.078 100 

Centro Sul 

MOD 138 84,7 ... ... 124 80,0 23 23,2 285 68,3 

GRAV 25 15,3 ... ... 31 20,0 76 76,8 132 31,7 

TOTAL 163 100 ... ... 155 100 99 100 417 100 

Leste 

MOD 343 92,5 213 97,7 185 99,5 281 95,3 1.022 95,5 

GRAV 28 7,5 5 2,3 1 0,5 14 4,7 48 4,5 

TOTAL 371 100 218 100 186 100 295 100 1.070 100 

Nordeste 

MOD ... ... ... ... 40 97,6 97 80,8 137 85,1 

GRAV ... ... ... ... 1 2,4 23 19,2 24 14,9 

TOTAL ... ... ... ... 41 100 120 100 161 100 

Noroeste 

MOD 209 94,1 ... ... 119 92,2 0 0,0 328 92,9 

GRAV 15 6,7 ... ... 10 7,8 0 0,0 25 7,1 

TOTAL 224 100 ... ... 129 100 0 0,0 353 100 

Norte 

MOD ... ... ... ... 325 93,1 43 97,7 368 93,6 

GRAV ... ... ... ... 24 6,9 1 2,3 25 6,4 

TOTAL ... ... ... ... 349 100 44 100 393 100 

Oeste 

MOD 375 72,7 180 77,3 142 72,4 143 69,1 840 72,9 

GRAV 141 27,3 53 22,7 54 27,6 64 30,9 312 27,1 

TOTAL 516 100 233 100 196 100 207 100 1.152 100 

Pampulha 

MOD 23 92,0 ... ... 18 100 0 0,0 41 95,3 

GRAV 2 8,0 ... ... 0 0,0 0 0,0 2 4,7 

TOTAL 25 100 ... ... 18 100 0 0,0 43 100 

Venda Nova 

MOD 206 83,1 ... ... 210 86,1 283 83,7 699 84,0 

GRAV 44 17,7 ... ... 34 13,9 55 16,3 133 16,0 

TOTAL 250 100 ... ... 244 100 338 100 832 100 

Total 

MOD 1.662 82,3 708 85,3 1.289 86,9 908 77,9 4.567 83,1 

GRAV 357 17,7 122 14,7 195 13,1 258 22,1 932 16,9 

TOTAL 2.019 100 830 100 1.484 100 1.166 100 5.499 100 

Fonte: SINASC/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH 

Atualização em: (2012). Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 
 

Na Tabela 5.18, podemos perceber através dos registros cedidos pela SMSA que, em 

relação ao ano de 2011 e 2012, houve diferenças referentes ao aumento e à diminuição da 

desnutrição infantil por regionais. Neste período, verificamos que a desnutrição grave 

diminuiu nas regionais do Barreiro, Noroeste e Norte, sem alterações na regional Pampulha e 

aumentou nas regionais do Centro-Sul, Leste, Nordeste, Oeste e Venda-Nova. Já a 

desnutrição moderada, no mesmo período, avaliado diminuiu nas regionais do Barreiro, 

Centro-Sul, Noroeste, Norte e Pampulha e aumentou nas regionais Leste, Venda-Nova, 

Oeste
10

 e Nordeste.  

Em 2012, foram 908 crianças menores que cinco anos com desnutrição moderada e 

258 crianças com desnutrição grave. Em 2006, tais frequências foram de 1.455 e 562, 

                                                 
10

 Aumentou um caso. 



68 

 

respectivamente. Verifica-se que em seis anos (2006-2012) houve uma queda no número de 

crianças menores de cinco anos com desnutrição.  

 

5.4.4 Doenças Respiratórias agudas  

 

De acordo com o Relatório de Gestão elaborado pela Coordenação da Atenção à 

Saúde da Criança e Adolescente (PBH, 2013), a asma e a pneumonia são causas frequentes de 

hospitalizações e procura por atendimentos em serviços de saúde ambulatoriais e de urgência, 

sendo a principal causa de internação
11

 em crianças e adolescentes. A asma acomete cerca de 

20% da população infantojuvenil no município de Belo Horizonte. De modo geral, a asma e a 

pneumonia bacteriana situam-se predominatemte na faixa etária de 0 a 5 anos. Nas faixas 

etárias de 5 a 10 anos e de 10 a 19 anos, os casos destas doenças são menos frequentes, se 

comparadas com a faixa etária de 0 a 5 anos.  

Pelo documento enviado pela SMSA (2013), identificamos diversas ações
12

 voltadas à 

atenção, tratamento e cuidado destes problemas no município: 

 

Um importante avanço na assistência às crianças com doenças respiratórias em Belo 

Horizonte realizado na gestão 2009-2012 foi a dispensação pioneira de 

medicamentos inalatórios para toda a população, dentre os quais a disponibilização 

do salbutamol inalatório (spray) em substituição às formulações xarope  e 

comprimido de salbutamol e a aquisição e disponibilização de medicamentos para o 

tratamento da rinite alérgica. A maioria dos cidadãos com asma apresenta quadro 

associado de rinite alérgica, cujo tratamento propicia sensível melhora dos sintomas 

de asma. Dentre as medicações disponibilizadas para rinite, destaca-se a 

desloratadina para crianças entre 6 meses e 2 anos, que ainda não estavam 

contempladas com medicação para rinite alérgica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Para garantir a continuidade do cuidado, foram desenvolvidos durante os anos de 

2011 e 1012 ações de promoção e de assistência, com a produção de cartilhas 

educativas para os profissionais de saúde e a população em geral, elaboração e 

revisão das diretrizes técnico-assistenciais e atualização do manejo em doenças 

respiratórias dos profissionais da atenção primária, com realização de treinamentos 

na atenção à Asma e Rinite, em 2012, em quatro regionais, por meio do modulo 

especial do Programa de Educação Permanente. (RELATÓRIO DA GESTÃO, 

2013, p.9). 

 

Reconhecendo que os agravamentos das doenças respiratórias sejam também 

provocados por problemas socioambientais comuns às grandes cidades brasileiras – poluição 

                                                 
11

 De acordo com informações da prefeitura, foram solicitadas mudanças para coleta de dados epidemiológicos 

no que se referem à internações em geral, o que inclui as internações por doenças respiratórias agudas devido ao 

fato de geralmente os trabalhadores da saúde preencherem a ficha de internação do SUS com a doença que tem o 

maior valor monetário. Por exemplo, se a criança está com asma e há uma leve suspeita de pneumonia, o 

preenchimento da ficha poderá ser de pneumonia computando dados que não condizem com a realidade, pois o 

tratamento da pneumonia é mais dispendioso que o da asma.   
12

 Não consta no referido documento maiores informações acerca de tais ações, mas possibilita reconhecer a 

existência de diferentes esforços do poder público no sentido de responder aos casos de asma e bronquite.   
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atmosférica – má qualidade do ar por excesso de CO², excesso de poeira, etc – e  baixa 

umidade relativa, ilhas de calor, entre outros.   

Nesse sentido, partindo da perspectiva teórica que conduziu nossa prática de pesquisa, 

do pensamento complexo proposto por Edgar Morin, novamente nos deparamos com 

problemas sociais que impactam a saúde. Assim, além das ações da área da saúde 

propriamente dita, seriam também necessárias ações de outras áreas de atuação pública sobre 

outras esferas da vida social na cidade, pensando também sobre a perspectiva socioambiental. 

O modo como a cidade cresce e é ocupada, a precariedade do transporte público e o crescente 

aumento da frota de veículos, os problemas habitacionais, a crescente impermeabilização do 

solo, entre outros fatores, devem ser considerados quando o assunto tratado seja as doenças 

respiratórias. 

Se, nas primeiras décadas do século XX, Belo Horizonte era reconhecida por seu ar 

puro, com ambiente recomendado para pacientes no tratamento a doenças respiratórias, 

atualmente a cidade apresenta um contexto oposto. Segundo o relatório “Indicadores de 

desenvolvimento sustentável - Brasil 2012” produzido pelo IBGE, Belo Horizonte é a capital 

com piores índices de poluição do ar. Sobre a acumulação de partículas de CO², por exemplo, 

em 2010, a capital mineira foi a que apresentou índices mais elevados de concentração deste 

poluente, comparada a outras grandes cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, 

Vitória, Salvador, entre outras
13

. Tal dado é corroborado por outros estudos comparativos 

entre metrópoles como o de Paes, Silva e Soria (2010), que também identifica problemas 

relacionados à qualidade do ar de nosso município, bem como pela Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES. Assim, problemas respiratórios e  

cardiovasculares seriam as principais consequências da poluição sobre a saúde humana 

(ABES -2013). 

 

5.4.4.1 Taxa de Mortalidade por Pneumonia /Asma 

 

A Tabela 5.19, abaixo, fornece o número de mortes por pneumonia (CID 10: J09 a 

J18) e asma (CID 10: J45, J46), por 100 mil habitantes, na população, na faixa etária 

específica em determinada área e período considerados. Esta taxa considera o risco de morte 

por pneumonia e asma e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública e 

contribui na estimação do risco de morrer por pneumonia e asma em segmentos populacionais 

                                                 
13

 O estudo do IBGE comparou a qualidade do ar das seguintes capitais: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Salvador, Vitória, Curitiba, Porto Alegre e Distrito Federal.   
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vulneráveis, associada às condições de desenvolvimento socioeconômico e de infraestrutura 

ambiental. Reflete também a efetividade das medidas de prevenção e controle, bem como as 

condições de diagnóstico e da assistência médica dispensada. 

 

TABELA 5.19 – Óbitos por pneumonia e asma em menores de 1 ano de idade, residentes no 

município - Belo Horizonte - 2000 a 2010. 

Causa (CID 10/3C) 
Período (ano) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

J09 Influenza dev vírus gripe aviária   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

J12.8 Outras pneumonias virais                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J13 Pneumonia dev Streptococus pneumoniae 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

J15 Pneumonia bacteriana NCOP 4 3 2 1 3 0 2 1 0 0 0 

J16 Pneumonia dev out microog infecc espec NCOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J18 Pneumonia p/microorg NE 31 27 16 8 8 9 13 8 10 7 5 

J45 Asma 2 2 0 2 2 1 1 2 0 0 1 

J46 Estado de mal asmático 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total Geral de Nascidos Vivos 37 32 18 13 13  11 16 11 10 9 8 

Fonte: SIM/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH 

Atualização em: (2012). Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

5.4.5 Saúde Bucal  

 

Para avaliar a Saúde Bucal, utilizamos um indicador que evidencia a necessidade de 

cuidados bucais em crianças menores de 06 anos, elaborado pela Prefeitura de Belo 

Horizonte. Os dados resultam no percentual de crianças menores de 6 anos com código 3 (9 

ou mais dentes permanentes ou temporários com cavidades necessitando de restauração e/ou  

extração) identificadas por área de abrangência do centro de saúde. Este instrumento é 

utilizado para orientar o planejamento de ações individuais e coletivas. No caso de crianças 

até 06 anos, avalia a presença ou ausência da doença cárie.  

Do total de crianças por área de abrangência do centro de saúde, espera-se um máximo 

de 1% das crianças menores de 6 anos com código 3 (mais de 8 dentes com necessidade de 

restauração e/ou extração). Quanto ao numerador, espera-se que todas as crianças código 3 

sejam acompanhadas (100%) pela ESF. 

O Quadro 5.2 mostra os códigos e critérios de classificação usados no levantamento de 

necessidades em Saúde Bucal na rede SUS BH. E a Tabela 19 apresenta os percentuais de 

código 3 por distrito sanitário.   
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QUADRO 5.2: Códigos e critérios de classificação do levantamento de necessidades em Saúde Bucal 

usados na rede SUS BH - Belo Horizonte – 2012 

Código/ Saúde 

Bucal 
Critério de Classificação 

0 
Não apresenta dente permanente e/ ou temporário com cavidade. Não necessita 

de restauração ou extração. 

1 
Apresenta até 03 dentes permanentes ou temporários com cavidades evidentes 

necessitando de restauração e/ou extração. 

2 
Apresenta de 04 a 08 dentes permanentes ou temporários com cavidades 

evidentes necessitando de restauração e/ou extração. 

3 
Apresenta 9 ou mais dentes permanentes ou temporários com cavidades 

necessitando de restauração e/ou  extração. 

Fonte: SIM/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH 

Atualização em: (2012). Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

  A Tabela 5.20  revela uma diminuição no percentual de casos de crianças menores de 

6 anos com código 3, de 2005 a 2011, em todos os distritos sanitários. No ano de 2011, o 

menor percentual registrado na regional Centro-Sul (0,3%) e o maior na regional Venda Nova 

(0,7%). 

 
TABELA 5.20: Percentual de crianças menores de 6 anos com código 3, por distrito sanitário - Belo 

Horizonte – 2005 a 2011. 

Ano 

Distrito Sanitário (%) 

Barreiro 
Centro -

Sul 
Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha 

Venda 

Nova 
Total 

2005 4,7 2,4 3 1,2 3,6 2,3 1,8 2,7 3,1 2,6 

2006 1,8 2,8 1,8 1,8 1 2,5 2,4 2,3 4 2 

2007 0,9 2,7 1,3 3,2 0,5 2,1 3,2 2,2 1,3 2 

2008 2 4,6 1,7 2,2 1,1 3,2 2 2,8 4,2 2,5 

2009 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 1 0,6 0,6 0,2 0,6 

2010 0,5 0,7 0,9 0,1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,7 

2011 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 

Fonte: SIM/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH 

Atualização em: (2012). Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 Ainda assim, todas as regionais apresentam percentuais abaixo de um por cento, 

estabelecida como parâmetro de análise. Tais diminuições podem estar associadas com uma 

ampliação da cobertura da atenção básica e também com condições socioeconômicas. 
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5.4.6 Morbidade 

 

A morbidade representa o conjunto de indivíduos que adoeceram em um determinado 

período. Refere-se ao comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população 

exposta. A seguir apresentaremos dados da morbidade hospitalar, ou seja, internação, 

organizados por idade, por sexo e cor-raça. Consideramos ainda informações sobre morbidade 

hospitalar por causas externas
14

.   

 

5.4.6.1 Morbidade Hospitalar 

 

Na Tabela 5.21 apresentamos números referentes à morbidade hospitalar entre 

crianças, adolescente e jovem para a cidade de Belo Horizonte em relação aos demais 

usuários do sistema. Em 2011, 32% (6.295) referiram-se a pessoas da faixa etária menor que 1 

ano a 24 anos. 

 

TABELA: 5.21 Morbidade hospitalar por faixa etária – Belo Horizonte – 2011. 

Faixa etária Nº % 

Menor que 1 ano a 24 anos 6.295 32 

25 e mais anos de idade 13.448 68 

Total 19.743 100 

Fonte: SMSA– 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

O Gráfico 5.1 possibilita a visualização da distribuição percentual da morbidade 

hospitalar entre as duas faixas etárias consideradas, menores de 1 ano a 24 anos e 25 anos e 

mais. 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Para fins de análise, adotamos as seguintes definições: causa externa: conjunto de agravos à saúde que 

provocam algum tipo de lesão, seja física, mental ou psicológica, podendo ou não levar a bito. Acidente: evento 

não intencional e evitável, causador de lesões físicas e emocionais, no âmbito doméstico ou social como 

trabalho, escola, esporte e lazer (BRASIL, 2001). 
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GRÁFICO 5.1: Morbidade hospitalar por faixa etária - Belo Horizonte - 2011. 

 

Fonte: SMSA– 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

A Tabela 5.22 a seguir considera a morbidade hospitalar em Belo Horizonte com 

faixas etárias menos agregadas que as duas últimas apresentadas (Gráfico 1), a partir de 

números absolutos e relativos.  

 

TABELA: 5.22 Morbidade hospitalar por faixa etária - Belo Horizonte - 2011. 

Faixa etária 
Morbidade Hospitalar 

N % 

Menor de 1 ano 1.465 23,3 

1 a 4 anos 923 14,7 

5 a 9 anos 615 9,8 

10 a 14 anos 446 7,1 

15 a 19 anos 1.198 19 

20 a 24 anos 1.648 26,2 

Total 6.295 100 

Fonte: SMSA– 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A Tabela 5.22, acima, mostra que há uma concentração de atendimentos nas faixas 

etárias menores de 1 ano (23,3%) e 20 a 24 anos (26,2%). Outro destaque é para a faixa etária 

que compreende a idade entre 10 e 14 anos, com menor número de casos (446), 

correspondendo a 7,1% do total. A participação das demais faixas, em ordem crescente é de 5 

a 9 anos com 615 casos, ou seja, 9,8%; menores de 1 a 4 anos com 923, correspondendo a 

14,7% e de 15 a 19 anos, com 1.198 casos que representam 19% do total considerado.  

O Gráfico 5.2, a seguir, através de colunas representa o dado analisado a partir da 

Tabela 5.22. 

 

Série1; 

Menores de 1 

ano a 24 

anos; 32% 

Série1;  25 e 
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GRÁFICO 5.2: Morbidade hospitalar por faixa etária - Belo Horizonte – 2011 

 

Fonte: SMSA– 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A Tabela 5.23 a seguir apresenta os números e valores percentuais da morbidade 

levando-se em consideração o sexo, para a população na faixa etária entre os menores de 1 a 

24 anos de idade. 

 

TABELA: 5.23 Morbidade hospitalar por sexo da população menor que 1 a 24 anos - Belo Horizonte 

2011. 

Sexo 
Morbidade Hospitalar 

N % 

Feminino 3.545 56,3 

Masculino 2.750 44,7 

Total 6.295 100 

Fonte: SMSA– 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Considerando o sexo dos atendidos pelo SUS no universo considerado, ou seja, faixa 

etária menores de 1 a 24 anos, observamos que, em 2011, a morbidade hospitalar é 

ligeiramente superior entre o sexo feminino (3.545 casos ou 56%), em face aos 6.295 casos de 

atendimento a pessoas do sexo masculino (44% deste universo). 

O Gráfico 5.3 apresenta a expressão dessa realidade.  
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GRÁFICO 5.3: Morbidade hospitalar por sexo da população menor que 1 a 24 anos - Belo Horizonte – 

2011. 

 

Fonte: SMSA– 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A Tabela 5.24 a seguir apresenta o número de casos e percentuais de morbidade 

hospitalar considerando a cor-raça e o sexo dos usuários do SUS – na cidade de Belo 

Horizonte, no ano de 2011. 

 

TABELA: 5.24 Internações por cor-raça e por sexo - Belo Horizonte - 2011. 

Cor-raça 

Internações 

Masculino Feminino Total 

N % N  % N % 

Branca 379 13,3 140 16,2 519 14,0 

Preta 170 6 48 5,5 218 5,9 

Parda 1.559 54,8 487 56,3 2.046 55,1 

Amarela 2 0,1 0 0 2 0,1 

Sem informação 737 25,9 190 22 927 25 

Total 2.847 100 865 100 3.712 100 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Considerando as internações por cor-raça e sexo, temos que o número de internações é 

maior entre o sexo masculino 2.847 (76,6% em relação ao total de 3.712) e menor entre a 

população feminina 865 (23,4% relativo ao ano de 2011). O grupo masculino pardo supera 

em muito os outros grupos masculinos, com 1.559 internações ou 54,8%. As internações no 

segmento feminino referentes ao grupo de pardos corresponderam a 487 ou 56,3% em relação 

ao total das mulheres. Os declarados brancos, do sexo feminino, tiveram 140 (16,2%) e as 

relativas aos homens desta mesma cor-raça 379 internações (13,3%). Entre a cor-raça preta, 

Feminino; 

Sexo; 56% 

Masculino; 

Sexo; 44% 

Feminino

Masculino
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170 (6%) correspondiam à internações de pessoas do sexo masculino e 48 (5,5%) às do sexo 

feminino. Destacamos que o número de internações com ausência de informação relativa de 

927, sendo 737 referentes ao sexo masculino e 190 ao feminino.  

O Gráfico 5.4  que se segue traz uma representação dos dados descritos acima: 

 

GRÁFICO 5.4: Internações por cor-raça e sexo - Belo Horizonte - 2011. 

 

Fonte: SMSA– 2012. 

 Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Dados fornecidos pela prefeitura indicam que o número de internações por condições 

sensíveis à Estratégia de Saúde da Família vem apresentando redução nos últimos anos. As 

Tabela 5.25, 5.26 e 5.27 mostram tal constatação no período de 2008 a 2011, para a população 

infantojuvenil nas seguintes faixas etárias: população de 0 a 5 anos incompletos (de 24,6 em 

2008 para 20,5% em 2011); de 5 a 10 anos incompletos (de 5,4% para 4,4%) e população de 

10 a 19 anos incompletos (1,5% para 1,1% respectivamente). 

 
 TABELA: 5.25 Taxa de internação por Condições Sensíveis (1.000), população de 0 até 5 anos 

incompletos – Belo Horizonte – 2008 a 2011. 

População de 0 a 5 anos incompletos 

Condições sensíveis 
Período (ano) 

2008 2009 2010 2011 

Gastroenterites Infecciosas 4,3 3,3 3,3 2,98 

Desidratação. Depleção de volume 0,6 0,8 0,9 0,8 

Desnutrição 0,1 0,1 0 0.08 

Pneumonias Bacterianas 1,5 2 2 2,4 

Asma 11,6 10,4 10,6 11,6 

Infecção no Rim e Trato Urinário 2,2 2,5 2,1 2,5 

Total 24,6 22,5 22,8 20,5 
Fonte: SIH/ Coordenação de Atenção à Saúde da Criança/ GEAS, 2013. 
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Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA: 5.26 Taxa de internação por Condições Sensíveis (1.000), população de 5 até 10 anos 

incompletos – Belo Horizonte – 2008 a 2011. 

População de 5 a 10 anos incompletos 

Condições sensíveis 
Período (ano) 

2008 2009 2010 2011 

Gastroenterites Infecciosas 0,9 0,7 0,6 0,6 

Desidratação. Depleção de 

volume 
0,2 0,2 0,2 0,3 

Desnutrição 0 0 0 0 

Pneumonias Bacterianas 0,3 0,4 0,3 0,4 

Asma 2,8 2,4 2,5 2,8 

Infecção no Rim e Trato 

Urinário 
0,4 0,3 0,3 0,3 

Total 5,4 4,9 4,5 4,4 
Fonte: SIH/ Coordenação de Atenção à Saúde da Criança/ GEAS, 2013. 

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

TABELA: 5.27 Taxa de internação por Condições Sensíveis (1.000), população de 10 até 19 anos 

incompletos – Belo Horizonte – 2008 a 2011. 

População de 10 a 19 anos incompletos 

Condições sensíveis 
Período (ano) 

2008 2009 2010 2011 

Gastroenterites Infecciosas 0,1 0,1 0,1 0,2 

Desidratação. Depleção de 

volume 
0 0 0 0 

Desnutrição 0 0 0 0 

Pneumonias Bacterianas 0,2 0,3 0,2 0,2 

Asma 0,3 0,3 0,3 0,5 

Infecção no Rim e Trato 

Urinário 
0,4 0,5 0,4 0,1 

Total 1,5 1,6 1,5 1,1 
Fonte: SIH/ Coordenação de Atenção à Saúde da Criança/ GEAS, 2013. 

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

5.4.6.2 Morbidade por Causas Externas 

 

 A seguir apresentaremos dados extraídos do site do DATASUS durante o segundo 

semestre de 2012 e primeiros três meses do ano de 2013, através da ferramenta de extração de 

dados TabNet, abordando a morbidade hospitalar por causas externas.  
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TABELA 5.28: Morbidade hospitalar por causas externas, segundo o sexo e faixa etária por município 

de residência – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Ano Sexo 

Faixa etária 

Menor que 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 24 anos 

N % N % N % N % N % N % 

2009 

Masculino 60 63,2 185 61,3 275 65,6 428 77,1 770 76,5 1.284 81,7 

Feminino 35 36,8 117 38,7 144 34,4 127 22,9 237 23,5 287 18,3 

Total 95 100 302 100 419 100 555 100 1.007 100 1.571 100 

2010 

Masculino 44 53,7 182 63,4 276 67,0 334 74,1 744 81,8 1.259 83,5 

Feminino 38 46,3 105 36,6 136 33,0 117 25,9 165 18,2 248 16,5 

Total 82 100 287 100 412 100 451 100 909 100 1.507 100 

2011 

Masculino 44 55,0 146 53,9 238 63,5 403 76,9 799 80,7 1.217 82,7 

Feminino 36 45,0 125 46,1 137 36,5 121 23,1 191 19,3 255 17,3 

Total 80 100 271 100 375 100 524 100 990 100 1.472 100 

Total 

Masculino 148 57,6 513 59,7 789 65,4 1.165 76,1 2.313 79,6 3.760 82,6 

Feminino 109 42,4 347 40,3 417 34,6 365 23,9 593 20,4 790 17,4 

Total 257 100 860 100 1.206 100 1.530 100 2.906 100 4.550 100 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2012. 

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A Tabela 5.28, acima, demonstra que há um maior percentual de internações de 

crianças e adolescentes do sexo masculino. Em relação à proporção entre sexos, a partir de 10 

anos a diferença aumenta, sendo a maior diferença na faixa etária de 20 a 24 anos, período em 

que aproximadamente 82% dos pacientes internados são do sexo masculino. Tais diferenças 

não sofrem grandes alterações no período de 2009 a 2011 e podem ser visualizadas no Gráfico 

5.5. 

 

GRÁFICO 5.5: Morbidade Hospitalar por causas externas, segundo o sexo e faixa etária por município 

de residência – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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Dentre as causas externas apresentadas no Gráfico 5, identificamos que: à medida que 

a faixa etária cresce, aumenta a participação relativa da população masculina.  Assim, as 

mortes dessa natureza, tenderam a atingir com maior intensidade os adolescentes e jovens do 

sexo masculino. Esse incremento das mortes masculinas ao longo das faixas etárias – que 

ilustram faixas de desenvolvimento entre a infância e a juventude – é um dado preocupante, 

por isso é discutido com maior profundidade no Livro que aborda a Violação de Direitos, e 

também é abordado na tessitura das análises dos outros Livros da pesquisa de Diagnóstico.  

Sobre as causas externas, destacamos em seguida os dados relativos às causas 

violentas e acidentes de transportes, capítulo de causas externas da CID-10.  

 

5.4.6.3 Morbidade por causas externas: Acidentes de transportes (V01 a V99) 

 

Dentre as causas externas, destacamos os dados de acidentes de transportes, que 

pertencem ao capítulo de causas externas. Foram extraídos dados do DATASUS (TabNet), 

que apresentam a morbidade hospitalar do SUS por causas externas, por local de residência, 

por faixa etária e cor-raça. Acidentes descritos na CID10, grupo de causas de V01 a V99. 

 

TABELA 5.29: Número e percentual de internações por acidente de transporte por faixa etária e sexo, 

por município de residência – Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Ano Sexo 

Faixa etária 

Menor que 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 24 anos 

N % N % N % N % N % N % 

2009 

Masculino 2 66,7 16 55,2 42  56,8 55 74,3 129 75 294 84,5 

Feminino 1 33,3 13 44,8 32  43,2 19 25,7 43 25 54 15,5 

Total 3 100 29 100 74  100 74 100 172 100 348 100 

2010 

Masculino 2 50 26 86,7 37  72,5 46 66,7 154 87,5 328 86,3 

Feminino 2 50 4 13,3 14  27,5 23 33,3 22 12,5 52 13,7 

Total 4 100 30 100 51  100 69 100 176 100 380 100 

2011 

Masculino 1      50 14 53,8 45  69,2 66 78,6 180 79,6 396 83,9 

Feminino 1 50 12 46,2 20  30,8 18 21,4 46 20,4 76 16,1 

Total 2 100 26 100 65  100 84 100 226 100 472 100 

Total 

Masculino 5 55,6 56 65,9 124  65,3 167 73,6 463 80,7 1.018 84,8 

Feminino 4 44,4 29 34,1 66  34,7 60 26,4 111 19,3 182 15,2 

Total 9 100 85 100 190  100 227 100 574 100 1.200 100 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2012. 

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013. 
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Na Tabela 5.29 acima, podemos perceber que a porcentagem de internações por 

acidente de transporte de crianças e adolescentes do sexo masculino seguiu uma tendência 

semelhante à observada na Tabela 5.28, de aumento da participação relativa em relação à 

feminina, à medida que cresce a faixa de idade. 

 

5.4.6.4 Morbidade por causas externas: Agressões (causas X85 a Y09)  

 

 Em relação às agressões, que na Classificação Internacional de Doenças compreende o 

grupo de causas de X85 a Y09, extraímos dados por meio do TabNet, DATASUS (2012) 

relativos à internação por faixa etária, cor-raça e sexo apresentados na Tabela 5.30 a seguir:  

 

TABELA 5.30: Número e distribuição percentual de internações por agressões segundo faixas etárias 

e sexo – Belo Horizonte – 2009-2011. 

Ano Sexo 
Faixa etária 

Menor que 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 24 anos Total 

2011 

Masc 
3 5 3 15 170 199 395 

0,8% 1,3% 0,8% 3,8% 43,0% 50,4% 100% 

Fem 
1 1 3 7 24 20 56 

1,8% 1,8% 5,4% 12,5% 42,9% 35,7% 100% 

Total 
4 6 6 22 194 219 451 

0,9% 1,3% 1,3% 4,9% 43,0% 48,6% 100% 

2010 

Masc 
1 4 3 14 95 145 262 

0,4% 1,5% 1,1% 5,3% 36,3% 55,3% 100% 

Fem 
2 3 2 4 7 18 36 

5,6% 8,3% 5,6% 11,1% 19,4% 50,0% 100% 

Total 
3 7 5 18 102 163 298 

1,0% 2,3% 1,7% 6,0% 34,2% 54,7% 100% 

2009 

Masc 
4 9 8 24 124 157 326 

1,2% 2,8% 2,5% 7,4% 38,0% 48,2% 100% 

Fem 
3 2 4 4 13 23 49 

6,1% 4,1% 8,2% 8,2% 26,5% 46,9% 100% 

Total 
7 11 12 28 137 180 375 

1,9% 2,9% 3,2% 7,5% 36,5% 48,0% 100% 

Total 

  

Masc 
8 18 14 53 389 501 983 

0,8% 1,8% 1,4% 5,4% 39,6% 51,0% 100% 

Fem 
6 6 9 15 44 61 141 

4,3% 4,3% 6,4% 10,6% 31,2% 43,3% 100% 

Total 
14 24 23 68 433 562 1124 

1,2% 2,1% 2,0% 6,0% 38,5% 50,0% 100% 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2012. 

Situação da base nacional em 20/11/2012. Elaborado por UNILIVRECOOP, 2013 

 

 

Por meio da Tabela 5.30, identificamos que, a partir da faixa etária de 14 anos, a 

participação cresce em ambos os sexo, porém, com tendência de aumento da participação 

masculina nestes eventos à medida que se elevou a idade. Evidenciamos, com isso, um 

problema relacionado com maior intensidade à transição entre adolescência e juventude.  
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A Tabela 5.31 mostra a razão de risco de homicídio por sexo, na região metropolitana 

de Belo Horizonte - RMBH para os anos de 1998, 2000, 2002, 2004,2006, 2008 e 2010. 

  

TABELA 5.31 - Razão de risco de homicídio por sexo – RMBH - 1998-2000-2002-2004-2006-2008 - 

2010 

Período (ano) 
Razão por sexo - homicídio 

Feminino  Masculino 

1998 1 08 

2000 1 09 

2002 1 14 

2004 1 13 

2006 1 11 

2008 1 12 

2010 1 11 

Fontes: SIM/MS (BRASIL, 2011). Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Ao longo do tempo considerado, com intervalos bianuais, o risco de homens serem 

assassinados (em relação às mulheres) em 1998 era 7 vezes maior, em 2002 a diferença era de 

14 homens para cada mulher assassinada. Nos anos seguintes, essa diferença permanece alta, 

fechando em 2008 com 12 homicídios masculinos para cada homicídio feminino. Nesse 

sentido, identificamos que 91,9% de todos os homicídios registrados na RMBH,  no período 

compreendido entre 1998 até 2008, ocorreram com pessoas do sexo masculino, e que 8,1% 

das vítimas eram do sexo feminino.  

Esse tipo de violência que recai sobre os jovens tem ocasionado vítimas que não 

chegam sequer a serem atendidas pelo sistema de saúde. No caso dos homicídios 

(considerando as categorias X85 a Y09), os dados do Sistema Único de Saúde mostram que 

tais mortes têm ocorrido, cada vez mais, nas vias públicas, em função da letalidade trazida aos 

conflitos por meio do uso de armas de fogo (cf. Marinho, 2012).  

De acordo com o Gráfico 5.6, identificamos, por faixa etária, considerando o 

somatório dos registros de internações por agressão no período de 2009 a 2011, que as 

internações por agressões mantêm-se inferiores até a faixa etária de 5 a 9 anos, aumentando a 

partir dos 10 anos. A faixa etária de 20 a 24 anos é a que apresenta a maior frequência, em 

todo o período analisado (com 562 casos registrados). 
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GRÁFICO 5.6: Evolução das internações totais, agregadas por ano de 2009 a 2011, por agressão e por 

faixa etária – Belo Horizonte- de 2009 a 2011. 

 

 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2012. 

Adaptado por UNILIVRECOOP, 2013 

 

 Se analisados a partir da variável sexo, percebemos que a diferença maior de 

internações por agressão situa-se na faixa etária de 20 a 24 anos, sendo a frequência de 

internações do sexo masculino maior que o sexo feminino, como é possível observar no 

Gráfico 5.7.  

 

GRÁFICO 5.7: Número e distribuição percentual de internações por agressões, segundo faixas etárias 

e sexo – Belo Horizonte – 2009-2011. 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Situação da base 

nacional em 20/11/2012. Dados de 2012 (até outubro) sujeitos a retificação 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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Segundo o Gráfico 5.7, observamos que a distribuição percentual do número de 

internações aumenta significativamente, em termos absolutos, a partir dos 10 anos, chegando 

a quase metade das internações por agressão na faixa etária dos 20 a 24 anos.  

A seguir, apresentamos dados referentes às notificações de violência doméstica sexual 

e/ou outras violências por faixa etária (Tabela 5.32) e por cor-raça (Tabela 5.33), incluídas no 

SINAN, desde 2009 até 2011. 

 

TABELA 5.32: Notificações por violência doméstica, sexual e/ou outras violências, segundo faixa 

etária, de residentes em Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Faixa etária 
2009 2010 2011 Total 

N % N % N % N % 

Menor 1 ano 9 2,9 16 4,8 25 3,6 50 3,7 

1 a 4 anos 43 13,8 52 15,5 86 12,4 181 13,5 

5 a 9 anos 45 14,4 42 12,5 91 13,2 178 13,3 

10 a 14 anos 68 21,8 90 26,9 120 17,3 278 20,8 

15 a 19 anos 57 18,3 44 13,1 188 27,2 289 21,6 

20 a 29 anos 90 28,8 91 27,2 182 26,3 363 27,1 

Total  312 100 335 100 692 100 1.339 100 

Fonte: SINAN-MS / GEEPI / GVSI / SMSA-PBH, 2012. 
Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

Tabela 5.33:Notificações por violência doméstica, sexual e/ou outras violências, segundo cor-raça, de 

residentes em Belo Horizonte – 2009 a 2011. 

Cor-raça 
2009 2010 2011 Total 

N % N % N % N % 

Branca 110 26,1 110 25,1 177 18,8 397 22,1 

Preta 59 14,0 59 13,4 101 10,7 219 12,2 

Amarela 4 1,0 9 2,1 4 0,4 17 0,9 

Parda 126 29,9 143 32,6 200 21,3 469 26,1 

Indígena 1 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,2 

Ign./Branco 121 28,7 117 26,7 457 48,6 695 38,6 

Total 421 100 439 100 940 100 1.800 100 

Fonte: SINAN-MS / GEEPI / GVSI / SMSA-PBH, 2012. 

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
 

Na Tabela 5.32, novamente os dados corroboram a tese de que, nos últimos anos, a 

experiência da transição entre adolescência e juventude no município tem sido mais marcada 
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pela vitimização por violência. Ou seja, à medida que a faixa etária aumenta, maior o número 

de notificações. Essa relação entre juventude e risco de vitimização por violência tem se 

consolidado como dado recorrente nesta pesquisa de Diagnóstico. Tais dados, se analisados a 

partir da perspectiva cor-raça, indica que, em todas as faixas etárias, as crianças e os 

adolescentes pardos, considerando os casos informados, prevalecem em termos absolutos, 

segundo os registros de internações consultados.  

 

5.4.7 Gravidez na adolescência 

 

Diversos estudos apontam que a gravidez na adolescência representa um fator que 

pode gerar situação de vulnerabilidade social tanto para mãe como para a criança, tanto na 

inserção laboral como na trajetória escolar (cf. Chagas, 2012). Em situação de pobreza, 

compreendemos o fenômeno da gravidez na adolescência a partir das considerações 

encontradas na revisão bibliográfica realizadas por Costa El, (2011): 

 

A literatura é quase unânime em afirmar que a associação da gestação adolescente e 

o aspecto socioeconômico cultural em que está inserida é fator de risco determinante 

para a ocorrência de prematuridade e/ou baixo peso ao nascer. A idade da mãe como 

fator isolado, ou a análise pura e simples do ambiente socioeconômico cultural em 

que se encontra, é perigosamente reducionista quando comparados com os de mães 

não adolescentes ou com condição social melhor diferenciada (COSTA EL, 2011, 

p.186). 

 

Enfim, buscando perceber a gravidez na adolescência enquanto risco, em perspectiva 

complexa, partimos do pressuposto de que a saúde da mãe adolescente e a do bebê dependem 

de fatores sociais, imersa nos quais a gravidez desenvolve-se. A seguir apresentamos uma 

série histórica disponibilizada pela SMSA (2013). 

Em 2005, 14% dos recém-nascidos foram de mães adolescentes e em 2011 a taxa foi 

de 11,1% (dados ainda preliminares). Em 2011, houve 15% de recém-nascidos de mães 

adolescentes na Regional Barreiro, 7% na Centro-sul, 11% na Leste, 13% na Nordeste, 13% 

na Noroeste, 12% na Norte, 11% na Oeste, 4% na Pampulha e 14% em Venda Nova.   
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TABELA 5.34: SINASC Total, SINASC Total de nascidos vivos de Mães Adolescentes – Belo 

Horizonte - 2007 a 2011.  

Ano 
SINASC Total 

(N) 

SINASC Total de nascidos vivos 

de Mães Adolescentes (N) 

Nascidos vivos de Mães 

Adolescentes Anual (%) 

2007 30.305 4.124 14% 

2008 31.117 4.048 13% 

2009 30.896 3.856 12% 

2010 31.158 3.732 12% 

2011 31.528 3.764 11% 

Fonte: SINASC-MS / GEEPI / GVSI / SMSA-PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
 

A respeito do tema em foco, resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD, 2009) indicaram maior frequência de gravidez em adolescentes com 

baixa escolarização, corroborando as considerações de Costa El (2011) anteriormente citadas. 

Dentre os fatores que ajudam a compreender a gestação nos anos iniciais da vida reprodutiva, 

destacam-se: desconhecimento de métodos contraceptivos, dificuldades no acesso a tais 

métodos, violência, e a expectativa da maternidade como projeto de vida.   

 Ressalta-se que o poder público municipal deve orientar suas ações a partir de política 

adotada em consonância com as diretrizes das normas legais e políticas referentes aos direitos 

sexuais e reprodutivos de adolescentes e jovens - Normativas tais como: Constituição 

Federativa do Brasil (1988) art. 227, Convenção sobre os direitos da Criança (1989) e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 1990. Uma política afinada com tais 

instrumentos representa o reconhecimento da necessidade de quebra em relação ao Paradigma 

da Doutrina Irregular, ao reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não 

mais como passíveis de tutela do Estado, da sociedade e da família. Isso implica reconhecer 

direitos fundamentais previstos no ECA como privacidade, sigilo profissional e 

consentimento informado.  

Na saúde, deve se traduzir na efetivação do direito de o adolescente ter privacidade 

durante uma consulta, e o dever do profissional de manter o sigilo das questões discutidas 

neste espaço, assegurando que tais informações não serão repassadas a outrem sem a sua 

autorização. Sendo assim, a partir de uma perspectiva política, ética e legal, o poder público 

deve assegurar à população jovem a atenção integral a saúde sexual e reprodutiva. 
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De acordo com SMSA, as ações da prefeitura nesta área consistem na capacitação dos 

profissionais dos Centros de Saúde sobre saúde sexual e reprodutiva da população jovem, 

disponibilizando preservativos e métodos contraceptivos (pílulas anticoncepcionais, injeção 

de hormônios e Dispositivo Intrauterino, o DIU) a fim de evitar a gravidez e doenças 

sexualmente transmissíveis (DST).  Outra ação refere-se à distribuição de Caderneta de Saúde 

do Adolescente, elaborada pelo Ministério da Saúde MS, e que contém temas direcionados a 

adolescentes, como alimentação, saúde sexual e reprodutiva, cuidado com o uso de drogas, 

dentre outras. Desde o segundo semestre de 2012, vêm sendo distribuídas 240.00 cadernetas 

nos Centros de Saúde.  

 Outra ação desenvolvida pela SMSA, desde 2008, é o Programa Saúde na Escola, já 

descrito anteriormente e que se propõe como um espaço de discussão e troca de informações 

entre professores, profissionais de saúde, alunos e familiares sobre saúde sexual e reprodutiva 

nas 169 escolas municipais.  

 

TABELA 5.35: Nascidos vivos de mães adolescentes por cor-raça e distrito sanitário –  

Belo Horizonte – 2011. 

Distrito 

Sanitário 

Raça/ cor 

Branco Preto Pardo Amarelo Indígena Total 

N % N % N % N % N % N % 

Barreiro 56 16,8 22 12 179 11,7 2 5,6 0 0 259 12,4 

Leste 19 5,7 13 7,1 117 7,6 2 5,6 0 0 151 7,2 

Centro-Sul 25 7,5 26 14,1 187 12,2 7 19,4 0 0 245 11,7 

Nordeste 50 15 24 13 207 13,5 7 19,4 0 0 288 13,8 

Noroeste 58 17,4 33 17,9 161 10,5 9 25 2 50 263 12,6 

Norte 37 11,1 21 11,4 190 12,4 3 8,3 1 25 252 12,1 

Oeste 43 12,9 21 11,4 179 11,7 2 5,6 0 0 245 11,7 

Pampulha 26 7,8 6 3,3 74 4,8 0 0 0 0 106 5,1 

Venda Nova  20 6 18 9,8 237 15,5 4 11,1 1 25 280 13,4 

Total  334 100 184 100 1531 100 36 100 4 100 2.089 100 

Fonte: SINASC-MS / GEEPI / GVSI / SMSA-PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
 

Em relação à cor-raça, observa-se que nascidos vivos pardos também são maioria nas 

regionais.  
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5.4.8 AIDS 

 

Nesta seção, apresentaremos dados relativos aos casos de síndrome da 

imunodeficiência humana registrados por ano, de 2007 a 2011, por sexo, obtidos a partir do 

sistema de informação de saúde, DATASUS, por meio da ferramenta TabNet; os casos de 

AIDS vêm identificados por sexo e faixa etária.  

 

TABELA 5.36: Número de casos de AIDS identificados por sexo e faixas etárias – Belo Horizonte -

2007 a 2011.  

Faixas 
etárias 

2007 2008 2009 2010 2011 Total 2007-2011 (N) 

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Total 

< 1 ano 1 2 1 1 ... ... ... ... 1 1 3 4 7 

01/abr 2 0 4 1 2 2 2 2 2 1 12 6 18 

05/set 1 0 2 1 3 2 1 0 1 0 8 3 11 

out/14 4 1 2 0 0 2 1 0 0 1 7 4 11 

15-19 2 3 5 5 5 5 7 1 10 6 29 20 49 

20-29 89 39 104 43 104 24 135 22 119 21 551 149 700 

Total 99 45 118 51 114 35 146 25 133 30 610 186 796 

Fonte: Ministério da Saúde, DATASUS, 2012.   

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
 

Verifica-se que, até os 19 anos, os casos de AIDS possuem baixa notificação. Quando 

observamos a faixa etária dos 20 a 29 anos, tais frequências aumentam. Comparando com a 

faixa etária anterior, ou seja, 70 notificações de 15 a 19 anos, na faixa etária dos 20 a 29 anos 

as notificações foram de 700 casos nos anos de 2007 a 2011. A Tabela 5.37, a seguir, 

apresenta em números relativos os dados mostrados na Tabela 5.36. 

 
TABELA 5.37: Percentual de casos de AIDS identificados por sexo e faixas etárias –  

Belo Horizonte - 2007 a 2011.  

Faixas 

etárias 

2007 2008 2009 2010 2011 Total 2007-2011 (%) 

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo 
Total 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

< 1 ano 33,3 66,7 33,3 66,7 ... ... ... ... 50 50 42,9 57,1 100 

01-04 100 0 100 0 50 50 50 50 66,7 33,3 66,7 33,3 100 

05-09 100 0 100 0 60 40 100 0 100 0 72,7 27,3 100 

10-14 80 20 80 20 0 100 100 0 0 100 63,6 36,4 100 

15-19 40 60 40 60 50 50 87,5 12,5 62,5 37,5 59,2 40,8 100 

20-29 69,5 30,5 69,5 30,5 81,3 18,8 86 14 85 15 78,7 21,3 100 

Total 65,7 34,3 65,7 34,3 70,4 29,6 74,9 25,1 74,9 25,1 70,2 29,8 100 

Fonte: Ministério da Saúde, DATASUS, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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5.4.9 Saúde Mental  

 

Em relação aos serviços ofertados, solicitamos dados
15

 junto ao Centro de Atenção 

Psíquica (CEPAI) da rede FHEMIG e ao para o Centro Mineiro de Toxicomania (CMT). 

Segundo dados fornecidos pelo Centro de Referência em Saúde Mental Infantil - CERSAMI 

sobre os usuários. Ainda não há uma coleta eficiente destes dados, dificultando uma visão 

ampla do usuário do serviço. Em entrevista, o coordenador do CERSAMI aponta que os casos 

mais recorrentes são de surto psicótico, recebendo poucos usuários em decorrência do uso de 

drogas. Os encaminhamentos ocorrem geralmente através dos Centros de Saúde e também 

retornam para o Centro de Saúde após passarem pelo Centro de Referência, para 

acompanhamento, possibilitando a rede de integração com a Atenção Básica à Saúde.  

 

GRÁFICO 5.8  Distribuição Percentual dos usuários em permanência-dia, no CERSAMI,  

por distrito sanitário – Belo Horizonte – 2011. 

 

Fonte: registro do CERSAM-I. 2012.   

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Também foram solicitados dados do programa SOS Drogas do Governo de Minas Gerais, entretanto, tais 

informações serão tratadas no capítulo de violações de direitos, pois o uso de drogas por crianças e adolescentes 

representa uma violação à proteção integral destes sujeitos.  
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GRÁFICO 5.9: Distribuição Percentual de dos usuários em atendimento ambulatorial, no 

CERSAMI, por distrito sanitário – Belo Horizonte – 2011. 

 
Fonte: registro do CERSAM-I. 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em primeiro lugar, ressaltamos que os dados e indicadores de saúde aqui apresentados 

foram úteis para uma visão panorâmica da situação da criança, do adolescente e do jovem no 

município, mas não permitem uma análise mais aprofundada sobre a área. As considerações 

que faremos, envolvem, portanto, a organização e problematização dos dados levantados, com 

suas limitações em abranger e retratar todos os aspectos relacionados ao atendimento e aos 

problemas de saúde nessa faixa etária.   

Como tomamos como primeira referência o Diagnóstico de 1994 - no qual foram 

apresentados os indicadores de natalidade, mortalidade, desnutrição, mortes violentas, uso de 

drogas, informações sobre desnutrição, portadores de deficiência e do vírus HIV, bem como o 

número de equipamentos e o programa vigente no município na época, o Criança Cidadã - é 

possível ressaltar uma ampliação da rede de atendimento, bem como dos serviços, políticas e 
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programas destinados à saúde da criança e adolescentes, desde o atendimento pré-natal até a 

prevenção de cáries nas escolas, a estratégia de saúde da família (ESF), entre muitas outras.  

Destaca-se que, na perspectiva do SUS, a expansão dos serviços públicos, após a 

década de 1990, reflete uma situação nacional, a qual observamos desde a constituição de 

1988, com a expansão do Estado de Direito em áreas também como saúde, assistência social, 

educação, etc, acompanhada também por uma expansão dos serviços privados em geral. 

Quanto aos indicadores levantados, foi possível incluir, neste relatório, informações 

sobre natalidade, vacinação infantil, avaliação nutricional, doenças respiratórias agudas, 

morbidades, gravidez na adolescência, aids, saúde bucal e saúde mental, o que demonstra uma 

melhoria na atenção a saúde. No entanto, não foi possível aprofundar informações sobre a 

saúde de pessoas com deficiências e questões sobre o acesso as especialidades médicas, nem 

tampouco a relação de programas envolvendo outras áreas de assistência para uma análise em 

rede. 

Outro aspecto que julgamos significativo ressaltar diz respeito ao fato de, tanto nas 

informações fornecidas pela SMSA como nas disponíveis através do DATASUS, termos 

identificado problemas de registro, sendo ainda pouco exploradas as informações sobre as 

variáveis de cor-raça, grupos etários, distritos sanitários, renda. Essa escassez compromete 

análises mais aprofundadas dos problemas de saúde, ao considerarmos que essas 

especificações de variáveis perpassam uma série de situações sociais distintas, em função das 

desigualdades a elas associadas. Deste modo, reconhecemos que a escassez de dados sobre as 

variáveis como cor-raça, grupos etários, rendimento no trabalho e domiciliar per capita, entre 

outras, produz limitações sobre o uso dos dados de saúde para pensarmos as outras áreas 

como acesso à infaestrutura urbana, educação, lazer, cultura, entre outras que interferem e 

impactam sobre a saúde das pessoas. A abertura de diálogo entre as diversas áreas que 

envolvem a vida das crianças, adolescentes e jovens é fundamental para a superação dos 

problemas sociais que afetam a saúde. 

Da mesma forma, identificamos que é preciso melhorar o acesso à informação pública 

municipal sobre a saúde, para a população em geral e também para estudantes, pesquisadores 

e instituições de pesquisa interessadas em desenvolver conhecimentos sobre a área no 

município. Nosso levantamento de dados esbarrou na falta de atualização do sítio da PBH e, 

além disso, com a falta de disposição dos órgãos competentes quanto à disponibilização de 

informações de saúde, percebidos ao longo do desenvolvimento da pesquisa, que nos 

possibilitasse elucidar as relações interinstitucionais em Rede, envolvendo a área da saúde. 

Isso nos leva a questionar que a área da Saúde possui pouco diálogo com as demais áreas, 
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como assistência, educação, conselhos tutelares e CMDCA, tendo em vista a pouca 

disponibilização na cooperação com este Diagnóstico. E isto nos remete a questionamentos 

sobre serviços e ações não integradas, isoladas e fragmentárias, discutidas nas diversas áreas 

desse diagnóstico, como atitudes que comprometem qualquer proposta de funcionamento em 

rede. 

Essa mesma questão, da fragmentação das políticas e ações emergiu durante o Grupo 

de Trabalho Família e Saúde
16

, no qual coordenamos um debate acerca dos principais 

desafios e ações relacionadas à infancia, à adolescência e à juventude atual no município e foi 

identificado o desafio da efetivação da intersetorialidade, no sentido de integração de ações 

que relacionem diferentes áreas em prol de políticas voltadas ao direito à vida e à saúde.  

Outro desafio levantado pelo grupo incidiu sobre a transmissão de valores, 

evidenciando o problema nos processos de socialização primária, transmitida por meio das 

relações familiares, principalmente, e de socialização secundária através da escola e 

sociedade. A falha na transmissão de determinados valores socias/morais foi vista como 

responsável por causar problemas de saúde decorrentes, sobretudo, do uso e abuso de drogas, 

como é o caso citado no grupo das mães e jovens gravidas usuárias de drogas ilícitas, com 

destaque ao crack. No GT identificamos a emergência de um novo drama social em nossa 

cidade, de uma nova categoria de criança abandonada, os filhos nascidos de gestações 

conturbadas: os órfãos do crack. Novamente, observamos a emergência de problemas de 

saúde decorrentes de problemas sociais presentes em nosso município e que, infelizmente, 

têm produzido mais vítimas ao longo do tempo.  

De todo modo, um problema de saúde pública identificado na pesquisa e que 

gostaríamos de ressaltar referiu-se à crescente vitimização de jovens por mortes violentas 

(Tabela 5.33, Gráficos 5.6 e 5.7). Os dados do DATASUS evidenciam um crescimento 

abrupto dos homicídios em Belo Horizonte, se considerarmos as últimas três décadas (cf. 

Marinho, 2012). Os custos gerados ao sistema de saúde
17

 pela violência crescem, e geram 

gastos para sanar problemas que são passíveis de prevenção.  

Os problemas sociais derivados da desigualdade social, em nossa cidade, não se 

limitam ao acesso à renda;  implicam também condições distintas de proteção ou de exposição 

aos problemas e riscos sociais por parte de famílias e indivíduos, como, por exemplo, a 

                                                 
16

 Realizado na tarde do dia 20 de maio de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

17
 Sobre os custos da violência sobre as políticas públicas, consultar: Rodrigues; Cerqueira, Lobão; Carvalho 

(2009). In: Os custos da violência para o sistema público de saúde no Brasil: informações disponíveis e 

possibilidades de estimação. 
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vitimização por violência. Novamente, o que se observa é que outros problemas sociais, como 

o da violência impactam os serviços de saúde, geram prejuízos de todas as ordens a nossa 

sociedade, aumentando os custos e demandas por internações e outros serviços médicos.  

Reconhecemos que o enfrentamento do problema da violência urbana, que implica 

ações de diversas ordens políticas e sociais, impactaria positivamente os sistemas de saúde. 

Retiraria o fardo dos enormes volumes de jovens feridos pela violência, e geraria neste 

sistema a abertura para a ampliação de outras formas de atendimento direcionadas à 

prevenção e ao bem estar da saúde dos indivíduos.  

A morbidade por acidentes de transporte também constitui um problema grave que 

impacta os jovens (Tabela 5.31 e 5.32). 

Essas breves considerações demonstram como os problemas de saúde decorrem de 

uma pluridade de fatores sociais e, deste modo, as análises sobre esta área devem extrapolar a 

dimensão dos serviços públicos e privados de socorro e atendimento médico. A saúde não 

deve ser pensada ou considerada somente como responsabilidade dos órgãos e agentes 

diretamente ligados a políticas e serviços médicos, e sim, ser considerada na sua forma mais 

abrangente e completa, a partir de ações realizadas por agentes e órgãos de outras áreas como 

planejamento urbano, mobilidade urbana, educação, saneamento, entre outras. 

Por fim, identificamos também a necessidade de realização de novos estudos, mais 

aprofundados, sobre a temática da saúde das crianças, dos adolescentes e dos jovens, 

articulando à saúde ações previstas em outras áreas de atuação pública como, por exemplo, 

planejamento urbano, ambiental, segurança pública e outras relacionadas à qualidade de vida 

na cidade. Tanto no sentido de ampliar a compreensão sobre como esse público recebe e 

percebe o atendimento prestado na Saúde, como para elucidar as relações interinstitucionais 

em Rede, abrangendo as situações sociais que envolvam como tema de interesse a saúde e a 

consolidação de variáveis sociais como cor-raça, níveis de rendimento, escolarização das 

pessoas, condições de moradia, etc. No sentido de podermos alcançar a meta de uma cidade 

mais saudável, na qual o desenvolvimento integral previsto pelo ECA possa ser de fato 

acessível a todas as crianças, adolescentes e jovens.  
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