
INTRODUÇÃO

Novo Cruzeiro, esta localizado no Vale do Jequitinhonha-MG se emancipou em 1917, seu 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), está entre os 62 piores para se viver dentre os 853 
municípios de Minas Gerais. A cidade possui 31.319 habitantes e área territorial de 1.701 km2 
em 2009, ocupando o 78° lugar em extensão territorial no estado. Possui densidade 
demográfica de 18 habitantes/km2. A população do município permaneceu praticamente 
estável desde 2000, em crescimento populacional. O município, então, desde a implantação 
do PSF teve 100% cobertura, mesmo que, em algumas unidades estivessem com o número 
de famílias além do preconizado pelo Ministério da Saúde, atualmente conta com cerca de 
10equipes de PSF. . O hospital, que possui cerca de 50 leitos, atende os casos de urgência ou 
encaminhamentos realizados pelas unidades de saúde.

OBJETIVOS

Avaliar os resultados do Programa de Saúde da Família no município de Novo Cruzeiro-MG a 
partir da análise dos indicadores de saúde da criança, desde a sua implantação no ano de 
2000 e avaliar a evolução dos indicadores desde a implantação do Programa de Saúde da 
família.

METODOLOGIA

Este trabalho é uma pesquisa avaliativa referente a informações produzidas pelo programa 
de saúde da família, que foi implantando no ano 2000 no município de Novo Cruzeiro 
referentes aos indicadores de Saúde da Criança. Após a consolidação dos dados foi 
realizada uma análise dos indicadores comparando as taxas encontradas no município, com 
as taxas da região e usando como parâmetro as metas preconizadas pelo Ministério da 
Saúde.

RESULTADOS

No ano de 2005, após a mudança de governo as unidades foram fechadas de janeiro até 
outubro, quando, então, foram reabertas as mesmas oito equipes mantendo a cobertura de 
100% das famílias. 
No período de 2000 a 2005 a taxa de recém-nascidos baixo peso porcentagem aumentou 
gradativamente. 
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Porcentagem de óbito infantil, no período de 2000 – 2005, no Município de Novo 
Cruzeiro-MG

 Em relação ao pré-natal, o programa apresentou resultados positivos, visto que o número de 
gestantes que realizaram mais de seis consultas pré-natal aumentou gradativamente após a 
implantação do programa. No entanto ainda esta longe de alcançar os parâmetros preconizados 
pelo ministério da saúde Portanto, podem-se ter duas hipóteses para analisar esses resultados. 
Poderia se justificar este crescimento pela ocorrência da subnotificação de casos. Pois, esses 
óbitos provavelmente já existiam antes da implantação do PSF, somente não eram notificados. 
Também pode-se apontar que, somente a estratégia do PSF não esta sendo suficiente para 
reduzir a taxa de mortalidade infantil no município necessitando do apoio de outras ações, nos 
fatores associados à mortalidade infantil.

O crescimento do número de consultas as gestantes durante o período da gravidez, apresenta-
se como um ponto satisfatório em relação ao programa de saúde da família, visto que o mesmo 
permite uma assistência pré-natal de mais sistemática, facilita a busca ativa e precoce das 
gestantes pelo agente comunitário de saúde No entanto, mesmo com o aumento do número de 
consultas de pré-natal entre as gestantes, o número de recém-nascidos de baixo peso 
aumentou, necessita-se de mais elementos e de pesquisas mais aprofundadas para afirmações 
nesse sentido.
As internações por infecção respiratória aguda, em crianças de 0 a 5 anos, oscilaram bastante no 
período analisado, apresentando pouca redução, o mesmo podendo dizer da internações por 
doenças diarréicas agudas. Resultados positivos foram encontrados na Cobertura vacinal de 
crianças da mesma idade. 

CONCLUSÃO

O estudo destaca o grande potencial de notificação do SIAB, revelando uma grande quantidade 
de subnotificações que ocorriam anteriormente. Demonstra a influencia de vários fatores como a 
posição geográfica, grande extensão territorial da cidade, bem como fatores socioeconômicos e 
culturais influenciaram significativamente nos resultados encontrados.Almeja-se fazer uma nova 
avaliação com um período mais longo para que se possa mensurar a real dimensão dos 
resultados das ações das ações desenvolvidas pelo Programa de Saúde da Família. Espera-se 
que estes achados sirvam de ferramentas para fomentarem uma maior alocação de recursos e 
mudança de estratégias no âmbito do PSF.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Porcentagem de nascidos vivos de baixo peso, no período de 2000 - 2005, no 
Município de Novo Cruzeiro-MG

Um dos motivos que explicaria o aumento do número de recém-nascidos de baixo peso é 
exatamente a expansão de cobertura do PSF, uma vez, que esta informação passou a ser 
e registrada pelo programa. Destacando o SIAB como um importante gerador de 
informações.
A taxa de mortalidade infantil não apresentou modificações após a implantação do 
programa. Possivelmente, devido a ocorrência da subnotificação de casos que existiam 
antes da implantação do PSF.

Número de gestantes com mais de 6 consultas pré-natal, no período de 2000  2005, 
no Município de Novo Cruzeiro-MG
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