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Introdução: A taxa de mortalidade infantil (TMI) mede a frequência com que ocorrem
os óbitos em menores de um ano em uma população, em relação ao número de
nascidos vivos em determinado ano civil, aplicado a cada mil crianças nascidas vivas.
Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral, baixos níveis de saúde,
de condições de vida e de desenvolvimento socioeconômico de um país (IBGE, 2010).

 Objetivo: Caracterizar o perfil de mortalidade infantil de filhos de mães usuárias de
drogas na área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de
Coronel Fabriciano- MG. Metodologia: Pesquisa documental e retrospectiva, de
caráter quantitativo do tipo descritivo, que utilizará a base de dados do SIM/WEB do
DATASUS do Ministério da Saúde (MS), para detalhamento das causas dos óbitos
infantis relacionados ao uso de drogas pelas mães ocorridos no período de 2010 a
2014. Os dados coletados serão registrados em um instrumento com informações
referentes a Identificação, endereço, ocorrência do óbito, condições e causas do óbito.
Para tratamento dos dados será empregada a estatística descritiva simples.  Resultados:
Os benefícios esperados a partir da análise dos dados e dos resultados obtidos será o
conhecimento do perfil dos óbitos infantis dos filhos de mães usuárias de drogas
ilícitas na região de abrangência da SRS de Coronel Fabriciano - MG, na perspectiva
de que possam subsidiar medidas de intervenções que contribuam para a redução dos
índices de mortalidade na população pesquisada, reforçando a importância do
acompanhamento da saúde da mãe usuária droga ilícita de forma criteriosa durante a
assistência ao pré-natal e dos neonatos após seu nascimento. Conclusão: Presume-se
que os resultados possam subsidiar o planejamento mais específico da atenção às
gestantes em situações de risco, pelo uso de drogas durante a gravidez, na perspectiva
de contribuir para melhorar a assistência oferecida pelos profissionais de saúde durante
o pré-natal, nos municípios da área de abrangência.  
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