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Introdução: As modificações nos hábitos de vida da população feminina consequente
às grandes e frequentes conquistas e melhor situação no mercado de trabalho vêm
ocasionando muitas modificações na vida particular levando à decisão da maternidade
tardia e na relação das mulheres com a sociedade.Embora muitos avanços tenham
ocorrido ainda predomina a visão social que valoriza as mulheres em razão de sua
capacidade de reprodução. os estudos de morbidade e mortalidade da população de
mulheres em idade fértil (MIF - 10 a 49 anos), tornam-se benéficos,principalmente
quando os índices estão elevados.  Objetivo: O objetivo desta pesquisa é caracterizar o
perfil epidemiológico de morbidade e mortalidade das MIF residentes na área de
abrangência da região de saúde de Caratinga- MG. Metodologia: Refere-se a um
estudo retrospectivo, de caráter quantitativo do tipo descritivo simples, com
levantamento de dados nos sistemas de informação de mortalidade (SIM) no período
de 2010 a 2014 e de internação hospitalar (SIH-SUS) no período de 2012 a 2016
consolidados no banco de dados do DATASUS, dos municípios pertencentes à região
de saúde.Mesmo não havendo participação direta de pessoas	para substituir o TCLE
foi utilizado um Termo de Compromisso para a Utilização de Dados, neste termo os
autores comprometem-se a manter o sigilo dos dados coletados e utilizá-los com
finalidade científica. A pesquisa foi aprovada pelo CEP do Unileste.  Resultados: Com
este estudo, pretende-se descrever as principais causas de morbidade e mortalidade na
população feminina em idade fértil residente na região de saúde pesquisada, com
intuito de ofertar aos serviços informações atualizadas sobre o tema que possam
auxiliar no planejamento das ações de saúde. Conclusão: Ao traçar o perfil
epidemiológico da população de MIF nas regiões de saúde, busca-se contribuir para o
esclarecimento do cenário de morbidade e mortalidade regional ao oferecer
informações que possam subsidiar a identificação das suas causas mais frequentes e a
atribuição de recursos que promovam a qualidade de vida desta.
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