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Introdução: As informações sobre morbidade e principais causas de óbitos infantis, sua
evitabilidade e medidas preventivas são fundamentais para o planejamento de
estratégias que visem à redução da mortalidade entre crianças menores de 10 anos. As
mortes desencadeadas em crianças menores de 10 anos são influenciadas por fatores
biológicos, culturais, demográficos, socioeconômicos e assistenciais. Os dados
epidemiológicos apontam as causas da morbidade e da mortalidade servindo de base
para o aprimoramento das estratégias de atenção à saúde das crianças de acordo com a
real necessidade da região demarcada além de contribuir para a organização de
programas locais de intervenção. Objetivo: Delinear o perfil epidemiológico da
população de crianças menores de 10 anos da área de abrangência da microrregião de
Ipatinga (compreende os municípios de Ipatinga, S. João do Oriente, Ipaba, Bugre,
Iapu, Periquito, Naque, Belo Oriente, Mesquita, Braúnas, Santana. do Paraíso e
Açucena), pertencentes a SRS de Coronel Fabriciano. Metodologia: Para obtenção
desses dados, será realizada uma pesquisa documental com abordagem quantitativa de
caráter descritivo simples para identificar o perfil de morbimortalidade na população
de crianças menores de 10 anos na área de abrangência da microrregião de
Ipatinga-MG, no período de 2013 a 2014. Para isso, será utilizado um formulário com
questões abertas e fechadas que permitam a obtenção das informações necessárias. Os
dados serão coletados na Secretária Regional de Saúde de Coronel Fabriciano – MG,
mediante o acesso aos bancos de dados de Informação em Saúde e também pelo portal
do DATASUS. Resultados: O projeto de pesquisa será apresentado ao Comitê de Ética
em Pesquisa do Unileste e após aprovação os dados serão coletados e analisados.
Conclusão: O projeto ainda está em andamento, e ao final espera-se delinear o perfil
epidemiológico da população de crianças menores de 10 anos da área de abrangência
da microrregião de Ipatinga-MG. Conhecendo as principais causas de
morbidade/mortalidade, espera-se alertar a comunidade sobre as doenças que mais
acometem a população infantil.
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