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Introdução: O Ministério da Saúde preocupa-se em dispor de dados atualizados sobre a
morbimortalidade infantil, pois representam um dos indicadores mais comumente
empregados para análise da situação de saúde do Brasil. A cada ano nasce mais de 300
mil brasileiros, o que representa para cada um dos profissionais da saúde, uma grande
responsabilidade: cuidar de cada gestante e de cada criança que nasce e começa a
crescer. Esta aumenta ainda mais diante do fato de que muitas dessas crianças morrem
antes de completar um ano. Os números relativos à mortalidade infantil, mesmo em
declínio nos últimos anos, são ainda preocupantes. Objetivo: Descrever o perfil de
morbimortalidade da população de crianças menores de 10 anos em um município
pertencente a área de abrangência à Superintendência Regional de Saúde (SRS) de
Coronel Fabriciano – Minas Gerais.  Metodologia: Será realizada uma pesquisa
documental com abordagem quantitativa de caráter descritivo simples para identificar
o perfil de morbimortalidade infantil de um município de Coronel Fabriciano – MG.
Os dados serão coletados na SRS de Coronel Fabriciano – MG, mediante o acesso aos
bancos de dados de Informação em Saúde. Para a coleta de dados será utilizado um
formulário com questões abertas e fechadas que permitam a obtenção das informações
necessárias. Os dados coletados serão transcritos para o programa Excel 2010,
formando planilhas, gráficos e tabelas para facilitar na interpretação destes. 
Resultados: O SINASC e o SIM foram criados pelo Ministério da Saúde com o
objetivo de compilar os dados de nascimentos e óbitos ocorridos em todo território
nacional. A partir destes dados é possível descrever as principais causas de
mortalidade infantil bem como quais são as faixas etárias acometidas, a fim de
conhecer e delinear estratégias de promoção, prevenção e reabilitação de saúde de
acordo com a demanda de cada município (BRASIL, 2008). O Observatório de Saúde
de Minas Gerais, vinculado à Secretária de Saúde do Estado de Minas Gerais, afirma
que o índice de MI no ano de 2000, na Microrregião de Coronel Fabriciano – MG foi
de 23,7 para 1000 nascidos, estando 2,8 pontos acima da média total de Minas Gerais.
Em 2006 observa-se uma queda neste valor, estando em 16,4 para cada 1000 nascidos
vivos em Coronel Fabriciano- MG. 
A maior taxa de óbitos das crianças na faixa etária de 0 a 10 anos resulta na maior
incidência de doenças associada à menor resistência orgânica. Assim como a
mortalidade, a morbidade infantil ocorre em maior incidência nas áreas
subdesenvolvidas e a sua distribuição se faz desigualmente nos diferentes estratos
socioeconômicos da população (BARROS, 2005). Conclusão: A partir da análise dos
dados, espera-se identificar o perfil de Morbimortalidade Infantil no município
pesquisado. Este estudo fornecerá informações referentes às causas de
morbimortalidade Infantil, podendo servir de base para o aprimoramento das
estratégias de atenção à saúde das crianças de acordo com a real necessidade do
município. 
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