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Objetivo: O presente estudo objetivou investigar e estudar o perfil de vulnerabilidade
social das famílias com membros entre 10 e 19 anos de idade, adscritas , em setembro
de 2009, nos territórios da Estratégia de Saúde da Família IPÊ e AZTECA,
Governador Valadares - MG. Metodologia: Para tanto, os dados foram coletados nos
bancos de dados: do Ministério da Saúde (Sistema de Informação de Atenção Básica –
SIAB  Primário); do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Censo
Demográfico,2000); do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD (Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil); e do Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE ( Relação Anual de Informações Sociais - RAIS  ). Resultados: Cerca
de 16% da população de GV encontram-se entre a linha de indigência e pobreza, ou
seja, apresentam condições elevadas de vulnerabilidade social. Das 777 famílias
adscritas na ESF IPÊ, 336 apresentam membros entre 10 e 19 anos de idade;
perfazendo um total de 470 adolescentes. Na ESF AZTECA, das 874 famílias
adscritas, 332 apresentam membros entre 10 e 19 anos; perfazendo um total de 570
adolescentes. Dos 470 adolescentes do IPÊ, 11,93% não estudam  e  auxiliam na
composição da renda per capita familiar (média R$268,32), com rendimentos oriundos
de atividade laboral no setor terciário de economia (vendas, serviços domésticos,
serviços gerais, serviços de estética e beleza), ou estão desempregados. Dos 570
adolescentes adscritos na ESF AZTECA, 8,84%  também  não estudam e auxiliam na
composição da renda per capita familiar (média R$199,61), com as mesmas atividades
laborais do grupo do IPÊ, ou  enfrentam o desemprego. O perfil das condições de
moradia nos dois Territórios apresenta semelhanças: maior percentual com energia
elétrica (IPÊ 88,69%, AZTECA 99,40%); acesso a rede geral de água com canalização
em pelo menos um dos cômodos do domicilio (IPÊ  74,7%, AZTECA 73,8%); forma
adequada de esgotamento sanitário (IPÊ 92,2%,AZTECA 97,3%). Conclusão:
Constatou-se a necessidade de ampliação da oferta de ações intersetoriais (Saúde,
Educação, Assistência Social), com o intuito de alcançar, pelo menos, três objetivos
propostos para o Desenvolvimento do Milênio ( PNUD), até 2015: erradicar a extrema
pobreza e fome; atingir o ensino básico fundamental; e, garantir a sustentabilidade
ambiental.
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