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OBJETIVO  

RESULTADOS  
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CONCLUSÃO  
Analisar a situação de saúde da população cadastrada 

no SIAB, do município de Lajeado/RS, no período de 

2011 a 2012. Também, estimar a prevalência das 

principais morbidades e avaliar os fatores associados da 

população cadastrada pelas fichas A, B e D no SIAB, 

bem como analisar as condições da saúde materna e 

avaliar os fatores associados da população cadastrada 

pela ficha B-GES no SIAB. 

Espera-se conhecer as principais doenças e seus 

fatores de risco para que possam nortear as ações 

das equipes de saúde e a gestão municipal. Por meio 

dos dados do SIAB pode-se gerar indicadores de 

situação de saúde subsidiando novas pesquisas, 

gerando novas tecnologias e ações de saúde para a 

população. Também, poderá ser otimizado recursos 

financeiros e humanos. Desta forma, almeja-se que o 

atendimento à comunidade seja baseado na atenção 

integral diminuindo as iniquidades à saúde da 

população, e assim, melhorando a qualidade da 

saúde dos indivíduos e das famílias. 

REFERÊNCIAS 

A análise da situação de saúde tem espaço privilegiado 

na saúde coletiva, pois busca conhecer o processo 

saúde-doença em coletividades humanas. Mensurar o 

estado de saúde de uma determinada população é uma 

tarefa complexa, porém necessária para que sejam feitos 

diagnósticos e realizadas intervenções, assim como 

avaliar o impacto produzido nesta população. O Sistema 

de Informação de Atenção Básica (SIAB) caracteriza-se 

por descrever a realidade socioeconômica, sinalizar a 

situação de adoecimento e morte na população, avaliar a 

adequação dos serviços e ações de saúde, além de 

contribuir para o monitoramento da situação de saúde 

em áreas geográficas definidas. Este sistema facilita a 

realização do diagnóstico de saúde, norteando o 

planejamento e avaliação de ações em saúde das 

equipes.  

O estudo está em andamento, até o momento foi 

realizada a coleta de dados e está sendo organizado o 

bando de dados. Espera-se conhecer a prevalência 

das principais morbidades e os fatores associados a 

cada patologia da população de Lajeado, bem como 

conhecer as condições da saúde materna e os fatores 

associados a cada área do município avaliado. 

Espera-se também conhecer as principais atividades, 

procedimentos e notificações registrados na ficha D no 

SIAB.  

É um estudo epidemiológico, transversal, retrospectivo 

com abordagem quantitativa. Busca-se avaliar os dados 

cadastrados no SIAB do município de Lajeado devido ao 

fato desta cidade ser polo da região do Vale do Taquari. O 

período da análise de dados é de agosto de 2011 a julho 

de 2012, referente à população residente de Lajeado 

cadastrada no SIAB. Para o cálculo do tamanho da 

amostra foi utilizada a estimativa nacional de prevalência 

de hipertensão (21%), adotando-se um nível de confiança 

de 95%, desta forma estimou-se uma amostra de 811 

indivíduos adultos. Para estruturação da base e análises 

estatísticas será utilizado o software PSPP. De acordo 

com a natureza e comportamento das variáveis serão 

adotados medidas descritivas e testes estatísticos 

paramétricos e/ou não paramétricos.  
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