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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a situação de saúde da população que se 

encontra cadastrada no Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB) e 

georreferenciar nas nove microáreas do município de Lajeado/RS – Brasil, de 2011 a 

2012. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo de abordagem quantitativa. Os 

dados serão analisados no período de 2011/2012, referente à população residente em 

Lajeado cadastrada no SIAB. Para calcular o tamanho da amostra será utilizada a 

estimativa nacional de prevalência de hipertensão (21%). Aderindo-se um nível de 

confiança de 95% estima-se uma amostra de 805 indivíduos (via WinPepi- 10.7). Para 

estruturação da base e análises estatísticas será utilizado o software PSPP. Conforme a 

natureza e comportamento das variáveis serão utilizadas medidas descritivas e testes 

estatísticos paramétricos (teste t de Student e ANOVA) e/ou não paramétricos (teste do 

qui-quadrado (x²) e Kruskal-Wallis). Para o georreferenciamento das morbidades será 

utilizado o mapa da cidade com a divisão geográfica das áreas utilizando o programa 

CorelDraw X3", versão 13.0.0.576 ano 2005. Como o estudo está em andamento, ainda 

não se obteve resultados, mas espera-se identificar as condições de saúde e as principais 

morbidades dos indivíduos residentes no município de Lajedo e associar com fatores 

sociodemográficos. Consequentemente, caracterizar quais são os grupos mais 

vulneráveis, os riscos mais relevantes e traçar mecanismos de controle para cada caso. 

Ao final do estudo, espera-se conhecer as principais doenças e seus fatores de risco para 

que estes possam nortear as ações da equipe de saúde e a gestão municipal, para que 

desta forma, juntos possam contribuir na melhoria da atenção a saúde da população.  

Através dos dados do SIAB poderão ser gerados indicadores de situação de saúde. Estes 

indicadores poderão subsidiar novas pesquisas de diversas áreas da saúde e gerar novas 

práticas de saúde que possam ser executadas pelos profissionais da saúde auxiliando na 

qualificação da gestão municipal por meio de planejamento e ações desencadeadas 

conforme a necessidade de saúde da população local. 
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