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O presente estudo objetiva 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. É um estudo 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 805 indivíduos (via WinPepi- 10.7). 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 (teste t de Student e ANOVA) e/ou não paramétricos (teste do qui-

quadrado (x²) e Kruskal-Wallis). Aprovado pelo COEP.  O estudo está em andamento, 

até o momento foi realizada a coleta de dados e 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 do SIAB.  

Ao final do estudo, 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, estes poderão subsidiar 

novas pesquisas de diversas áreas da saúde, com aprofundamento de temas, gerar novas 

tecnologias de saúde que possam ser executadas pelos gestores municipais e 

profissionais da saúde e auxiliar na qualificação da gestão municipal por meio de 

planejamento e ações desencadeadas conforme a necessidade de saúde da população, 

otimizando recursos (financeiro e humano). Almeja-se melhorar as condições de saúde 

dos residentes de Lajeado, por meio da atenção integral à saúde da população. 
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