Re v i s t a
H C PA
R E V I S TA D O H O S P I TA L D E C L Í N I C A S D E P O RT O A L E G R E E
F ACULDADE DE M EDICINA DA U NIVERSIDADE F EDERAL DO R IO G RANDE DO S UL
REVISTA HCPA 2007;27 (Supl 1) :1-292

ª-

Semana Científica

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

14º Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul

10 a 14 de setembro de 2007

Anais

4
Revista HCPA 2007; 27 (Supl.1)
A MORBIDADE POR VIOLÊNCIAS E ACIDENTES NA DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA REGIÃO
LOMBA DO PINHEIRO E PARTENON/PORTO ALEGRE
JOANNIE DOS SANTOS FACHINELLI SOARES; MARTA JULIA MARQUES LOPES

No Brasil as Causas Externas (CEs) representam um problema de saúde pública de grande magnitude influenciando no perfil de
morbimortalidade da população. Este estudo tem como objetivos: traçar o perfil de morbidade por CEs, sistematizando dados da
demanda específica de cada serviço de atenção básica da região Lomba do Pinheiro e Partenon, no período de 2002 a 2005; e
avaliar a efetividade dos registros das CEs e a qualidade da informação gerada, na perspectiva do planejamento local de ações de
prevenção e promoção da saúde. Trata-se de um estudo epidemiológico, de demanda, que integra o Observatório de Causas
Externas na Atenção Básica de Saúde do Município de Porto Alegre. Foi desenvolvido junto a 12 serviços de atenção básica de
saúde e 1 equipe de saúde mental sediada em um dos serviços. Os dados foram coletados através do formulário de registro e
notificação de atendimentos da demanda dos serviços e de notificações comunitárias. Processou-se a sistematização da totalidade
dos dados do período em um banco próprio, através de variáveis correlacionadas aos eventos. Os dados perfizeram um total de 1594
agravos no período, distribuídos nas diferentes unidades. As CEs prevalentes foram as acidentais, as quedas entre os idosos e os acidentes entre a população infantil. A partir do panorama geral elaborou-se o perfil de morbidade específico de cada serviço. Identificou-se fatores agravantes desse quadro de morbidade relacionados às condições socioeconômicas, à estrutura urbana precária e às
condições dos domicílios. Identificou-se dificuldades relativas aos registros e notificações dos eventos no que se refere a sua incompletude e impropriedade, prejudicando a elaboração de estratégias de enfrentamento. Sugere-se adaptações.

