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A concepção de saúde é vista com um meio de desenvolvimento econômico e social, 
visto que representa um direito fundamental dos seres humanos e tem mobilizado 
gestores nas três esferas de governo, a sociedade e os profissionais da área de 
saúde, no sentido de estender os serviços de saúde ao maior contingente possível 
da população no nosso país, embasado nesse pensamento o presente instrumento 
tem a finalidade de descrever o perfil epidemiológico do município de Muritiba nos 
últimos seis anos, com a descentralização das ações e serviços de saúde, foi 
possível estruturar tal estudo de forma consciente e harmônica. A apresentação da 
situação de saúde, no Estado da Bahia é, por mais que tente, uma tarefa incompleta, 
qualquer que seja a fonte de informação utilizada ou priorizada, deve-se destacar 
que todas apresentam deficiências e inconsistência, os dados mais utilizados são 
referentes à Mortalidade Geral / Infantil, Morbidade e Natalidade. Com a 
implementação dos sistemas de informações municipais como o SIM, SINASC, 
SIAB, SINAN, SIA PNI, SIA/SUS entre outros, foi possível a obtenção de dados mais 
fidedignos para que se possa proceder a uma melhor analise da situação de saúde. 
Através dos dados colhidos nesse sistema de informação foi possível traçar um perfil 
epidemiológico entre os anos de 1998 a 2002, com o objetivo de estudo mais 
aprofundados das taxas de mortalidade geral e infantil, taxa de natalidade, perfil de 
morbidade dentre outros. Assim podemos analisar variações nos percentuais de 
mortalidade e morbidade que poderá embasar em estudo futuro mais aprofundado, 
desta forma torna-se amplo campo de pesquisa e conhecimentos científicos. 
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