
 

 

 

 
Resumo

Analisar o registro para a localização e caracterização das pessoas com deficiência em relação aos quadros de referência.

Metodologia: Descritivo, desenvolvido entre 2009-2010 na Universidade de Boyacá, que inclui o pedido de registo nos municípios

do departamento e posterior interpretação de informações, com análise de conteúdo e estatística descritiva, o último, feito com

base em dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística e do Ministério da Saúde e Proteção Social, dos 123 municípios

de Boyaca (42.705 registros), denominada “Análise do Registro para localizar e caracterização das pessoas com deficiência, em

relação aos quadros de referência no estado de Boyacá”. Resultados: A distribuição das perguntas de inscrição, estão focados em

identificar as características do quadro de protecção social básica para 58,42%, que incide sobre a sobrevivência, proteção e

afeto, com 38,20% e, em segunda instância, localiza a rede ea coesão social e, finalmente, há o quadro de harmonização e

desenvolvimento local, com 3,37%. Da mesma forma, observa-se que a prevalência de pessoas com deficiência, é do sexo

feminino de 60 anos, localizada na dispersos áreas rurais com baixos níveis de escolaridade e baixa taxa de emprego e da

participação social. Conclusões: Observou-se que a maioria das perguntas contidas no registro, são a Cadre proteção social

básica, que busca entender a variáveis sociodemográficas, de saúde funcional e da população.

 
Palavras-chave 

Palavras chave, Pessoas com deficiência, estatísticas de sequelas e incapacidade, estatísticas de saúde, política de saúde,

registros de saúde pessoal.

   

Revista Hacia la Promoción de la Salud

ISSN: 0121-7577

reprosa@ucaldas.edu.co

Universidad de Caldas

Colombia

Cobo Mejía, Elisa Andrea; Sandoval Cuellar, Carolina; Alvarado Rojas, Yenny Maritza

REGISTRO PARA LA LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD, EN

RELACIÓN A LOS MARCOS DE REFERENCIA

Revista Hacia la Promoción de la Salud, vol. 18, núm. 2, julio-diciembre, 2013, pp. 41-54

Universidad de Caldas

Colombia

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309131077004

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3091
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309131077004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309131077004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3091&numero=31077
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309131077004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3091
http://www.redalyc.org

