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RESUMO 

As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) são medidas 

indiretas de avaliação do acesso e da qualidade da APS, pois refletem internações por 

condições onde a oportuna, efetiva e continua assistência pode reduzir o risco de 

internações. A lista brasileira foi publicada em 2008 e poucos estudos abordando as 

internações pediátricas foram publicados. O objetivo deste estudo foi estimar a 

prevalência das ICSAP em crianças e adolescentes e fatores associados no município 

de Itajaí, SC, comparando as unidades de saúde segundo o modelo de atenção e as 

equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) entre si. Foram estudadas as 

internações pediátricas nos anos de 2008 a 2010, no Hospital Universitário Pequeno 

Anjo, estimadas as prevalências das ICSAP e calculadas suas associações através da 

regressão múltipla de Poisson, utilizando-se o programa Stata 10.0. Os resultados 

mostraram que a prevalência de ICSAP para os anos de 2008, 2009 e 2010 foram 

respectivamente 31,6% [IC95% (28,8-34,5)], 27,0% [IC95% (24,0-30,1)] e 26,4% 

[IC95% (23,5-29,2)], sinalizando redução de 16,5% no período, enquanto a cobertura 

populacional da ESF aumentou em 15%. As gastroenterites foram responsáveis por 

60,2% das internações por CSAP, seguidas por ITU (10,0%), epilepsia (8,9%) e 

bronquites (4,3%). A prevalência de ICSAP em crianças de 5-10 anos foi 40% maior 

quando comparada às crianças menores de 1 ano. O tipo de unidade, o sexo e a raça 

não mostraram associação significante. A análise das ICSAP têm baixo custo pela 

utilização de dados secundários, porém analisar equipes dentro de um município 

requer o georreferenciamento das internações às unidades de saúde ou equipes de 

ESF e agregar dados de outros sistemas (SIAB). Talvez o indicador seja mais valioso 

para comparar áreas maiores.  

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Saúde da Família, Qualidade da 

assistência à saúde, Hospitalização. 
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ABSTRACT 

The ACSC are indirect measures of evaluation of access and quality of Primary 

Health Care. These are consequences of diseases where the timely, effective 

and continuing care can reduce the risk of hospitalization. The Brazilian list was 

published in 2008 and few studies on pediatric hospitalizations have been 

published. The objective of this study was to estimate the prevalence of the 

Ambulatory Care Sensitive Conditions among children and adolescents and 

associated factors in Itajaí city, SC, comparing the health units according to 

the model of care and between the Family Health teams. We have studied pediatric 

hospitalizations from 2008 to 2010 in the University Hospital Little Angel. The 

prevalence of those hospitalizations was estimated and their associations with ACSC 

through Poisson multiple regression, using Stata 10.0. The results showed that the 

prevalence of ICSAP for the years 2008, 2009 and 2010 were 31.6 [95%CI (28.8 to 

34.5)], 27.0 [95%CI (24.0 to 30.1)] and 26.4 [95% CI (23.5 to 29.2)], respectively, 

indicating a 16.5% reduction in the studied period, while the population coverage of 

Family Health has increased by 15%. Gastroenteritis accounted for 60.2% of 

hospitalizations, followed by urinary tract infection (10.0%), epilepsy (8.9%) and 

bronchitis (4.3%). ACSC prevalence in children aged 5-10 years was 40% higher 

when compared to children less than 1 year old. The type of unit, sex and 

race showed no significant association. The cost of analyzing the use of secondary 

data is low, but analyzing teams within a municipality requires georeferencing 

of admissions to health facilities or teams of ESF and aggregate data from other 

systems (SIAB). Perhaps a most valuable indicator would be to compare larger areas. 

Keywords: Primary Health Care, Family Health, Quality of health care, 

Hospitalization. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 Este trabalho consiste na dissertação de mestrado intitulada “Internações 

Pediátricas por Causas Sensíveis à Atenção Primária em Saúde no Município de 

Itajaí - SC”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 20 de janeiro de 2012. O trabalho é 

apresentado em três partes, na ordem que segue: 

1.   Introdução, Revisão da Literatura e Objetivos 

2.  Artigo 

3. Conclusões e Considerações Finais. 

Documentos de apoio, incluindo o Projeto de Pesquisa, Termo de Aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa, Termo de Ciência da Coleta dos Dados da Secretaria 

Municipal de Itajaí, SC, estão apresentados nos anexos. 
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2. INTRODUÇÃO  

Desde Alma-Ata, quando a Organização Mundial da Saúde definiu a Atenção 

Primária à Saúde (APS) como a estratégia para se alcançar a meta Saúde para Todos 

no Ano 2000 (OMS, 1978), os países começaram a redirecionar seus serviços de 

saúde.  A APS têm características próprias, como porta de entrada, integralidade, 

longitudinalidade e coordenação, e atende aos problemas mais freqüentes na 

população, ainda em fase inicial e pouco definidos (Starfield,2004).   

 O Brasil começa a estruturar a APS em 1982 e na Constituição de 1988 lança 

os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS) (CONASS, 2011b), que 

começa a se consolidar com o lançamento do Programa Saúde da Família (PSF) em 

1994. Sua expansão o transforma em estratégia de atenção (Estratégia Saúde da 

Família – ESF) e passa a ser porta de entrada do sistema (Brasil, 1997).  

 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) reafirma a ESF como porta 

de entrada e ordenadora das redes de atenção à saúde e vem consolidá-la como 

fundamental para implementar a APS e os princípios do SUS (Brasil, 2006; , 2011).  

 Billings, na década de 80, desenvolve o conceito de que uma APS eficaz, de 

qualidade técnica e organizacional, é capaz de prevenir doenças, diagnosticar e tratar 

precocemente doenças agudas e fazer controle e seguimento de doenças crônicas. As 

Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) são aquelas onde a assistência 

ambulatorial continua, efetiva e oportuna, é capaz de evitar ou reduzir o risco de 

internações. Primeiramente, este conceito foi utilizado para avaliar principalmente o 

acesso aos serviços, e, onde os serviços de saúde são universais, para avaliar a 

qualidade da APS (Billings, Zeitel et al., 1993; Perpetuo e Wong, 2006; Magan, 

Alberquilla et al., 2011). Também têm servido de instrumento ao planejamento e 
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implementação de serviços, bem como à avaliação das políticas e identificação de 

iniquidades entre áreas geográficas distintas (Alfradique, Bonolo et al., 2009). 

 Com a expansão da ESF, houve melhora do acesso da população aos serviços 

de saúde e as taxas têm apresentado redução, mesmo que desiguais entre as várias 

regiões (Guanais e Macinko, 2009; Moura, Cunha et al., 2010; Dourado, Oliveira et 

al., 2011).  

 O município de Itajaí implantou a ESF em setembro de 2000, com 8 (oito) 

equipes cobrindo 19,01% da população. Em 2004, iniciou o processo de ampliação 

das ESF e Saúde Bucal (SB), passando de 08 equipes de ESF para 16 e implantando 

03 equipes de Saúde Bucal em 2007. Em janeiro de 2008 contava com 24 equipes de 

ESF e 1 de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), com cobertura de 

49,3% da população. Ao final de 2010 a cobertura populacional chega a 66,2%, com 

33 equipes de ESF implantadas. Conta ainda com 2 equipes de SB modalidade I e 1 

modalidade II e 4 equipes de EACS. As equipes estão distribuídas em 22 unidades de 

Atenção Básica (SAS/DAB, 2011).  

O modelo de atenção é misto, estando presente o pediatra em todas as 

unidades de saúde, sendo referência para o atendimento às crianças de alto risco. A 

rede de apoio pediátrica conta ainda com Pediatras com áreas de atuação em 

Endocrinologia, Gastroenterologia, Neuropediatria e Neonatologia, em unidades de 

referência.  

A rede hospitalar é composta por 2 hospitais, sendo um pediátrico e outro que 

presta atendimentos a população a partir de 15 anos de idade, ambos contratados para 

prestação de serviços ao SUS. O hospital pediátrico é propriedade da Universidade 

do Vale do Itajaí (UNIVALI), instituição privada de ensino, portanto um hospital 
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universitário. Dispõe de um total de 93 leitos de pediatria clínica, dos quais 68 

disponíveis para o SUS. O hospital conta ainda com UTI com leitos pediátricos e 

neonatais, num total de 16 leitos, sendo 8 leitos SUS (DATASUS, 2011).  

O interesse pelo estudo das ICSAP justifica-se pela importância da análise 

desse indicador no contexto da APS como um dos pilares das políticas públicas de 

saúde. Sendo um indicador indireto do acesso e qualidade da APS, é uma ferramenta 

para a avaliação do impacto que a ESF traz ao município, desde que, a estratégia 

representa o modelo de atenção capaz de modificar as práticas hegemônicas 

hospitalocêntricas e médico-centradas, focadas na doença e não nos indivíduos, 

portanto a que melhor representa as diretrizes do SUS.   

Na avaliação para o planejamento das políticas de saúde locais, conhecer as 

taxas de ICSAP e suas associações, tanto do município como um todo, quando das 

Unidades de Saúde e suas equipes, pode ser uma ferramenta valiosa no planejamento 

e avaliação, pois pode ajudar o desenvolvimento de programas direcionados a 

subgrupos dentro de uma comunidade (Austrália, 2001).  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. A Atenção Primária e o Brasil 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde, realizada 

em 1978 na cidade de Alma-Ata, Cazaquistão, reuniu cerca de 134 países e culminou 

com a chamada “Declaração de Alma-Ata” que estabeleceu a Atenção Primária à 

Saúde (APS) como a estratégia-chave para se alcançar a meta de Saúde para Todos 

no Ano 2000. A conferência define a APS como “cuidados essenciais de saúde 

baseados em métodos e tecnologias praticas, fundamentadas cientificamente e 

socialmente aceitáveis, e que devem estar colocadas ao alcance universal dos 

indivíduos e famílias, a um custo que a comunidade e o país possam manter” (OMS, 

1978). 

Nem todas as nações organizaram seu sistema baseado em uma forte APS, 

mostrando resultados diferenciados tanto nos resultados obtidos como na 

organização de seus sistemas. Os países que aplicaram grande parte de seus recursos 

em atenção primária, e que, atenderam a demanda populacional e não a tecnológica 

obtiveram melhores resultados em saúde. Quanto mais forte a orientação em direção 

a atenção primária, maior a probabilidade de ter melhores níveis de saúde e custos 

mais baixos (Starfield, 2004; Starfield, Shi et al., 2005b; Starfield, Shi et al., 2005a) 

Segundo Starfield a Atenção Primária à Saúde constitui-se de um conjunto de 

ações básicas articulado com um sistema de promoção e assistência integral a saúde e 

representa o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade 

com os serviços de saúde, ao longo do tempo. É ainda o primeiro elemento de um 

processo contínuo e permanente de assistência sanitária. Responde às necessidades 

de saúde da população e envolve aspectos de promoção, prevenção, cura e 
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reabilitação. É um modelo assistencial com características próprias: primeiro contato, 

integralidade, longitudinalidade e coordenação, os quais são atributos únicos da APS 

diferenciando-a dos demais níveis de atenção (Starfield, 2004).  

O Brasil iniciou a estruturação da Atenção Primária em 1982, com o 

Programa de Ações Integradas de Saúde (AIS), quando houve avanços no 

fortalecimento da rede básica ambulatorial. A seguir propôs o Sistema Único e 

Descentralizado de Saúde (SUDS) para, finalmente, na 8
a
 Conferência Nacional de 

Saúde, em 1986, delinear os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a ser proposto na Constituição de 1988, fruto do Movimento da Reforma 

Sanitária. Nessa conferência, conhecida como Conferência da Reforma Sanitária, 

houve pela primeira vez a participação popular, que debateu a saúde, como um 

direito e, onde também foi implementado o conceito ampliado de saúde, envolvendo 

promoção, prevenção e recuperação. O conceito de saúde deixava de ser apenas falta 

de doença. Ainda, suas diretrizes, serviram de base para a Lei Orgânica da Saúde 

(8080/90) e Lei 8.142/90 (CONASS, 2011b).  

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS) reafirmando o direito fundamental do ser humano à saúde e o dever do estado 

de prover esse direito, que deve ser universal, integral, equânime e igualitário (Brasil, 

1990).   

No ano de 1994, é lançado no Brasil o Programa Saúde da Família, através do 

qual, se pretendia consolidar os princípios e diretrizes do SUS, reorganizando a 

atenção à saúde e atendendo prioritariamente a grupos mais vulneráveis. Iniciado 

principalmente no nordeste, rapidamente se expande e, em 1997, através da Portaria 

1.886/GM (de 18/12/1997), o Ministério da Saúde lança o programa como estratégia 
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de atenção e com potencial capacidade de modificação do modelo assistencial 

vigente, transformando-o em porta de entrada e dando outras providências, entre elas 

a implantação do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) como 

instrumento de monitoração das ações das equipes (Brasil, 1997).   

A portaria 648/GM, em 2006, considerando a expansão do PSF, a 

consolidação desta como estratégia de abrangência nacional e reorganizadora do 

modelo de assistência, e os princípios e diretrizes propostos pelos Pactos pela Vida, 

em Defesa do SUS e de Gestão (Pacto pela Saúde), propôs a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), reafirmando a atenção básica (AB) como porta de entrada 

preferencial, com trabalho baseado em adscrição de território e estratégia ordenadora 

da rede de atenção à saúde brasileira.  A PNAB define a AB como “um conjunto de 

ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção e a 

proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde” (Brasil, 2006).  A PNAB revisada em 2011 pela portaria 

2.488 vem consolidar as modificações ocorridas na AB, como o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família e o Programa Saúde na Escola, a flexibilização da carga horária 

médica e a qualificação deste profissional como especialista em MFC ou SF. Ainda 

reafirma a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), destacando o trabalho 

da AB como ordenadora do sistema (Brasil, 2011b). 

 Na lógica da institucionalização da avaliação e buscando incentivar os 

municípios a ampliar o acesso e qualificar a AB, em 2011 foi lançado o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e Qualificação da Atenção Básica (PMAQ-AB). A 

proposta envolve o monitoramento e a avaliação de indicadores de acesso e 

qualidade da AB, estimulando a efetiva mudança do modelo de atenção, com 
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participação ativa das equipes e da população, na negociação de metas e na 

orientação dos serviços em função das necessidades e satisfação dos usuários (Brasil, 

2011a).  

 O PMAQ-AB propõe a pactuação de metas definidas em comum acordo entre 

equipe, gestão municipal e comunidade e, visa estimular a efetiva mudança do 

modelo de atenção. Entre os compromissos a serem contratualizados encontra-se um 

conjunto de indicadores que podem ser monitorados e avaliados pelo SIAB. A 

construção dos indicadores levou em consideração vários itens, entre eles a 

possibilidade de avaliar a integridade e a continuidade do cuidado, seguindo os 

preceitos já definidos das linhas de cuidado e a prática da crítica ao dado produzido, 

o que certamente levará a uma maior consistência dos dados. Na área da saúde da 

criança possui seis indicadores de desempenho e três de monitoramento. Os 

indicadores de desempenho são: Média de atendimentos de puericultura, Proporção 

de crianças menores de 4 meses com aleitamento exclusivo, Proporção de crianças 

menores de 1 ano com vacina em dia, Proporção de crianças menores de 2 anos 

pesadas,  Média de consultas médicas para menores de 1 ano e Média de consultas 

médicas para menores de 5 anos; os de monitoramento são: Proporção de baixo peso 

ao nascer, Proporção de crianças menores de 1 ano acompanhadas do domicílio e 

Cobertura de crianças menores de 5 anos no Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional – SISVAN (Brasil, 2011c).  

3.2. Modelos de Atenção 

No Brasil existem dois modelos de atenção: as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) tradicionais e a ESF. Encontramos ainda os dois modelos trabalhando numa 

mesma unidade, os modelos mistos. O modelo tradicional trabalha com médicos 
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clínicos, pediatras, ginecologistas, dentistas, enfermeiros e técnicos/auxiliares de 

enfermagem, sem, contudo, formar equipes. A ESF trabalha com médico, enfermeira 

e técnicos/auxiliares de enfermagem, incluindo os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), formando equipes multidisciplinares. Nas equipes com Saúde Bucal ainda 

conta com dentista e auxiliar ou técnico de saúde bucal. Essas equipes acompanham 

populações adscritas em áreas delimitadas, trabalhando na lógica da territorialização, 

sendo responsáveis por ações de promoção e prevenção da saúde, recuperação e 

reabilitação das doenças e agravos mais comuns, devendo ter capacidade resolutiva 

de aproximadamente 85% destes. Os ACS fazem o elo entre e a população e as 

equipes de saúde, através das visitas domiciliares.  

Os modelos mistos acabam provocando uma duplicidade no cuidado, gerando 

competição pela clientela, dificultando a vinculação da população com as equipes da 

ESF e não raro, conflitos entre as equipes (CONASS, 2011a). Nesses modelos, 

geralmente estão presentes na unidade, além da ESF, o Pediatra e o Ginecologista. 

Pediatras e Médicos de Família têm diferente treinamento, habilidades e técnica no 

manejo do paciente. Essas diferenças podem influenciar o cuidado e 

conseqüentemente, os desfechos relacionados à saúde. Em estudo realizado na 

Espanha, para 74% das crianças internadas por CSAP o cuidado primário era dado 

por pediatra e 54% delas visitaram seus médicos antes da internação (Casanova, 

Colomer et al., 1996).  

A ESF tem a atenção focada na família, entendida e percebida a partir de seu 

ambiente físico e social. Isso possibilita às equipes a compreensão ampliada do 

processo saúde-doença e da necessidade de ações que vão além do processo curativo 

das práticas tradicionais.  
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Relembrando os atributos ordenadores da APS: primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade, coordenação, foco na família e orientação 

comunitária, além das funções essenciais: resolutividade, comunicação e 

responsabilização (Starfield, 2004), entendemos que a ESF representa melhor a APS, 

esperando-se deste modo, que as ESF tenham melhor desempenho do que as 

unidades tradicionais. Nesse sentido concretizou-se a tendência da melhoria das 

condições de saúde com a implantação da ESF e resultados significativos têm sido 

demonstrados, como a redução da mortalidade infantil (Macinko, Guanais et al., 

2006) e aumento das taxas de cobertura vacinal (Guimarães, Alves et al., 2009).  

Macinko (2006), em sua avaliação, mostrou que para cada 10% de aumento da ESF, 

houve 4,5 % de decréscimo na mortalidade infantil, mesmo após controle das 

variáveis sócio-demográficas e de assistência à saúde. O relatório do Objetivo de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), em 2007, mostra que o país reduziu em média 

46,4% a mortalidade infantil entre 1990 e 2005 e atribui, entre outros fatores, ao 

melhor acesso da população aos serviços básicos de saúde, destacando o papel da 

ESF neste processo (IPEA, 2007).  

Ainda, a ESF, com suas características, incentiva a vinculação dos pacientes 

com sua unidade de saúde, e, a continuidade do cuidado está associada a melhores 

cuidados preventivos, menos consultas a serviços de urgência e a menos 

hospitalizações, além de melhor controle de hipertensos e diabéticos e melhor acesso 

aos serviços de saúde (Stein, Harzheim et al., 2002; Rosa Filho, Fassa et al., 2008).  

Mesmo que o desempenho da atenção básica esteja longe do idealizado, outro 

estudo comparativo da ESF com as unidades básicas tradicionais, mostrou que a 
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disponibilidade das ações em saúde, seu emprego e o contato com ações 

programáticas foram mais adequados na ESF (Facchini, Piccini et al., 2006).   

3.3. Internações por condições sensíveis à APS 

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) ou 

Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC) são definidas como aquelas 

internações onde a oportuna, efetiva e continua assistência ambulatorial pode reduzir 

o risco de hospitalizações. Esse conceito, desenvolvido por Billings, na década de 80, 

foi primeiramente utilizado nos EUA como medida de avaliação dos sistemas de 

saúde, principalmente do acesso aos serviços ambulatoriais (Billings, Zeitel et al., 

1993).  Em países com serviços de saúde universais o uso deste indicador foi focado 

na avaliação da qualidade da atenção primária (Magan, Alberquilla et al., 2011). 

Apesar de ser um indicador de atividade hospitalar, é medida indireta de acesso aos 

serviços e de processos inerentes à atenção primária, como a continuidade e a 

coordenação do cuidado. O indicador também é utilizado para planejamento e 

implementação de políticas de saúde, avaliar o efeito dessas políticas, comparar 

sistemas de saúde e identificar iniqüidades entre diferentes áreas geográficas 

(Alfradique, Bonolo et al., 2009).  

A codificação das “condições sensíveis” é feita a partir das causas das 

internações registradas nos documentos hospitalares, no Brasil as Autorizações de 

Internação Hospitalar (AIH). As AIHs são os documentos geradores do Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e são destinadas ao 

pagamento das internações em hospitais públicos e privados conveniados ao SUS. 

Bittencourt e colaboradores, em 2006 verificaram a confiabilidade dos dados do 

SIH/SUS, concluindo que existe alta concordância em relação ao diagnóstico 
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principal, bem como em relação à concordância do diagnóstico com o procedimento 

realizado. Sinaliza a falta de dados sócio-econômicos, importante determinante de 

saúde e da utilização dos sistemas hospitalares (Bittencourt, Camacho et al., 2006).  

Dourado, analisando as dados do SIH/SUS durante os anos de 1999 a 2007, observou 

melhora na qualidade destes (Dourado, Oliveira et al., 2011).    

Não há consenso internacional dessas listas, e no Brasil, somente em 2008, 

através da Portaria nº 221, foi definida a lista brasileira (Brasil, 2008). Os critérios 

para a inclusão ou exclusão dos diagnósticos foram baseados na experiência 

espanhola (Caminal, Sánchez et al., 2002). Para o diagnóstico ser considerado 

condição sensível deve haver evidência científica da sensibilidade, deve ser de fácil 

diagnóstico, não ser raro, a APS deve ser capaz de prevenir as complicações ou 

resolver o problema e, quando presente a situação, ela deve ser passível de 

internação. Ainda, o diagnóstico não deve ser induzido por incentivos financeiros. A 

confecção da lista envolveu todos os passos necessários à sua validação, inclusive 

consulta pública. Na relação publicada constam 120 categorias da Codificação 

Internacional de Doenças 10
a
 Edição (CID-10) e 15 subcategorias e está composta 

por 20 grupos de diagnósticos. Para a confecção da lista foi criado um grupo 

operativo que ao final dos trabalhos publicou a metodologia utilizada e a exemplo de 

outras publicações, sinaliza alguns cuidados na utilização desta, como, por exemplo, 

controlar a análise com dados sócio-econômicos e diferenciar grupos populacionais 

(Caminal Homar, Starfield et al., 2001; Alfradique, Bonolo et al., 2009).  

Na Espanha, há sinalizações de resistências ao uso deste indicador como uma 

medida de efetividade da APS, por ser este uma indicação de atividade hospitalar. A 

resistência é baseada na existência de fatores que levam a internações que fogem ao 
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escopo da APS, como por exemplo, as características do paciente (fatores 

socioeconômicos, escolaridade e uso dos serviços) e a variação das políticas de 

admissões nos hospitais. Nem todas as ICSAP são evitáveis per si: tétano e sífilis 

congênitas são exemplos, pois estando o fato presente a internação é necessária, mas 

um bom trabalho preventivo da APS as teria evitado. Por outro lado, evitar 

internações a qualquer custo poderia gerar altos custos no tratamento, com 

terapêuticas agressivas e desnecessárias ou ainda aumentar a morbimortalidade pela 

não internação dos casos necessários (Gérvas e Homar, 2007; Magan, Alberquilla et 

al., 2011).  

O acesso aos serviços de saúde envolve vários fatores, para além da oferta 

médica e de barreiras geográficas: fatores incluindo o tempo perdido em salas de 

espera ou perda de compromissos, percepções sobre a relação entre o paciente e os 

profissionais da saúde, tempo de deslocamento e barreiras de transporte, qualidade 

do serviço, barreiras lingüísticas e disponibilidade de serviços à noite e finais de 

semana foram encontrados em estudo na Austrália. O melhor acesso aos serviços de 

saúde, a despeito da prevalência das doenças e da propensão a procurar cuidados, 

pelo paciente, está associado a menores taxas de internação por CSAP (Ansari, 

Laditka et al., 2006) e, quando este é facilitado, outras características como as 

práticas médicas, parecem ser mais importante na efetividade da APS (Casanova, 

Colomer et al., 1996) e na redução das ICSAP.   

A continuidade do cuidado também tem sido estudada e há vários indicativos 

mostrando ser este inversamente proporcional às taxas de ICSAP. Nas populações 

onde ocorre interrupção da oferta de serviços de saúde, o risco de ocorrer ICSAP 

pode chegar a ser 7 vezes maior que as populações com cobertura permanente 
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(Bindman, Chattopadhyay et al., 2008a). Para as doenças crônicas o maior 

conhecimento da doença e a melhora da capacidade de tomar decisões, advinda da 

melhor relação médico-paciente conseqüente ao fortalecimento do vínculo pela 

continuidade do cuidado, melhora a efetividade da APS, reduzindo as ICSAP 

(Caminal, Sánchez et al., 2002; Flores, Abreu et al., 2003).  

Com aumento da cobertura da oferta dos serviços, mesmo controladas por 

sexo, idade e raça, não só reduzem as ICSAP como também os custos em saúde e, na 

população infantil, o risco de internar por causas sensíveis decresceu 27%. Quando 

controlados por renda familiar e tempo de implementação, as maiores reduções das 

ICSAP ocorrem nas populações de baixa renda. Os usuários que buscam serviços por 

necessidades específicas e pontuais têm taxas mais altas do que aqueles que têm 

cuidados regulares (de rotina), e essa diferença é ainda maior nos grupos minoritários 

(Bindman, Chattopadhyay et al., 2005; Cousineau, Stevens et al., 2008; Bindman, 

Chattopadhyay et al., 2008b).  Mesmo em países com cobertura universal as ICSAP 

em crianças podem representar 30% das internações durante os 2 primeiros anos de 

vida e a 50% no terceiro ano (Agha, Glazier et al., 2007).  

Os fatores sócio-econômicos são fortemente associados com as ICSAP. 

Crianças nascidas em famílias de baixa renda têm taxas mais altas de ICSAP (Parker 

e Schoendorf, 2000) e podem manter essa diferença até quase a puberdade (Agha, 

Glazier et al., 2007).   Entre adultos com doenças crônicas as maiores taxas também 

são encontradas entre os de menor renda (Agabiti, Pirani et al., 2009). Crianças com 

DM provenientes de áreas de baixa renda têm duas vezes mais chances de internar do 

que as moradoras em áreas de renda alta, mesmo com sistemas de saúde universais 

(Guttmann, Shipman et al., 2010).  A decisão médica pode ser influenciada por esses 
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fatores, mesmo no caso da internação ser desnecessária, por dificuldades no 

entendimento das orientações e prescrições (Magan, Alberquilla et al., 2011). Por 

outro lado, trabalho realizado na Espanha, mostrou que maior escolaridade da mãe 

esteve associada a mais consultas e maiores taxas de internação entre crianças e não 

encontrou associação com renda familiar (Casanova, Colomer et al., 1996).  

A idade tem relação inversa com as ICSAP em crianças e relação direta com 

os idosos. A população idosa, além de ter taxas maiores de ICSAP, tem menor 

resposta à melhoria do acesso e da qualidade da atenção (Caminal, Sánchez et al., 

2002).  

3.4. As ICSAP no Brasil e a ESF 

A avaliação de serviços de saúde, rotineira em países desenvolvidos, começa 

a tomar força no Brasil e vários estudos têm surgido, usando as ICSAP como 

indicador indireto para avaliar a ESF.   

As ICSAP refletem a efetividade da atenção primária, dado que a oportuna 

ação da APS e a boa qualidade do atendimento podem ou reduzir a freqüência do 

agravo ou, caso presente, possibilitar seu tratamento a nível ambulatorial, evitando a 

internação: medimos assim a capacidade resolutiva da APS. O indicador, segundo 

Perpetuo e Wong é descrito como “um conjunto de doenças que se abordadas de 

maneira apropriada, tanto em termos de promoção e prevenção, quanto de tratamento 

precoce e acompanhamento ambulatorial, dificilmente progrediriam a ponto de exigir 

internação” (Perpetuo e Wong, 2006).  

A ESF representa o eixo estruturante da atenção básica e a avaliação e o 

monitoramento são necessários para a implementação do programa. Há um contínuo 

investimento em busca de alternativas que melhorem a saúde da população e os 
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serviços têm sido reestruturados num esforço conjunto do MS e pelas secretarias 

estaduais e municipais de saúde. Há necessidade então de avaliar os serviços para 

identificar o real impacto desses investimentos e ainda fornecer conhecimentos 

necessários à tomada de decisão para o atendimento das demandas e necessidades de 

saúde para melhorar a resolubilidade do sistema.  

Em estudo da avaliação do impacto da ESF nas ICSAP, a nível nacional, no 

período de 1999 a 2006, as principais causas das ICSAP no Brasil, em menores de 20 

anos são as gastroenterites e suas complicações, asma e pneumonia bacterianas. No 

período estudado as gastroenterites e asma sofreram redução em suas taxas de 

internação, porem, as pneumonias sofreram acréscimo, principalmente em 2001 e 

2002. A redução das taxas deu-se de modo desigual nas diversas regiões brasileiras, 

sendo que a região Norte e Nordeste apresentaram as maiores taxas: são regiões onde 

existem maiores níveis de analfabetismo e menor produto interno bruto (PIB) per 

capita. Os autores levantam a possibilidade do aumento das internações por 

pneumonia ter sido causado pelo aumento da cobertura da ESF e conseqüente 

aumento da identificação e internação dos casos bem como a melhor codificação das 

doenças nas AIHs (Moura, Cunha et al., 2010).  

Outro estudo, de cunho ecológico e de avaliação da expansão da ESF, 

realizado no período de 1999 a 2007, mostra que em crianças as maiores causas de 

ICSAP são as gastroenterites, pneumonia e asma, em adultos gastroenterites, 

Infecções do Trato Urinário (ITU), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Hipertensão 

Arterial (HA) e em idosos Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), gastroenterites e 

Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC). As taxas de ICSAP no período 

correspondem a 30% das internações e houve 24% de redução nestas taxas, contra 
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9% de redução das causas não sensíveis. A expansão da ESF foi o fator associado a 

esta redução, mesmo após controle de fatores de confusão, como nível 

socioeconômico e fatores relacionados aos serviços de saúde, que podem afetar as 

taxas (Dourado, Oliveira et al., 2011).  

Guanais e Macincko testaram a associação entre a melhora do acesso aos 

serviços, pela expansão da ESF e PACS e as taxas de ICSAP para agravos 

relacionados ao sistema circulatório, DM e problemas respiratórios, no período de 

1998 a 2002, em adultos. Neste período houve redução no número de leitos 

hospitalares do SUS e a análise avalia tanto a expansão da ESF quando do PACS.  

Entre as mulheres houve importante redução das internações, não observada entre os 

homens, sugerindo que os homens são menos atingidos pelos programas e ações em 

saúde. O PACS mostrou associação significante na redução das internações por 

problemas circulatórios enquanto a ESF esteve associada à redução das internações 

por DM e problemas respiratórios. As ACSs têm papel importante na educação em 

saúde e no monitoramento das doenças crônicas, durante as visitas domiciliares. 

Tradicionalmente, o trabalho é realizado durante o dia, e as mulheres acabam sendo 

mais atingidas por essas ações, por serem mais facilmente encontradas. Nas doenças 

crônicas, o fortalecimento constante da medicação e do acompanhamento 

ambulatorial tem fator decisivo no seu controle, ao contrário das agudas, mais 

dependentes do trabalho do médico e da enfermeira, pela necessidade da pronta e 

eficaz intervenção. Fortalecendo a ação das ACSs, as reduções das internações por 

problemas circulatórios ocorreram mesmo onde havia grande percentual de 

analfabetismo. Em todo o período o efeito da expansão do PACS esteve estável 

enquanto o efeito da expansão da ESF mostrou grande aumento com o correr dos 



 

 27 

anos do estudo. Os autores atribuem a isso o fato do PACS ter iniciado em 1991, 

enquanto a ESF iniciou em 1998, o ano inicial da análise do estudo. O impacto da 

redução dos custos com as internações que foram evitadas foi calculado em 

aproximadamente U$ 63 milhões (Guanais e Macinko, 2009).  

Em inquérito realizado em hospitais de Montes Claros, MG, estudou-se a 

associação das ICSAP com a utilização dos serviços de saúde, nos anos de 2007 e 

2008. O percentual de ICSAP foi de 38,8% das internações e o risco de internação 

por condições sensíveis esteve associado a ter internações prévias, ter escolaridade 

menor do que 4 anos de estudo, fazer controle de saúde fora das unidade de ESF, ter 

a solicitação de internação por médico não-ESF e idade maior que 60 anos. Os 

pacientes que não tinham vínculo com as ESF apresentaram probabilidade até 2 

vezes maior de internar por causas sensíveis do que aqueles acompanhados pelas 

equipes, confirmando que a longitudinalidade interfere favoravelmente no cuidado à 

saúde (Fernandes, Caldeira et al., 2009).   

Estudo realizado no RS, em 2006, as ICSAP foram associadas ao sexo 

feminino, idade menor que 5 anos, escolaridade menor que 5 anos, hospitalização 

anterior, consultar em serviços de emergência e estar internado em hospital 

universitário. Os pacientes das UBS que na avaliação obtiveram nota acima da média 

no quesito trabalho em equipe, apresentaram menor probabilidade de que o motivo 

da internação fosse uma causa sensível. A renda esteve associada às ICSAP quando o 

vínculo não era o SUS, sugerindo que há um efeito compensador deste sobre a 

iniqüidade social, principalmente da ESF, pois quando este é o vínculo, a 

escolaridade perde significância (Nedel, Facchini et al., 2008).  
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Elias, buscando associação entre ICSAP e a qualidade da atenção oferecida 

pelas ESF, no sul de SC, observou que as internações por Pneumonia decresceram 

independente da qualidade da atenção enquanto as internações por DM somente 

decresceram onde a qualidade da atenção foi considerada adequada. As internações 

por diarréia mantiveram-se estáveis no período do estudo (1999 a 2004), porém no 

grupo classificado como de qualidade adequada, a magnitude foi muito menor. 

Durante as avaliações da qualidade dos serviços das unidades, encontrou problemas 

não condizentes com os princípios da APS, como baixa cobertura em crianças 

menores de 5 anos, deficiências nas VDs, falta de atendimento da demanda 

espontânea,  dificuldades de acesso da população e constantes modificações nas 

equipes (Elias e Magajewski, 2008).  

Praticamente no mesmo período, Henrique e Calvo utilizaram o indicador 

ICSAP, entre outros, para avaliar a ESF no estado de SC, como medida de impacto 

da implantação do programa no estado, não encontrando significância estatística na 

alteração do indicador. Para o período estudado, não encontraram indícios de 

alterações do modelo assistencial com a implantação do programa, mesmo com 

ampliação significativa da cobertura (Henrique e Calvo, 2008). 
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4. OBJETIVOS 
 

 

Objetivos  

 

Objetivo Geral 

Calcular a prevalência anual de internações pediátricas por CSAP no 

município de Itajaí/SC, nos anos de 2008 a 2010 e verificar seus fatores associados. 

 

Objetivos Específicos 

Estimar a prevalência de ICSAP por unidade de saúde, verificando se há 

diferença entre as áreas cobertas por ESF e as não cobertas e quais os fatores 

associados. 

Comparar as áreas cobertas por ESF e verificar as diferenças entre elas e 

quais fatores estão associados às prevalências de ICSAP. 

Verificar nas áreas cobertas por ESF o desempenho dos indicadores da saúde 

da criança do PMAQ-AB. 

Estimar o custo médio e total das ICSAP nos anos do estudo. 
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RESUMO 

As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária são medidas indiretas de 

avaliação do acesso e da qualidade da APS. O objetivo deste estudo foi estimar sua 

prevalência em crianças e adolescentes e fatores associados no município de Itajaí, 

SC, nos anos de 2008 a 2010. Estimamos as prevalências das ICSAP e calculamos 

suas associações através de regressão múltipla de Poisson. Os resultados mostraram 

que a prevalência de ICSAP para os anos de 2008, 2009 e 2010 foram 31,6% [IC95% 

(28,8-34,5)], 27,0% [IC95% (24,0-30,1)] e 26,4% [IC95% (23,5-29,2)], 

respectivamente, com redução de 16,5% no período, enquanto a cobertura 

populacional da ESF aumentou em 15%. As gastroenterites foram responsáveis por 

60,2% das internações, seguidas por ITU (10,0%), epilepsia (8,9%) e bronquites 

(4,3%). A prevalência de ICSAP em crianças de 5-10 anos foi 40% maior quando 

comparada às crianças menores de 1 ano. O tipo de unidade de saúde, sexo e raça 

não mostraram associação significativa. O achado sugere que ações devem ser 

implementadas para escolares e adolescentes. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Saúde da Família, Qualidade da 

assistência à saúde, Hospitalização. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

ABSTRACT 

The hospitalizations for Ambulatory Care Sensitive Conditions are indirect measures 

of evaluation of access and quality of Public Health. The objective of this study was 

to estimate the prevalence of ACSC in children and adolescents and associated 

factors in Itajai city, SC, in the years 2008 to 2010. We estimated the prevalence of 

ACSC and calculated their associations through multiple Poisson regression. The 

results showed that the prevalence of ACSC for the years 2008, 2009 and 2010 were 

31.6% [95%CI (28.8-34.5)], 27.0% [95%CI (24.0-30.1)] e 26.4% [95%CI (23.5-

29.2)], respectively, with a reduction of 16,5% during the period, while population 

coverage de Family Healthcare has increased by 15%. Gastroenterits were 

responsible for 60.2% of admissions followed by urinary tract infection (10.0%), 

epilepsy (8.9%) and bronchitis (4.3%). ACSC prevalence in children of 5-10 years 

old was 40% higher than children under 1 year old. Type of health unit, sex and race 

showed no significant association. The finding suggests that actions should be 

implemented for children and adolescents. 

Keywords: Primary Health Care, Family Health, Quality of health care, 

Hospitalization. 
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Introdução 

As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) têm 

sido utilizadas desde a década de 80 para a avaliação do acesso e da qualidade da 

Atenção Básica (AB)
1-3

 além de servir de instrumento para o planejamento, 

implementação e avaliação dos serviços de saúde e identificação de iniquidades entre 

áreas geográficas distintas
4
. Várias listas de condições sensíveis foram criadas em 

vários países e no Brasil, em 2008, o Ministério da Saúde publicou a lista brasileira, 

construída baseada na experiência espanhola
4, 5

. Taxas elevadas de ICSAP indicam 

uma Atenção Primária à Saúde (APS) inadequada em tipo, localização, intensidade e 

oportunidade para o problema de saúde que está sendo tratado
6
.  

O Brasil iniciou a estruturação da APS na década de 80, mas foi a partir da 

criação do Programa Saúde da Família em 1994 que de fato, iniciou a consolidação 

dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) delineados na Constituição de 

1988
7
. O programa rapidamente se expande e passa a ser estratégia de atenção e 

porta de entrada do sistema em 1997
8
, posição essa reafirmada com a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) instituída em 2006 e reeditada em 2011
9, 10

. A 

Estratégia Saúde da Família (ESF), tem a atenção focada na família, situada em um 

ambiente físico e social, possibilitando compreensão ampliada do processo saúde-

doença e trabalha em territórios adscritos, incentivando a vinculação dos usuários 

com a unidade de saúde. O vínculo e a continuidade do cuidado são fortemente 

relacionados à redução das ICSAP
11-14

. 
 

A partir da implantação e expansão da ESF têm-se demonstrado que houve 

melhora das condições de saúde da população brasileira. A mortalidade infantil 

decresceu 4,5% a cada 10% de aumento da cobertura do programa
15

 e aumentaram as 

taxas de cobertura vacinal
16

. As ICSAP reduziram mais que o dobro que as não 

sensíveis, mesmo controladas por fatores socioeconômicos
17

.  Taxas de internação 

por pneumonia em crianças e idosos apresentaram tendência a queda
2, 18, 19

 bem 

como para doenças crônicas como diabetes e hipertensão em adultos
20

.  

Itajaí é um município de grande porte do estado de Santa Catarina e situa-se 

na foz do rio Itajaí-Açu. Possui uma população de 183.373 habitantes, sendo 57.070 

habitantes na faixa etária de 0 a 14 anos, segundo dados do censo do IBGE. 

Implantou a ESF em setembro de 2000, iniciando a expansão do programa em 2004 e 
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hoje conta com 33 equipes de ESF e 4 de EACS distribuídas em 22 unidades de 

saúde, com cobertura populacional de 66,2%. Recentemente 32 equipes da ESF 

aderiram ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB)
21

. As internações hospitalares para crianças e adolescentes até 

14 anos de idade são referenciadas ao Hospital Universitário Pequeno Anjo (HUPA), 

conveniado ao SUS. O modelo de atenção é misto, estando presente o pediatra em 

todas as unidades de saúde, com e sem ESF, o que pode gerar duplicidade no cuidado 

e competição pela clientela, dificultando o vínculo com as ESF.  

Poucos trabalhos foram realizados analisando as ICSAP e suas associações na 

população pediátrica, correlacionando indicadores de produção da ESF. Diante disto, 

esse trabalho teve como objetivos calcular a prevalência das ICSAP no município e 

por unidade de saúde, verificando se há diferenças entre as áreas cobertas pela ESF e 

as não cobertas e, entre as que têm cobertura que fatores estão associados às 

diferentes prevalências. Ainda buscamos avaliar o desempenho dos indicadores do 

PMAQ-AB da saúde da criança e calcular o custo médio e total das ICSAP.  

 

Métodos 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal com análise de tendência, 

realizado para comparar áreas com ESF e sem ESF e verificar fatores associados às 

ICSAP, com base nos dados secundários disponíveis nos bancos de dados do Sistema 

de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS)
22

 e do Sistema de Informações da 

Atenção Básica (SIAB).   

A população do estudo foi composta por crianças e adolescentes (0 a 14 anos) 

internadas no Hospital Universitário Pequeno Anjo (HUPA), no período de janeiro 

de 2008 a dezembro de 2010 e residentes no município de Itajaí. Foram critérios de 

inclusão, a presença do Código Internacional de Doenças 10
a
 versão (CID-10) na 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH), o endereço correto e a internação ser 

classificada como clínica.  

Os dados obtidos dos arquivos reduzidos da AIH foram combinados com os 

dados locais do Sistema de Informação Hospitalar Descentalizado (SIHD2) – base 

local dos dados da AIH, geradora da produção hospitalar sob gerenciamento do 

município, a fim de obter o endereço e referenciar a internação à unidade de saúde 



 

 43 

responsável pela área. Os dados referentes às unidades de saúde com ESF foram 

obtidos dos relatórios de produção do SIAB, da base de dados da Secretaria 

Municipal de Saúde.  

A classificação da internação em Condição Sensível à Atenção Primária 

(CSAP) ou não, foi baseada no diagnóstico principal constante na AIH e o código do 

CID-10 foi classificado conforme a Portaria nº 221, que definiu a Lista Brasileira de 

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária
5
. A variável resultante foi 

considerada a variável dependente e foi dicotomizada em sim e não. Foram feitas 

duas análises, a primeira utilizando-se todas as unidades de saúde e a segunda apenas 

com aquelas que têm implantado a ESF.  

As variáveis demográficas independentes utilizadas e suas categorizações 

foram: idade (<1, 1-4, 5-9 e 10-14 anos), raça/cor (branca e não branca), sexo 

(feminino e masculino). Para a comparação entre as áreas cobertas por ESF foram 

agregadas ao banco as variáveis composição da equipe (completa e incompleta), 

tempo de ESF no ano da internação (≥1 e < 1 ano) e mudança na equipe (não e sim). 

Além disso, agregou-se variáveis referentes à produção das equipes, por unidade de 

saúde: média de consultas em < 5 anos (≥1,7 e <1,7), percentual de aleitamento 

materno em < 4 meses (≥76 e <76%), percentual de vacinas em dia em <1 ano (≥97 e 

<97%), percentual de crianças <1 ano e 1-2 anos pesadas (ambas dicotomizadas em 

≥90 e <90%) e percentual de baixo peso ao nascer (≤9,5 e >9,5%). Os pontos de 

corte utilizados para as variáveis obtidas da produção da ESF foram as sugeridas pelo 

Instrutivo do PMAQ-AB
21

, desagregando-se o indicador percentual de crianças 

pesadas, mas considerando o mesmo ponto de corte. Para a variável composição da 

equipe, foi considerada incompleta a equipe que permaneceu sem médico e/ou 

enfermeira por mais de 3 meses e para a variável mudança na equipe, foi considerada 

troca de médico e/ou enfermeira, ambas relacionadas ao ano da internação.  

Foram estimadas as prevalências das ICSAP e calculadas suas associações 

utilizando-se o teste do Qui-quadrado, com nível de significância em 5%. Para a 

análise múltipla dos fatores inicialmente associados ao desfecho foi utilizada a 

regressão múltipla de Poisson, obtendo-se a razão de prevalência (RP) e seus 

intervalos de confiança (95%). Para a entrada inicial no modelo estatístico 
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considerou-se p<0,20 no teste do Qui-quadrado, permanecendo no modelo aquelas 

que mantiveram a significância estatística (p<0,05).  

O banco de dados foi construído utilizando-se o programa Excel (Microsoft 

Corp., Estados Unidos) e a análise estatística no programa Stata 9.0 (Stata Corp., 

College Station, Estados Unidos).  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo 

Hospitalar Conceição (GHC) e pela Secretaria de Saúde de Itajaí, SC. 

Resultados 

A amostra estudada foi composta de 2.764 internações clínicas, com taxa de 

perda em relação ao banco original de 9,97% (n=306). As perdas foram relacionadas 

a erros de endereço, entre eles erro na digitação do município de residência e 

logradouros não identificáveis.  

As prevalências de ICSAP e seus intervalos de confiança, para os anos de 

2008, 2009 e 2010 foram, respectivamente, 31,6%[IC95%(28,8-34,5)]; 

27,0%[IC95%(24,0-30,1)] e 26,4%[IC95%(23,5-29,2)]. Observa-se que houve 

redução da prevalência de ICSAP da ordem de 16,5% no período e, neste mesmo 

tempo a cobertura populacional da ESF no município aumentou em 15,7%, passando 

de 49,3% em 2008 a 66,2% em 2010.  

A média de idade das crianças internadas por CSAP foi de 4,1 anos [IC95% 

(3,8-4,4)].  

Os grupos de doenças mais freqüentes entre as ICSAP, por capítulo do CID-

10, foram as Doenças Infecciosas e Parasitárias (n=504;63,9%), as Doenças do 

Aparelho Genitourinário (n=103, 13,0%) as Doenças do Sistema Nervoso Central 

(n=79;10,0%) e as Doenças do Aparelho Respiratório (n=57;7,2%). As doenças 

diarréicas não especificadas (CID-10 A04.9) foram responsáveis por 60,2% (n=475) 

das internações, seguidas por ITU 10,0% (n=79), epilepsia 8,9% (n=70) e bronquites 

4,3% (n=34). As internações devidas a diabetes aparecem em 5º lugar (n=24;3,0%) e 

devidas a asma em 7º lugar com 2,5% das internações (n=20). O diagnóstico de 

Pneumonia representado pelos CID-10 J14 e J15.3 a J15.9 não foram observados na 

amostra estudada.  

 A Tabela 1 mostra as associações das ICSAP com as variáveis estudadas 

(análise bivariada). Na análise multivariável observou-se que em relação à 
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prevalência de ICSAP em crianças menores de 1 ano, as crianças de 5 a 9 anos e as 

de 10 a 14 anos têm respectivamente 40% (p<0,001) e 30% (p=0,002) maior 

prevalência de ICSAP. O tipo de unidade, o sexo e a raça/cor não mostraram 

associação significante com a prevalência de ICSAP, na amostra estudada.  

 A Figura 1 mostra a distribuição das prevalências de ICSAP por Unidade de 

Saúde que, para o período estudado apresentou variação entre 20,6% e 40,0%. 

 Para a análise das unidades de saúde que têm ESF implantada foram 

selecionadas as 2.287 internações ocorridas nas áreas com cobertura da estratégia.  

A prevalência de ICSAP, entre as unidades de saúde com ESF, foi de 31,2% 

[IC95%(28,1-34,4)], 27,2% [IC95%(23,8-30,5)] e 26,5% [IC95%(23,4-29,6)], para 

2008, 2009 e 2010, respectivamente. A média de idade das crianças com cobertura 

de ESF, internadas por ICSAP foi de 4,0 anos [IC95%(3,7-4,3)].  

A Tabela 2 mostra as médias das variáveis da produção das ESF.  

Na Tabela 3 observamos que a prevalência de internações em cianças 

menores de 1 ano foi significativamente menor que nas demais faixas etárias. 

Nenhuma das variáveis selecionadas com base nos indicadores do PMAQ-AB 

mostrou estar associada às ICSAP, na amostra estudada. As crianças do sexo 

feminino e aquelas adscritas à unidades que mantiveram a(s) equipe(s) da ESF 

completa(s) tiveram maior prevalência de ICSAP (29,9; p=0,171 e 30,1; p=0,135).    

A Tabela 4 mostra as razões de prevalência (RP) brutas e ajustadas entre as 

ICSAP e as variáveis estudadas com seus respectivos intervalos de confiança 

(IC95%). Ter mais de 5 anos esteve associado a uma maior prevalência de ICSAP (5 

a 9 anos: RP=1,3 [IC95% 1,1-1,6] e 10 a 14 anos: RP=1,3 [IC95% 1,0-1,6]) quando 

comparado às crianças com menos de 1 ano de idade. As demais variáveis não 

apresentaram significância estatística no modelo. 

O valor médio das internações por ICSAP foi de R$ 379,80 [IC95% (340,19-

419,41)] enquanto nas não-ICSAP ficou em R$ 789,03 [IC95% (704,96-873,10)]. O 

valor total das internações por ICSAP foi de R$ 299.664,10 contra R$ 1.558.330,00 

das não-ICSAP.  

 

Discussão 
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O SIH-SUS é o sistema que processa as informações das AIHs, permitindo o 

pagamento das internações aos hospitais conveniados ao SUS, gerando um banco de 

dados que permite acesso às informações de morbidade hospitalar e procedimentos 

realizados pelo SUS. A confiabilidade dos dados gerados foi considerada satisfatória 

e melhora ano a ano, principalmente em relação à concordância do diagnóstico com 

o procedimento realizado
17, 23

. O SIAB é o sistema que processa as informações da 

produção da ESF e desde 1998 passou a ser requisito obrigatório para que os 

municípios recebam os recursos do Piso da Atenção Básica (PAB). A confiabilidade 

dos dados ainda não está estabelecida
24

 e com a maior utilização dos dados pelas 

equipes e pesquisadores a qualidade dos dados tende a crescer
25

.  

Qualificar os dados é fundamental para a utilização de dados secundários, 

pois apesar da informação ser menos detalhada, é de fácil acesso, baixo custo e têm 

ampla disponibilidade. A prática da análise de dados secundários é fundamental para 

aprimorar as fontes de informação, além de estimular a prática de gestão de saúde 

pública baseada em evidência e geradas a partir da prática da epidemiologia em 

serviço.  

No Brasil as ICSAP mostraram redução de 24% no período de 1999 a 2007, 

relacionadas ao aumento da cobertura da ESF
17

. Em Itajaí, entre os anos de 2008 e 

2010 observou-se uma queda de 16,5% na prevalência de ICSAP em crianças. Em 

2010 a prevalência foi de 26,4% (IC95% 23,5-29,2).  

As prevalências encontradas em estudos realizados no Brasil e em outros 

países com sistemas de saúde de cobertura universal mostram variações em crianças 

menores de 2 anos desde 41,4%
26

 a 28,0%
27

, bem como relação inversa entre a idade 

e as taxas de ICSAP
6
.  Em nosso estudo as internações em crianças menores de 1 ano 

apresentaram prevalência 40% menor que as crianças de 5 a 9 anos  e 30% menor 

que as crianças de 10 a 14 anos, associação inversa à encontrada por Caldeira et  al
26

 

e outros autores
28, 29

, que encontraram maior prevalência de ICSAP em crianças 

menores de 5 anos. Essa associação manteve-se quando analisadas somente as 

unidades de saúde com ESF implantada. Este achado sugere que o cuidado nos 

primeiros 5 anos está sendo realizado satisfatoriamente pelas unidades de saúde. Essa 

é a idade alvo dos programas de puericultura, porém políticas de saúde para escolares 

e adolescentes precisam ser implementadas no município. 
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Unidades de saúde com ESF, em outros estudos, mostraram-se associadas 

tanto a maior prevalência de ICSAP
26

 quanto à menor risco de ICSAP
30

, mas em 

nossa amostra não encontramos associação. Em nosso estudo a unidade que 

apresentou a maior prevalência situa-se no bairro Centro e é um Centro de 

Referência Materno-Infantil. A população adscrita à área da unidade é atendida em 3 

unidades próximas, nenhuma com ESF. O vínculo, quando se dá, é com o pediatra. 

Por outro lado, a menor prevalência foi encontrada em unidade de saúde de um dos 

bairros mais distantes do hospital, localizado no Centro da cidade, mas que possui 

ESF. A falta de vínculo e a proximidade com serviços de emergência podem explicar 

a maior prevalência encontrada.  

O sexo e a raça, freqüentemente associados às ICSAP também não 

apresentaram significância na amostra estudada. Em relação à raça, 97,1% da 

amostra foi classificada como branca na AIH, demonstrando que esse quesito deve 

ainda ser trabalhado para melhorar a qualidade dos bancos de dados, possibilitando 

melhor diagnóstico de morbidade das diferentes etnias.   

A principal diagnóstico relacionado às ICSAP foi a doença diarréica (60,2%), 

seguida por ITU, epilepsia, bronquite, diabete e asma, tanto para a análise geral 

quanto para a análise das ESF. As gastroenterites e suas complicações foram a 

primeira causa de internação em menores de 20 anos no Brasil no período de 1999 a 

2006 e, em segundo e terceiro lugar vieram a asma e as pneumonias. Nesse período, 

as ITUs foram significativas para as idades de 10 a 19 anos
19

. Para os códigos 

correspondentes às pneumonias a freqüência na amostra foi igual a zero, levando à 

possibilidade de estarem incluídas no diagnostico de bronquite, sendo necessários no 

futuro, estudos avaliativos da utilização dos códigos nas internações no HUPA. No 

estado da Califórnia, EUA a principal causa de ICSAP são as pneumonias ficando as 

diarréias em segundo lugar
14

, bem como em levantamento realizado em Minas 

Gerais, no Brasil, entre os anos de 1998 e 2004, onde as pneumonias chegaram a 

corresponder a 90% das ICSAP
2
. Estudo canadense apresentou maior incidência de 

asma, seguida de pneumonia e epilepsia
27

.  

As doenças diarréicas, em geral, são extremamente sensíveis às ações básicas 

de saúde, de fácil diagnóstico, manejo e resolução e existem evidências de que a 

redução das internações por diarréia deve-se mais à expansão da EACS do que da 
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ESF 
31

. Mesmo assim representou a maior parte dos 16,1% do valor total das 

internações, gastos com as ICSAP no período estudado. O valor médio das ICSAP é 

metade do valor das internações por condições não sensíveis, mostrando serem 

internações rápidas e sugerindo que uma rápida ação da AB poderia realmente tê-las 

evitado ou reduzido.   
 

Para a análise das unidades de saúde com cobertura de ESF foram 

adicionadas variáveis representando indicadores da saúde da criança, selecionados do 

PMAQ-AB
21

 e variáveis indicativas de atributos da AB
32,

 como longitudinalidade e 

integralidade. Estudos mostram que a continuidade do cuidado
11, 12

, o cuidado 

programado (acompanhamento de doenças crônicas ou puericultura)
13, 26

 e o tempo 

maior de vínculo com a ESF
26

 reduzem  as ICSAP, enquanto as constantes 

modificações nas equipes tendem a aumentá-las
18

. Na amostra estudada ocorreram 

mais internações por CSAP nas equipes com menos de 1 ano de implantação (30,4%) 

e naquelas onde não ocorreram mudanças na equipe (28,9%), porém sem 

significância estatística.  

A média de consultas em menores de 5 anos foi quase o dobro da sugerida no 

PMAQ-AB (1,7 consultas/criança/ano), tanto para as crianças internadas por CSAP 

como por não CSAP, sugerindo que nesta faixa etária o acesso é facilitado, tanto para 

doenças crônicas como para casos agudos. Também mostra que a ESF tem cumprido 

seu papel no atendimento à criança, apesar do pediatra estar presente na unidade. O 

melhor acesso está associado a menores taxas de ICSAP, independente da 

prevalência de doenças e tipo de oferta médica (médico geral ou especialista)
33

, 

porém outro estudo mostra que uma parcela considerável da população busca 

serviços de urgência e emergência em detrimento da AB por esta não dispor de 

pediatra e apenas 18,9% preferem atendimento na ESF
34

.  Esse achado pode 

justificar a menor prevalência de ICSAP nesta faixa etária, encontrada em nosso 

estudo.  

A média de crianças de 1 a 2 anos pesadas está muito aquém do ideal, desde 

que é faixa etária priorizada nas visitas domiciliares, além do peso ser medida 

fundamental para o acompanhamento do desenvolvimento da criança. Há 

discrepância desse dado em relação à média de consultas em menores de 5 anos e 

pode ser explicado pela falta da coleta do dado e/ou o preenchimento do boletim 
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mensal pelas ACSs, levando a subnotificação. Não esteve associada às ICSAP, mas 

indica que ações devem ser desenvolvidas na área da saúde da criança.  

Uma das limitações desse estudo foi a ausência de dados socioeconômicos, 

que freqüentemente são associados às ICSAP, principalmente escolaridade e renda 

familiar
14, 27, 30

.  

As ICSAP podem ser utilizadas para comparar diferentes serviços, bem como 

para sinalizar modificações nas prioridades e linhas de ação das equipes, porém as 

internações pediátricas podem ser um evento muito complexo, desde que vários 

fatores podem estar envolvidos na internação, desde a percepção dos pais e dos 

médicos a respeito da necessidade da internação até a habilidade do médico da ESF 

em tratar crianças. A utilização dos serviços de emergência não foi estudada aqui, 

mas pode influenciar grandemente na decisão de internar ou não uma criança
34

. Ao 

mesmo tempo em que o médico da ESF pode ter dificuldade no manejo das crianças, 

a formação pediátrica ainda é pontual e orientada para a cura e muitas vezes a 

internação decorre de atendimentos pontuais e fragmentados.  

A análise das ICSAP tem baixo custo, porém os dados devem ser 

georreferenciados para analisar equipes dentro de um mesmo município, o que não é 

possível utilizando-se somente as bases de dados dos arquivos reduzidos das AIHs, 

ou mesmo dos dados do SIHD2, já que a menor área referenciada é o bairro e a 

distribuição das equipes não é necessariamente igual a estes. Dados socioeconômicos 

presentes na AIH, a exemplo de outros países, seriam de grande valia, pois outra 

dificuldade encontrada é a obtenção de dados socioeconômicos para áreas dentro de 

um município. Talvez o indicador ICSAP seja mais valioso para avaliar e comparar 

áreas maiores, como municípios ou regiões, desde que, para unidades maiores estão 

disponíveis dados socioeconômicos e estes são importantes fatores associados e que 

devem ser estudados. Na atual situação das bases de dados dos sistemas de 

informação disponíveis, analisar dados provenientes de vários sistemas torna-se uma 

tarefa trabalhosa e possível para àqueles com maior conhecimento de informática. 

Conclusão 

A maior prevalência de ICSAP entre as unidades de saúde, encontrada no 

bairro onde se localiza o hospital e não possui ESF ou APS reforça a necessidade da 
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cobertura integral de Atenção Básica para toda a população, com possibilidade de 

formação de vínculo e atendimento integral às famílias. A prevalência de doenças 

diarréicas entre as ICSAP está muito além da encontrada na revisão bibliográfica, 

sugerindo que outras ações além de saneamento e vigilância das escolas e creches 

devem ser realizadas.  

Nos anos do estudo não foram encontrados nenhum dos CIDs da lista 

brasileira referentes à Pneumonia. O diagnóstico principal está sendo mal 

classificado? O hospital universitário é formador de futuros profissionais ligados à 

saúde, responsáveis pela geração de dados necessários ao conhecimento e 

planejamento de ações em saúde. Para gerar dados confiáveis é necessário seriedade 

e fidedignidade no preenchimento da AIH.   

A ESF tem cumprido seu papel na saúde da criança, mas estamos longe de ter 

o perfil médico ideal nas equipes: ainda são freqüentes os casos onde o médico da 

ESF não ou pouco atende crianças, principalmente lactentes. Trabalhar dentro da 

lógica da ESF em todas as unidades de saúde e com todos os médicos da AB é um 

desafio e certamente traria benefícios à saúde da população, principalmente 

pediátrica, pois o pediatra ainda atua pontualmente e com menos ênfase no foco 

familiar e na percepção do ambiente físico e social do paciente, além de manter a 

prática do atendimento na unidade, realizando visitas domiciliares, creches e escolas 

muito raramente.  
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Tabelas e figuras 

Figura 1. 
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Tabela 1. 

Variáveis Não-ICSAP ICSAP p 

 n % n %  

Tipo de Unidade      

ESF (n=17) 1637 71,6 650 28,4 0,869 

EACS (n=4) 131 

 
72,0 51 28,0  

Outras (n=3) 207 70,2 88 29,8  

Faixa Etária      

<1 ano 637 75,6 206 24,4 <0,001 

1 a 4 anos 775 72,6 292 27,4  

5 a 9 anos 290 64,7 158 35,3  

10 a 14 anos 273 67,2 133 32,8  

Sexo      

Feminino 867 70,2 368 29,8 0,190 

Masculino 1108 72,5 421 27,5  

Raça/Cor      

Branca 1921 71,5 764 28,5 0,536 

Preta/Parda/Indígena/Amarela 54 68,3 25 31,7  

 

 

Tabela 2. 

Variável Não- ICSAP ICSAP 

 Média IC95% Média IC95% 

Média de consultas em crianças <5anos 4,2 4,0-4,3 4,4 4,2-4,7 

% de Aleitamento Materno em <4 anos 75,7 75,3-76,0 76,1 75,6-76,7 

% de Vacinas em dia <1 ano 95,2 95,0-95,5 95,1 94,7-95,6 

% de crianças <1 ano pesadas 83,0 82,3-83,7 82,7 81,6-83,8 

% de crianças 1-2 anos pesadas 75,4 74,4-76,4 75,3 73,7-76,8 

% de baixo peso ao nascer 6,4 6,2-6,6 6,6 6,3-6,9 
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Tabela 3. 

Variáveis Não-ICSAP ICSAP p 

 n % n %  

Faixa Etária      

<1 ano 536 75,2 177 24,8 0,013 

1 a 4 anos 618 72,0 240 28,0  

5 a 9 anos 252 66,7 126 33,3  

10 a 14 anos 231 68,3 107 31,7  

Sexo      

Feminino 699 70,1 298 29,9 0,171 

Masculino 938 72,7 352 27,3  

Raça/Cor      

Branca 1591 71,6 632 28,4 0,957 

Preta/Parda/Indígena/Amarela 46 71,9 18 28,1  

Composição da equipe      

Completa 642 69,9 277 30,1 0,135 

Incompleta 995 72,7 373 27,3  

Tempo de ESF      

≥1 ano 1541 71,7 608 28,3 0,589 

<1 ano 96 69,6 42 30,4  

Mudança na equipe      

Não 1167 71,1 475 28,9 0,391 

Sim 470 72,9 175 27,1  

Média de consultas em <5 anos      

≥1,7 consultas/criança/ano 1407 71,6 558 28,4 0,949 

<1,7 consultas/criança/ano 230 71,4 92 28,6  

% Aleitamento Materno em <4 

meses 
     

≥76% 970 71,1 394 28,9 0,550 

<76% 667 72,3 256 27,7  

% vacinas em dia em <1ano      

≥97% 794 71,5 317 28,5 0,909 

<97% 843 71,7 333 28,3  

% crianças <1 ano pesadas      

≥ 90% 626 71,9 245 28,1 0,808 

<90% 1011 71,4 405 28,6  

% crianças 1 a 2 anos pesadas      

≥90% 583 72,1 226 27,9 0,703 

<90% 1054 71,3 424 28,7  

% de baixo peso ao nascer       

≤ 9,5% 1307 72,1 505 27,9 0,253 

>9,5% 330 69,5 145 30,5  
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Tabela 4.  

Variáveis RP bruta IC 95% p 
RP 

ajustada 
IC 95% p 

Faixa Etária       

<1 ano 1   1   

1 a 4 anos 1,1 0,9-1,3 0,161 1 0,9-1,3 0,161 

5 a 9 anos 1,3 1,1-1,6 0,003 1,3 1,1-1,6 0,003 

10 a 14 anos 1,3 1,0-1,6 0,018 1,3 1,0-1,6 0,018 

Sexo       

Feminino 1   **   

Masculino 0,9 0,8-1,0 0,171    

Raça/Cor       

Branca 1   *   

Preta/Parda/Indígena/Amarela 1,0 0,7-1,6 0,958 *   

Composição da equipe       

Completa 1   **   

Incompleta 0,9 0,8-1,0 0,134    

Tempo de ESF       

≥1 ano 1   *   

<1 ano 1,1 0,8-1,4 0,584    

Mudança na equipe       

Não 1   *   

Sim 0,9 0,8-1,1 0,394    

Média de consultas em <5 anos       

≥1,7 consultas/criança/ano 1   *   

<1,7 consultas/criança/ano 1,0 0,8-1,2 0,949    

Aleitamento Materno em <4m 

mmmmeses 
      

≥76% 1   *   

<76% 1,0 0,8-1,1 0,550    

Vacinas em dia em <1ano       

≥97% 1   *   

<97% 1,0 0,9-1,1 0,909    

Crianças <1 ano pesadas       

≥ 90% 1   *   

<90% 1,0 0,9-1,2 0,808    

Crianças 1 a 2 anos pesadas       

≥90% 1   *   

<90% 1,0 0,9-1,2 0,704    

Baixo peso ao nascer        

≤ 9,5% 1   *   

>9,5% 1,1 0,9-1,3 0,248    

* Excluída na análise bivariada p>0,20 

**excluída na análise múltipla p>0,05 
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Legendas 

Figura 1: Prevalência das ICSAP por tipo de unidade de saúde. Itajaí, SC. 2008-

2010. 

Tabela 1: Número e percentual de ICSAP (n=789) e não-ICSAP (n=1975), segundo 

variáveis analisadas, por tipo de unidade de saúde.  Itajaí, SC, 2008-2010. 

Tabela 2: Média e IC 95% das variáveis da produção da ESF. Itajaí, SC. 2008-2010.  

Tabela 3: Número e percentual de ICSAP (n=650) e não-ICSAP (n=1637) das 

unidades com ESF, segundo variáveis analisadas. Itajaí, SC. 2008-2010.   

Tabela 4: Análise bivariada e múltipla e Razão de Prevalência (RP) bruta e ajustada 

(IC 95%) das unidades de saúde com ESF. Itajaí, SC. 2008-2010. 
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7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos objetivos propostos por esse trabalho que foi o de calcular a 

prevalência das internações pediátricas por CSAP, estimar a prevalência de ICSAP 

por unidade de saúde, compará-las e verificar fatores associados e ainda verificar o 

desempenho dos indicadores da saúde da criança do PMAQ-AB e o custo das 

internações e, apesar da falta de associação com as variáveis estudadas, com exceção 

da faixa etária, os resultados nos permitem algumas considerações a respeito do 

desempenho do município em relação à saúde da criança.  

A prevalência média de ICSAP na amostra do estudo, referente aos anos de 

2008 a 2010 foi de 28,5% [IC95%(26,9-30,2)], e a análise anual mostra que houve 

queda de 16,5% no período, enquanto houve um aumento de cobertura da ESF na 

ordem de 15,7%: de 49,3% em 2008 a 66,2% em 2010. A prevalência encontrada é 

menor que as encontradas em outros estudos, sugerindo, conforme a literatura, que 

existe correspondência entre o aumento da cobertura e a redução das ICSAP.  

Nesse período o gasto com as ICSAP foi de R$ 299.664,10 (média=R$ 

379,80), representando 16,1% do gasto municipal total com internações no período. 

A média do custo das internações clínicas por causas não sensíveis foi quase o dobro 

das ICSAP. Internações sensíveis muitas vezes não são evitáveis, mas quando 

ocorrem têm em geral menor tempo de duração e menor custo. A maior causa de 

ICSAP, ultrapassando os 50%, foram as diarréias e, o custo da diária de uma 

internação por essa causa é de aproximadamente R$ 320,00, valor próximo da média 

do valor das internações.  

As prevalências por unidade de saúde mostraram variação de 20,6% a 40,0%. 

O valor mais alto encontrado foi para as crianças residentes no bairro Centro, onde 
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existe uma unidade de saúde de referência para crianças de até 2 anos de idade, mas 

que não possui atendimento básico. A população adscrita à área da unidade de saúde 

é atendida em 3 unidades próximas, nenhuma com ESF. O vínculo é com o pediatra, 

se houver. A menor prevalência foi encontrada em unidade de saúde de um dos 

bairros mais distantes do hospital (localizado no centro da cidade), mas que possui 

ESF implantada. Fatores associados à maior prevalência de ICSAP como falta de 

vínculo com a unidade de saúde e proximidade com serviços de emergência podem 

explicar a maior prevalência encontrada. É fundamental que haja cobertura integral 

de atenção básica para toda a população do município, possibilitando a formação de 

vínculo, no mínimo com o médico, mas idealmente com a equipe responsável pela 

unidade. 

Como a maior prevalência de ICSAP foi entre crianças com idade acima de 5 

anos, a média de idade das crianças internadas, nos dois grupos foi próxima a 4 anos 

de idade. Este achado sugere que o cuidado nos primeiros 5 anos está sendo realizado 

satisfatoriamente pelas unidades de saúde. Essa é a idade alvo dos programas de 

puericultura, porém políticas de saúde para escolares e adolescentes precisam ser 

implementadas no município.  

A ESF tem cumprido seu papel no atendimento à criança, como mostram as 

médias de consultas em menores de 5 anos, apesar do pediatra estar presente na 

unidade. Porém, há discrepância deste dado em relação ao percentual de crianças 

pesadas, que está bem abaixo dos 90% preconizados pelo PMAQ. Pode estar 

ocorrendo a falta da coleta do dado e/ou o preenchimento do boletim mensal pela 

ACS, levando a subnotificação.  

O percentual de baixo peso ao nascer, abaixo dos 9,5% preconizados, sugere 
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pré-natal de qualidade. O indicador monitora a identificação desse grupo de risco em 

específico. Em Itajaí as puérperas recebem na maternidade, visita de equipe de 

enfermagem e odontologia. Na ocasião é entregue um kit com orientações para o 

cuidado do bebê e da puérpera, amamentação, além do agendamento da primeira 

consulta na unidade de saúde de referência. As unidades também recebem as DNVs 

para as visitas domiciliares e busca ativa dos recém-nascidos. 

A cobertura vacinal do município, historicamente tem sido próxima aos 97%.  

O percentual de aleitamento materno até os 4 meses está na média sugerida 

pelo DAB, mas é necessário investir mais na promoção e em campanhas de 

conscientização. Dados internos, gerados pelas visitas domiciliares realizadas tanto 

pelas ESF quanto pelas unidades sem o programa implantado mostram que as 

crianças nascidas em maternidades atendidas pelo SUS amamentam mais no 

primeiro mês de vida.  

As doenças mais prevalentes, entre as ICSAP são as diarréias, responsáveis 

por 60,2%, seguidas por ITU, epilepsia e bronquites, que somadas perfazem 23,2% 

das ICSAP. O percentual de doença diarréica encontrada está muito além dos 

achados verificados na revisão bibliográfica, sugerindo fortemente que essa afecção 

deve ser alvo de campanhas de prevenção da doença e de cuidados com as crianças 

afetadas, pois além da facilidade no manejo e da prevenção da principal 

complicação, que é a desidratação, responde a medidas sanitárias relativamente 

simples. A cobertura da rede de esgoto no município é de aproximadamente 4% da 

área total, e o bairro com melhor cobertura é o bairro com a maior prevalência de 

ICSAP, sugerindo que outras medidas devem ser pensadas. Ano após ano temos 

percebido surtos de diarréia nas creches municipais, com grande impacto familiar, 
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pois as crianças acabam sendo afastadas e pelo menos um dos pais precisa afastar-se 

do trabalho. Importante salientar que os surtos têm ocorrido em várias épocas do ano, 

a cobertura da vacina para rotavírus é ótima e nenhum vírus foi ainda isolado.  

Nos 3 anos do estudo nenhum dos CIDs da lista brasileira, referentes à 

Pneumonia foram encontrados. Para cada pneumonia internada como bronquite há 

uma perda de aproximadamente 300 reais por internação, para o faturamento do 

hospital, porque os procedimentos compatíveis com os CIDs são diferentes. O 

diagnóstico principal está sendo mal classificado? Este é um ponto que deve ser 

levado para discussão dentro da universidade. O hospital universitário é formador de 

futuros profissionais ligados à saúde, responsáveis pela geração de dados, 

necessários ao conhecimento e planejamento de ações em saúde e, para gerar dados 

confiáveis é necessário seriedade e fidedignidade no preenchimento da AIH.  

Ainda em relação às AIHs, parece existir pouco compromisso do hospital no 

preenchimento dos dados de identificação do paciente. Erros de endereços, ruas com 

nomes impossíveis de serem identificadas, troca da cidade de residência, entre 

outros, foram observados na análise do banco de dados. Existe responsabilidade de 

ambos, hospital e secretaria de saúde, pois as AIHs são autorizadas por médico 

especialmente designado para esse fim.  

O tipo de unidade de saúde não mostrou associação com as ICSAP, mas entre 

as unidades com ESF houve proporcionalmente mais internações naquelas com 

menos de um ano de implantação e onde não ocorreu mudança na equipe, em 

referência ao ano da ocorrência. Também sem significância, ocorreram 

proporcionalmente mais internações nas equipes que estavam completas. A 

ocorrência de mais internações onde não houve mudança da equipe e nas equipes 
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completas merece um estudo mais aprofundado.  

Estamos longe de ter o perfil médico ideal nas equipes, e são freqüentes os 

casos onde o médico da ESF não ou pouco atende as crianças, principalmente os 

lactentes. Trabalhar dentro da lógica da ESF em todas as unidades de saúde e com 

todos os médicos da AB é um desafio a ser proposto e vencido e certamente traria 

benefícios a saúde da população, principalmente pediátrica, pois o pediatra ainda 

atua pontualmente e com menos ênfase no foco familiar e na percepção do ambiente 

físico e social do paciente, além de manter a prática do atendimento na unidade, 

realizando visitas em domicílios, creches e escolas muito raramente.  

A falta de dados socioeconômicos é uma limitação deste trabalho. Haveria 

necessidade de obtê-los por setor censitário para agregá-los às unidades de saúde, 

porém houve mudança no planejamento do IBGE em relação à disponibilização 

destes, passando a previsão da liberação dos dados de escolaridade e renda para 

novembro de 2012. A literatura é vasta em associar as ICSAP à escolaridade e renda 

familiar. Novas análises serão realizadas quando da liberação destes para melhor 

avaliar as ICSAP no município e propor ações aos gestores, pois apesar da 

prevalência encontrada na amostra estudada não ser elevada, pode ser modificada.   
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8. ANEXOS 

 

a. Projeto de Pesquisa [versão aprovada na defesa de projeto] 

b. Aprovação pelo Comitê da Ética e Pesquisa [se houver] 

c. Outros documentos relevantes 
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1. INTRODUÇÃO 

A Atenção Primária à Saúde (APS) foi definida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como a estratégia para se alcançar a meta de Saúde para Todos no Ano 

2000 (OPAS). No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) lançou em 1994, o Programa 

Saúde da Família (PSF), como forma de reorganizar a atenção à saúde, respeitando 

os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e atendendo prioritariamente os 

grupos mais vulneráveis. Em 1997, o Ministério da Saúde reinterpreta o Programa 

Saúde da Família, lançando-o como estratégia de atenção e com potencial capacidade 

de modificação do modelo assistencial vigente. O programa não seria mais uma 

atividade assistencial paralela a rede implantada e sim a porta de entrada do sistema. 

Em 2006, a Portaria n
o
 648/GM do MS, considerando a expansão do Programa de 

Saúde da Família, a sua transformação em estratégia de abrangência nacional e os 

princípios e diretrizes propostos nos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão, propôs a Política Nacional de Atenção Básica como porta de entrada 

preferencial do SUS. Reconhece a Estratégia Saúde da Família (ESF) como 

fundamental em efetivar a implementação da Atenção Básica e dos princípios do 

SUS, colocando-a como estratégia prioritária e modelo de Atenção Básica à Saúde e 

centro ordenador da rede de atenção a saúde no SUS (Brasil, 2007).  

A Atenção Primária responde às necessidades de saúde da população e 

envolve aspectos de promoção, prevenção, cura e reabilitação da saúde. Dedica-se 

aos problemas mais freqüentes da população, ainda em fase iniciais, menos 

definidos. É a porta de entrada dos serviços de saúde, o primeiro contato dos 

indivíduos, famílias ou coletividade, e onde a atenção é integral e continuada, a 

pessoas saudáveis ou doentes.  
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Uma Atenção Primária eficaz, de qualidade técnica e organizacional deve ser 

capaz de prevenir doenças (imunizações), ter capacidade de diagnosticar 

precocemente e tratar adequadamente doenças agudas (pneumonias e diarréias), e 

fazer controle e seguimento de doenças crônicas (asma). Esses exemplos pertencem a 

um grupo de doenças que, se abordadas de maneira apropriada, tanto em termos de 

promoção e prevenção, como em tratamento precoce e acompanhamento 

ambulatorial, dificilmente evoluiriam a ponto de necessitar hospitalização: são as 

chamadas Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) ou Ambulatory Care 

Sensitive Conditions (ACSC). As internações por essas causas se tornaram um 

valioso instrumento de monitoramento do acesso aos serviços e de avaliação da 

qualidade da atenção primária à saúde. O uso apropriado dos serviços primários de 

saúde pode reduzir as taxas de internação hospitalar(Perpetuo e Wong, 2006). 

Caminal (2002) afirma que a hospitalização por CSAP é um indicador 

indireto da efetividade da atenção primária e cita que taxas elevadas de 

hospitalização por CSAP são indicativas de uma APS inadequada em tipo, 

localização, intensidade e oportunidade para o problema de saúde que está sendo 

tratado. Ainda cita que na população adulta as taxas de internação por CSAP têm 

relação direta com a idade e para a população pediátrica esta relação é inversa 

(Caminal, Sánchez et al., 2002).  

Casanova e Starfield (1996) estudando as hospitalizações infantis por CSAP em 

Valencia (Espanha), concluíram que, as dificuldades de acesso geográficas ou 

socioeconômicas bem como o tipo de atendimento não influenciam nas internações, 

quando o acesso ao serviço é facilitado. Sugere que o nível educacional mais alto e a 

maior qualificação profissional seriam associados a maiores taxas de internações 
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desnecessárias. Cita ainda que em dois trabalhos anteriores, na Grã-Bretanha, alto 

nível socioeconômico, longa duração da doença, mais visitas ambulatoriais e 

referencia médica para o hospital estão associadas a maiores taxas de hospitalizações 

desnecessárias (Casanova, Colomer et al., 1996).  

Em estudo realizado no estado de Victoria (Austrália, 2001) das CSAP 

define-se acesso aos cuidados primários de saúde, como “o uso em tempo dos 

serviços de saúde para alcançar os melhores resultados”. Essa definição leva em 

conta as barreiras e a qualidade dos serviços. As barreiras de acesso podem ser 

geográficas (distancia, meio de transporte), financeiras (custos associados aos 

cuidados), culturais (religião e crenças pessoais) e organizacionais (disponibilidade 

da forma correta do cuidado àqueles que precisam). Reafirma a importância para a 

gestão da medida de acesso aos cuidados primários, que avalia o impacto das 

mudanças de como são providos esses cuidados. Os estudos populacionais não dão a 

medida para examinar as relações em resultados de saúde relacionados ao acesso, e o 

resultado é que essas medidas são avaliadas indiretamente por um ou mais 

indicadores sociais e de saúde. Coloca como um desses indicadores a taxa de 

admissões em hospitais por CSAP. Como nem todas as internações podem ser 

completamente prevenidas admite que, as variações dessas taxas sejam mais 

informativas que as taxas absolutas. Afirma ainda que a análise em áreas menores 

pode ser uma ferramenta valiosa de planejamento e avaliação, pois pode ajudar os 

gestores a desenvolver programas direcionados a subgrupos dentro de uma 

comunidade.  

Perpetuo e Wong (2006) lembram que as internações por CSAP são mais 

freqüentes nas populações mais vulneráveis, pois estas têm maiores dificuldades de 
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acesso aos serviços de saúde.  

O Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde, através 

da portaria n
o
 221, de 17 de abril de 2008, definiu a Lista Brasileira de Internações 

por Condições Sensíveis à Atenção Primária em Saúde, que deverá ser utilizada 

como instrumento de avaliação da atenção primária e/ou da atenção hospitalar. 

Considera ainda “a possibilidade de incluir indicadores da atividade hospitalar para 

serem utilizados como medida indireta do funcionamento da atenção básica brasileira 

e da Estratégia Saúde da Família” (Ministério da Saúde). Essa listagem está de 

acordo com a Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).  

O município de Itajaí implantou a Estratégia Saúde da Família em junho de 

2000, com 8 (oito) equipes, cobrindo 19,01% da população, segundo dados do 

MS/SAS/DAB. Em janeiro de 2007 contava com vinte e quatro equipes de ESF e 

uma de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), com uma cobertura de 

50,20% da população. No mês de junho de 2008 implantou mais três equipes de ESF 

e uma de PACS. Conta ainda com três equipes de Saúde Bucal modalidade I. 

Pretende esse ano aumentar a cobertura chegando a 75% da população. 

Em relação aos cuidados infantis, existem 26 pediatras atuando na Secretaria 

Municipal de Saúde em Atenção Básica. Todas as Unidades de Saúde (Básicas e 

Policlínicas) têm pelo menos um Pediatra. A cidade conta com uma unidade 

hospitalar pediátrica, o Hospital Universitário Pequeno Anjo (HUPA), que atende 

SUS e não-SUS, dispondo de um total de 93 leitos clínicos pediátricos, sendo 68 

disponibilizados para o SUS. O HUPA pertence à Universidade do Vale do Itajaí 

(Univali) uma instituição de ensino privado.  
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2. JUSTIFICATIVA 

O interesse pelo estudo das taxas de internação hospitalar pediátricas por 

CSAP se justifica pela importância da análise desse indicador no contexto em que a 

APS é um dos pilares da política de saúde no Brasil e pela estreita relação que as 

CSAP guardam com a idade, desde que estamos num perfil epidemiológico de 

transição. A população mais jovem tem resposta maior a melhoria do acesso e a 

qualidade da atenção primária.  

Itajaí atualmente tem aproximadamente 50% de cobertura da ESF e pretende 

aumentar esse índice para 75% da população. Esse trabalho pretende medir o 

impacto que essas medidas podem trazer à população infantil, comparando os índices 

de internações com ou sem cobertura de ESF e comparar áreas onde atuam ESF com 

áreas onde a atenção primária às crianças é realizada exclusivamente pelo Pediatra. 

Segundo estudo realizado em Victoria – Austrália (2001), análises em pequenas 

áreas podem provar serem ferramentas valiosas de planejamento e avaliação.  

Esse tipo de conhecimento mostra-se fundamental para o serviço que 

atualmente desenvolvo como Coordenadora do Ciclo da Criança no Departamento 

Técnico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Certamente trará subsídios ao 

planejamento das ações relativas à saúde da criança, e eventuais redirecionamentos 

das políticas locais, e pode constituir uma ferramenta para que outros municípios 

avaliem sua APS, visto que temos pouquíssimos estudos referentes às Internações 

por CSAP e nenhum publicado referente à população infantil no Brasil. Conhecer a 

prevalência de causas de internações evitáveis e necessidades de grupos específicos 

dentre a comunidade é sem dúvida um instrumento valioso no planejamento das 

ações locais de saúde.  
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Espera-se encontrar uma menor taxa de internação por CSAP associada à 

presença de equipes de ESF. Caso confirmado, esse resultado indicaria um impacto 

positivo da implantação da Saúde da Família o que estimularia a rede e a gestão no 

fortalecimento das políticas públicas. 

 

3. OBJETIVOS 

a. Geral 

i. Calcular a taxa de internação pediátrica por CSAP 

b. Específicos 

i. Calcular as taxas de internação por CSAP por Unidade de 

Saúde 

ii. Comparar áreas com cobertura de ESF e sem cobertura 

 

4. METODOLOGIA 

Este estudo será apresentado em um corte transversal, onde avaliaremos as 

internações hospitalares por CSAP, no HUPA, nos anos de 2007 e 2008.  

A população será formada de crianças de 0 a 14 anos de idade, residentes no 

município de Itajaí, SC, e que estiveram internadas no HUPA neste período. A 

presença do CID-10 na AIH será o critério de inclusão utilizado.  

Usaremos como dados secundários a listagem das crianças internadas 

enviadas pelo HUPA à SMS de Itajaí e os dados do SIH-SUS (base de dados da 

morbidade hospitalar, gerada pelo DATASUS). Neste documento enviado pelo 

hospital consta o endereço e o número da Autorização de Internação Hospitalar 

(AIH). Através desse número, busca-se no SIH-SUS (disponível em 



 

 73 

http://www.saude.sc.gov.br e no Departamento de Controle e Avaliação da SMS de 

Itajaí) o CID-10 constante na AIH. Esta informação definirá se o CID pertence à lista 

das internações por CSAP. Por meio do endereço será definido a que Unidade de 

Saúde a criança é adscrita, se pertence ou não à ESF, através de um banco de dados 

que está em fase de construção pela autora.   

O instrumento para coleta de dados utilizará as seguintes variáveis: idade, 

sexo, unidade de referência e o CID-10, utilizando o programa Excell (Microsoft 

Corp., Estados Unidos).  

Para a análise estatística utilizaremos o programa Stata 10 (Stata Corp., 

College Station, Estados Unidos). 

Para testar a associação entre a internação por CSAP e as variáveis 

independentes (idade, sexo, unidade de referência) será aplicado primeiramente o 

teste de associação do qui-quadrado, onde apresentaremos uma análise bivariada. 

Posteriormente faremos uma análise de regressão binária logística. Para a entrada no 

modelo final de regressão, será considerado um modelo teórico onde as variáveis 

com um valor de p < 0,20, entrarão no modelo final de regressão logística. 

 

 

5. Divulgação dos Resultados 

Os resultados do presente estudo serão divulgados inicialmente à Gestão 

Municipal, e posteriormente a toda a rede de saúde local, incluindo a Univali e o 

HUPA e será expresso na forma de dois artigos científicos. 

 

  

http://www.saude.sc.gov.br/
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6. Questões Éticas 

Foi solicitado um Termo de Consentimento à SMS de Itajaí, para uso e 

divulgação dos dados. Há um compromisso da proponente em apresentar e discutir 

os dados com os gestores municipais da saúde.  

 

 

 

 

7. Cronograma de Execução 

Eventos 
Ago08/ 

Ago09 

Set09/ 

Dez09 
Jan10 

Fev10/ 

Mar10 

 

Abr10 

 

Mai10/ 

Ago10 

Pesquisa bibliográfica 

(coleta de dados) 
X      

HUPA (coleta de dados) X X X    

SIH-SUS (coleta de dados) X X X    

Banco de Dados (formação)  X X    

Análise Estatística    X   

Conclusões     X  

Produto Final: Monografia      X 

 

 

 

8. Recursos necessários/orçamento 

Serão necessários recursos referentes às despesas de locomoção, alimentação 

e hospedagem desde Porto Belo-SC até Porto Alegre; materiais diversos de papelaria 

tais como: papel, tonner, canetas, lápis, apontador, marcadores de texto, etc.; xérox; 

livros; impressora, computador; internet banda larga, software, etc. Todas as 

despesas correrão por conta da interessada e levam a soma aproximada de R$ 

20.000,00.  
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