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INTRODUÇÃO 
 
• Este trabalho de pesquisa propõe-se a estudar as conexões entre gestão, 
redes de serviços de saúde e usos do território por meio da análise dos 
fluxos de utilização dos serviços de saúde, através do perfil das internações 
por Condições Sensíveis a Atenção Primária e da mobilidade dos usuários 
expressos por itinerários terapêuticos dos residentes em municípios da 
“Metade Sul” do Rio Grande do Sul (RS); 

 
• O Ministério da Saúde em parceria com um grupo de especialistas e 
pesquisadores elaborou no ano de 2008 uma lista brasileira de internações 
por Condições Sensíveis à Atenção Primária. Tais condições sensíveis 
representam um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva 
ação da Atenção Primária diminuiria o risco de internações; 
 
• A construção do trabalho parte da participação dos pesquisadores da 
equipe em um Programa de Pesquisa Interdisciplinar (PROINTER), e dos 
resultados obtidos em projetos de pesquisa desenvolvidos na área 
empírica do PROINTER desde 2000 . 

MÉTODOS 
 
•Tipo de estudo: Descritivo, exploratório, qualitativo e quantitativo. 

 
•Campo de estudo: Treze (13) municípios da “metade sul” do Estado do Rio 
Grande do Sul (Amaral Ferrador, Arambaré, Camaquã, Canguçu, Cerro 
Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Encruzilhada do Sul, 
Santana da Boa Vista, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul e Tapes). 
 
•Coleta de dados: 1ª etapa – dados DATASUS (SIH, CNES), IBGE, Portaria 
1101/GM/MS; análise documental. 2ª etapa - Entrevistas semi-
estruturadas  e observação participante. 
 

•Análise dos dados: Codificação temática, codificação e inserção dos dados 
em banco elaborado nos softwares Excel e Nvivo9. 

 
•Aspectos éticos: Resolução 196/96 – CNS: proteger os direitos dos 
participantes da pesquisa  (BRASIL, 1996). Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (CLOTET; GOLDIM; FRANCISCONI, 2000).   

OBJETIVOS 
 
GERAL: Analisar, na perspectiva da regionalização e dos usos do território, 
os fluxos de utilização dos serviços de saúde e a mobilidade dos usuários 
por Condições Sensíveis a Atenção Primária em municípios da Metade Sul 
do RS. 
 

ESPECÍFICOS:   

•Analisar os fluxos de utilização dos serviços hospitalares dos treze 
municípios em estudo da metade sul do RS por meio do perfil das 
internações por condições sensíveis a atenção primária no período de 2000 
a 2010;; 

• Descrever e analisar a gestão dos sistemas locais de saúde e seus efeitos 
na atenção à saúde considerando as condições sensíveis a atenção 
primária; 

•Identificar as práticas e ações dos profissionais de saúde em relação aos 
usuários com Condições Sensíveis a Atenção Primária; 

• Conhecer as necessidades de saúde, as práticas e os itinerários 
terapêuticos de usuários com condições sensíveis a atenção primária. 
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JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DO 
PROJETO E SUA APLICABILIDADE PARA 
O SUS 
 
•O estudo contempla a necessidade de desenvolver pesquisas capazes 
de contribuir para a elaboração e concepção de políticas públicas em 
prol do desenvolvimento da região de estudo e da saúde da 
população fornecendo subsídios para a avaliação das práticas em 
saúde, tanto local quanto regional. 
 
 

ETAPA ATUAL – Construção do Banco de Dados 

 
•Dados quantitativos importados diretamente banco de dados do site do 
MS-BBS-DATASUS. 
 

• Coletados no formato de arquivo DBC por mês de processamento - de 
janeiro de 2000 a dezembro de 2010. São descomprimidos por meio do 
programa Expdbf.exe fornecido pelo DATASUS para o formato DBF. 
 

• Na etapa seguinte, os arquivos mensais foram unificados e filtrados por 
município de origem ou município de destino do usuário de interesse ao 
estudo, manualmente, por meio de planilha de tabulação de dados 
(Excel) e depois salvos novamente em formato DBF para ser comprimido 
pelo mesmo programa fornecido pelo DATASUS em DBC. 
 

• Após os dados serão analisados estatisticamente com os softwares 
SPSS® e Tabwin 3.6 beta no formato de origem e espacialmente com o 
software TerraView 4.1 (aplicativo desenvolvido e distribuído pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE), utilizando para tanto 
banco de dados MS-Access.  
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