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RESUMO:

O estudo origina-se do projeto “Fluxos de utilização dos serviços hospitalares de treze municípios da Metade Sul do Rio Grande do Sul e

perfil das Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primária”, coordenado pelo Grupo de Estudos em Saúde Coletiva/UFRGS. As

Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primária (ICSAP) são aquelas consideradas evitáveis a partir de uma assistência

oportuna e adequada da Atenção Básica. Os resultados preliminares demonstraram que três Municípios destacaram-se por ter maior

número de internações por estas causas, ter menor tendência de diminuição das taxas e possuir um ou mais Hospitais Gerais. A

análise do fluxo das ICSAP se concentra no período de 2000 a 2011 e nos municípios de Encruzilhada do Sul, Santana da Boa Vista e São

Lourenço do Sul. É um estudo quantitativo, descritivo e exploratório. Os dados secundários sobre as internações hospitalares foram

coletados do Sistema de Informação Hospitalar do SUS e os sobre estabelecimentos de saúde do Cadastro Nacional de Estabelecimentos

de Saúde. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS, sob nº 20494, em 15 de dezembro de 2011.

As análises das ICSAP, dos residentes nesses três municípios, mostraram que houve decréscimo nas internações realizadas dentro dos

Municípios e naquelas em que os residentes internaram em outros Municípios, houve aumento. Em Encruzilhada do Sul, no primeiro ano

a proporção fora do Município foi de 4,6% e no último 6,6%, apresentando uma variação de 180,44%, destacando-se que a proporção

alcançou 15,7% em 2008, o que interferiu no valor. Em São Lourenço do Sul, no primeiro ano, a proporção foi de 3,54% e no último

6,98%, tendo variação de tendência de 56,16%. Em Santana da Boa Vista, no primeiro ano, a proporção foi de 5,56% e, no último, de

10,23%, com variação de tendência de 13,07%. Evidenciando Encruzilhada do Sul como Município que apresentou maior aumento de

ICSAP fora do Município, seguido de São Lourenço do Sul e Santana da Boa Vista. Porém, o segundo Município possui dois hospitais

gerais, motivando questionamentos sobre quais grupos de CSAP são encaminhados para outros municípios e não são tratados no

próprio. A pesquisa encontra-se em fase exploratória dos principais motivos de internações fora dos Municípios e onde internam. A fim

de, com os resultados, obter informações que permitam pensar em estratégias de cuidados em saúde mais adequadas à realidade local.
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