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Este estudo se insere no projeto “Gestão em saúde e usos do território: fluxos de 

utilização dos serviços de saúde e mobilidade dos usuários por Condições Sensíveis à 

Atenção Primária”, coordenado pelo GESC/UFRGS. As Condições Sensíveis à 

Atenção Primária (ICSAP), são aquelas consideradas evitáveis a partir de uma 

assistência adequada e oportuna de serviços da Atenção Básica. Ele se vincula a um 

objetivo específico deste projeto, sendo este o de traçar o perfil das internações 

segundo as Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), analisando suas 

relações com a capacidade instalada de 13 municípios do RS e suas implicações para 

o sistema de saúde local.O período analisado é de 2000 à 2011, trata-se de um estudo 

quantitativo, descritivo e exploratório. Os dados secundários sobre as internações 

hospitalares foram coletados do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único 

de Saúde e sobre os estabelecimentos, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde. Os dados apontam que, apesar de haver tendência de diminuição nas taxas de 

ICSAP em todos municípios, há grandes disparidades entre eles. Ao analisar a 

capacidade instalada, verificou-se que os municípios que apresentaram menores 

tendências de diminuição nas ICSAP possuem pelo menos um hospital; já os que 

obtiveram maiores tendências de diminuição nas ICSAP são os que possuem apenas 

serviços de Atenção Básica em Saúde. Espera-se com o estudo trazer resultados que 

permitam a melhor compreensão da organização local dos serviços saúde de 

municípios de pequeno porte do Rio Grande do Sul, bem como de que forma se dá a 

utilização de serviços de outros Municípios, possivelmente relacionados à média e 

alta complexidades. Além disso, obter resultados que permitam pensar em estratégias 

que venham ao encontro de especificidades regionais.  


