
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PENAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

CURSO DE BACHARELADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

DANÚBIA ALVES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA (ICSAB) DO 

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA – PE DE 2006 A 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE 

2016  



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PENAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

CURSO DE BACHARELADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

DANÚBIA ALVES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA (ICSAB) 

DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA – PE DE 2006 A 2015 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Bacharelado em 

Saúde Coletiva como requisito parcial 

para a elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso de Bacharel em 

Saúde Coletiva. 

Orientadora: Lívia de Teixeira Souza 

Maia. 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE 

2016  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na Fonte  
Sistema de Bibliotecas da UFPE. Biblioteca Setorial do CAV. 

Bibliotecária Jaciane Freire Santana, CRB4: 2018 
 

 
          
S586i     Silva, Danúbia Alves da  

     Internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB) do município 
de Feira Nova – PE de 2006 a 2015/ Danúbia Alves da Silva. Vitória de Santo 
Antão, 2016. 

                     36 folhas: tab. 
  

                  Orientadora: Lívia de Teixeira Souza Maia 
 TCC (Graduação) – Universidade Federal de Pernambuco, CAV, Bacharelado 
em Saúde Coletiva, 2016. 

                     Inclui referências e anexo. 
           

      1. Atenção Primária à Saúde – Feira Nova-PE. 2. Indicadores Básicos de 
Saúde – Feira Nova-PE. I. Maia, Lívia Teixeira de Souza (Orientadora). II. Título.  

 
 
                    
             362.1 CDD (23.ed.)                                            BIBCAV/UFPE-28/2017                                     

 
 

  



 
 

DANÚBIA ALVES DA SILVA 

 

 

INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA (ICSAB) DO 

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA – PE DE 2006 A 2015 

 

 

TCC apresentado ao Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal de 

Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória, como requisito para a obtenção do título 

de Bacharel em Saúde Coletiva. 

 

 

Aprovado em: 15/12/2016. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________________ 

Profº. Dr. Lívia de Teixeira Souza Maia. (Orientadora) 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

____________________________________________________________ 

Profº. Dr. Petra Oliveira Duarte (Examinador Interno) 

Universidade Federal de Pernambuco 

  

 

___________________________________________________________ 

Profº. Dr. Ana Lúcia Andrade da Silva (Examinador Externo) 

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães – CPqAM/Fiocruz 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, por ser 

essencial em minha vida, pela força e coragem 

durante toda esta longa caminhada. Aos meus 

pais, irmãos e a toda a minha família que, com 

muito carinho e apoio, não mediram esforços para 

que eu chegasse até esta etapa de minha vida. Aos 

amigos e colegas, pelo incentivo e pelo apoio 

constantes. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Universidade Federal de Pernambuco, pela oportunidade de fazer o curso, 

a professora e orientadora Lívia Teixeira, pela paciência nas orientações e incentivo 

que tornaram possível a conclusão desta monografia. Agradeço a todos os 

professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a 

manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação 

profissional terá sempre os meus eternos agradecimentos. 

 

 

  



 
 

RESUMO 

 

 

Este estudo analisou as internações por condições sensíveis à atenção básica 

(ICSAB) do município de Feira Nova – PE de 2006 a 2015, que representam 

condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária 

diminuído, por meio de ações efetivas da atenção básica. Trata-se de um estudo 

descritivo ecológico temporal que também é denominada série histórica. Na analise 

estatística foram utilizados os coeficientes de regressão linear simples. Para analise 

de tendência calculou-se a taxa e a proporção das ICSAB, além de utilizar medidas 

de estatística descritivas como frequência relativa e absoluta. O percentual de média 

de internações sensíveis ao cuidado da AB no período estudado em Feira Nova foi 

de 16,44%, apresentando uma tendência estacionária. As variáveis utilizadas 

mostraram que o sexo feminino vem internando mais, que a faixa etária acima dos 

60 anos, além de ser a mais prevalente, vem aumentando o número de 

hospitalizações durante os anos. As principais causas como Gastroenterites 

Infecciosas e complicações e Infecção no rim e trato urinário são responsáveis 

juntas por mais de 30% das internações. Em conclusão, observa-se que a despeito 

dos altos percentuais de cobertura da atenção primária no município, as ICSAB não 

são alteradas. Ressalta-se, porém, que se os princípios fundamentais da Atenção 

Básica forem de fato aperfeiçoados de acordo com as suas demandas e realidades, 

o risco de internamento por essas condições é reduzido. 

 

Palavras- Chave: Atenção Básica. Indicadores de Qualidade em Assistência à 

Saúde. Hospitalização. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study analyzed the hospitalizations for conditions sensitive to basic care 

(ICSAB) of the municipality of Feira Nova - PE from 2006 to 2015, which represent 

health conditions that may have the risk of unnecessary hospitalization decreased, 

through effective actions of basic care. It is a descriptive ecological study that is also 

called historical series. In the statistical analysis, the coefficients of simple linear 

regression were used. The rate and proportion of the ICSABs were calculated, as 

well as using descriptive statistical measures such as relative and absolute 

frequency. The percentage of hospitalizations sensitive to AB care in the period 

studied in Feira Nova was 16.44%, showing a steady trend. The variables used 

showed that the female sex has hospitalized more, that the age group above 60 

years old, besides being the most prevalent, has been increasing the number of 

hospitalizations during the years. The main causes like Infectious Gastroenteritis and 

complications and Infection in the kidney and urinary tract are responsible together 

for more than 30% of hospitalizations. In conclusion, it is observed that despite the 

high percentage of coverage of primary care in the municipality, the ICSAB are not 

changed. It should be noted, however, that if the basic principles of Basic Attention 

are actually perfected according to their demands and realities, the risk of 

hospitalization for these conditions is reduced. 

 

 

Key words: Basic Attention.  Quality Indicators in Health Care. Hospitalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que os sistemas de 

saúde invistam na Atenção Básica (AB) à saúde como uma modalidade assistencial 

potencialmente capaz de melhorar os indicadores de saúde da população e 

influenciar diretamente na eficiência dos sistemas (NEDEL, 2008). 

No caso do Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) destaca o papel da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) na melhoria do acesso e da qualidade da 

atenção primária. Em 2013, a ESF estava presente em 95% dos municípios 

brasileiros, com mais de 100 milhões de pessoas cobertas pela ação (BRASIL, 

2013). 

O decreto presidencial no 7.508/2011 veio dialogar com a atual discussão 

sobre a efetivação de políticas de atenção básica à saúde, com a regulamentação 

da Lei no 8.080/90 e seu dispositivo sobre a organização do SUS, o planejamento da 

saúde, e a assistência à saúde. Ficou instituída, por meio do decreto, a organização 

da assistência à saúde de forma regionalizada, levando em consideração as 

potencialidades e fraquezas dos territórios, buscando assim a melhoria do acesso à 

saúde e contemplando, de maneira integral, as diretrizes e os princípios do SUS. A 

regulamentação da Lei colabora para a efetivação da AB, na medida em que a 

identifica como a ordenadora do sistema público de saúde do país. Do mesmo 

modo, o reconhecimento de sua importância no sistema de serviços de saúde 

implica a necessidade de investimentos e de avaliações contínuas sobre seu grau 

de desempenho no atendimento de seus princípios e alcance de seus objetivos 

(BRASIL, 2011). 

As condições sensíveis à atenção básica são agravos à saúde cuja 

morbidade e mortalidades podem ser reduzidas através de uma Atenção Básica 

(AB) oportuna e eficaz. As internações por condições sensíveis à AB representam 

condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária 

diminuído, por meio de ações efetivas da atenção primária (BILLINGS, 1993). 

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de 

descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das 

pessoas. As Unidades Básicas de Saúde – instaladas perto de onde as pessoas 

moram, trabalham, estudam e vivem – desempenham um papel central na garantia à 



12 
 

população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade (BRASIL, 2012). Quando 

a efetividade da AB não garante um acesso suficiente e adequado gera uma 

demanda excessiva para os demais níveis de atenção, o que implica muitas vezes 

além dos grandes custos as internações evitáveis (BRASIL, 2002). 

Considerando que altas taxas de internações por condições sensíveis à 

atenção básica (CSAB) em uma população, ou subgrupo(s) desta, podem indicar 

sérios problemas de acesso ao sistema de saúde ou de seu desempenho, esse 

excesso de hospitalização representa um sinal de alerta, que pode acionar 

mecanismos de análise e busca de explicações para a sua ocorrência. Por tanto o 

indicador ICSAB é valioso para esse monitoramento e avaliação (MENDES, 2012). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de 

saúde do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o 

transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a 

população do país. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado, 

em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de saúde dos mais 

de 180 milhões de brasileiros na época (BRASIL, 2011). 

O SUS começou a colocar em prática as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, da população Brasileira, com isso deixa claro nas 

suas Disposições Gerais, estabelecidas na Lei 8.080 de 1990: 

 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do País. 

 

Seguindo essas disposições, o SUS possui uma vasta lista de campos de 

atuação, e níveis de atenção para que todas as politicas, diretrizes e ações sejam 

efetuadas de forma integral (BRASIL, 2012). 

Considerada o primeiro nível de atenção a saúde e a principal porta de 

entrada no sistema único de saúde (SUS), a Atenção Básica é caracterizada por um 

conjunto de ações de saúde, tanto individuais como coletivas, abrangendo a 

promoção e a prevenção da saúde, de agravos, além de diagnósticos e tratamentos 

envolvendo reabilitação e redução de danos (BRASIL, 2011). 

É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 

próxima da vida das pessoas. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vinculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, 
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da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A 

atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, 

buscando produzir a atenção integral (BRASIL, 2011). 

A politica Nacional de Atenção Básica (PNAB) 2012 vem pra reorganizar a 

estratégia de saúde da família no país, seguindo os preceitos do SUS, que é 

possibilitar ao usuário uma saúde integral, para isso fortalecendo as redes de 

atenção, sendo a AB a ordenadora (BRASIL, 2012). 

O decreto (n° 7.508, de 28 de julho de 2011), que regulamenta a Lei n° 

8.080/90, define que “o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 

de saúde se inicia pelas portas da entrada do SUS e se completa na rede 

regionalizada e hierarquizada”. Nesse sentido, a atenção básica deve cumprir 

algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à 

Saúde, que são elas, ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado, e ordenar as 

redes. 

Quando a Atenção Básica não garante esse acesso suficiente e adequado 

acaba gerando uma demanda excessiva para os demais níveis de atenção, a média 

e a alta complexidade, o que implica muitas vezes além dos grandes custos os 

deslocamentos desnecessários, e dentro dessa demanda existe uma porcentagem 

de internações por condições sensíveis à atenção a saúde que devem ser avaliadas, 

através de um indicador (BRASIL, 2002). 

Condições sensíveis à atenção primária representam um conjunto de 

problemas de saúde para os quais a efetiva ação da atenção primária diminuiria o 

risco de internações. Essas atividades, como a prevenção de doenças, o diagnóstico 

e o tratamento precoce de patologias agudas, o controle e acompanhamento de 

patologias crônicas, devem ter como consequência a redução das internações 

hospitalares por esses problemas (BILLINGS, 1993). 

O indicador de internações por condições sensíveis à atenção básica 

(ICSAB) foi desenvolvido no final dos anos de 1980 nos Estados Unidos, e vem 

sendo utilizado desde então por diversos outros países, para avaliar seus serviços 

de saúde, o indicador tem como relevância desenvolver capacidade de resolução da 

Atenção básica ao identificar áreas claramente passíveis de melhorias enfatizando 

problemas de saúde que necessitam de melhor prosseguimento e de melhor 

organização entre os níveis assistenciais (BILLINGS, 1990). 
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No Brasil o indicador só foi oficializado em 2008 quando o Ministério da 

Saúde através da portaria nº 221, de 17 de abril de 2008, traz a lista brasileira de 

internações por condições sensíveis à atenção básica, considerando a estratégia 

saúde da família como prioritária para reorganização da atenção básica no Brasil, e 

a institucionalização da avaliação, e considerando o impacto da atenção básica na 

redução das internações por condições sensíveis à atenção básica em vários países 

(BRASIL, 2008). 

Sendo assim a lista vem possibilitando as avaliações dos serviços de saúde 

como medida indireta do funcionamento da atenção básica brasileira mesmo sendo 

investigações ainda incipientes (BRASIL, 2008). 

A utilização do indicador de ICSAB vem sendo crescente à medida que tem 

sido demonstrada sua consistência em estudos que expõem a relação inversa entre 

essas hospitalizações e o acesso aos serviços ambulatoriais, apesar de suas 

limitações, o uso prudente do indicador pode ajudar a incrementar a capacidade de 

resolução da Atenção Básica ao identificar áreas prioritárias de investigação e 

colocando em evidencia problemas de saúde que necessitam de melhor seguimento 

e coordenação entre os níveis assistenciais (BRASIL, 2008). 

As ICSAB possibilitam analisar a efetividade do cuidado na AB, verificar 

variações na distribuição proporcional das internações hospitalares, identificando 

situações de desigualdades e tendências, contribuir na realização de análises 

comparativas do adequado uso de recursos médico-hospitalares, subsidiar 

processos de planejamento, gestão e avaliação de politicas públicas voltadas para a 

AB são as principais demandas para o uso do indicador no Brasil (RAMOS, 2012). 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

 Caracterizar as Internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica 

(ICSAB) no período de 2006 a 2015 no município de Feira Nova, 

Pernambuco. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Descrever a tendência temporal das ICSAB em Feira Nova de 2006 a 2015; 

 Descrever o perfil das ICSAB de residentes de Feira Nova de 2006 a 2015 

segundo meses do ano, sexo e faixa etária. 

 Identificar as principais causas das ICSAB em Feira Nova de 2006 a 2015. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O presente estudo teve como área o município de Feira Nova, um pequeno 

município de 118,8 km2, o que corresponde a 0,12% da extensão territorial do 

estado de Pernambuco, tendo uma população de 21.710 em 2015. Está localizado 

na mesorregião do Agreste Pernambucano, estando assim inserido numa área de 

transição entre zona da mata e o agreste, fazendo parte da II Regional de Saúde do 

estado, com sede localizada no município vizinho Limoeiro. Sua rede de saúde é 

composta por sete unidades de saúde da família e um hospital de pequeno porte 

como suporte para a população na área da saúde. A pesquisa se realizou com o 

conjunto de internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB) de 

residentes de Feira Nova no período de 2006 a 2015 (IBGE, 2010). 

Trata-se de um estudo descritivo ecológico temporal também denominado 

“série histórica”, que segundo Latorre (2006) é uma sequencia de dados obtidos em 

intervalos regulares de tempo durante um período especifico. 

Segundo Morgenstern (2008), os estudos ecológicos também conhecidos 

como estudos agregados, são denominados assim porque a unidade de análise é 

representada por grupos, diferente de muitos estudos, que têm o indivíduo como 

unidade de análise. Assim, estudo ecológico é baseado na comparação entre 

indicadores relacionados com a exposição que uma população foi submetida, ou na 

comparação desses indicadores e níveis de exposição de múltiplas populações. 

Os dados de internações foram obtidos por meio do Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH) e as informações populacionais foram coletadas através do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para tabulação das informações do SIH 

foi utilizado o software Tabwin, utilizando os arquivos de definição e conversão do 

TABAIH, e os bancos de dados da AIH reduzida do estado de Pernambuco (RDPE) 

dos anos de 2006 a 2015. 

Foram consideradas como variáveis do estudo: Número absoluto, taxa de 

internações e proporção das CSAB, meses, anos, sexo, faixa etária, causas das 

internações. As variáveis são detalhadas no apêndice  1. 

Para análise dos dados calculou-se a taxa e a proporção das ICSAB, além 

de utilizar medidas de estatística descritivas como frequência relativa e absoluta. 
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Para o estudo da tendência foi utilizada a regressão linear simples, que 

segundo Latorre (2006), são modelos estatísticos onde a variável dependente ou 

resposta (Y) é um processo de contagem (por exemplo, número de óbitos ou de 

atendimentos diários) e as variáveis independentes são aquelas candidatas a 

explicar o comportamento da série ao longo do tempo. Nesse estudo a proporção 

das ICSAB foi definida variável dependente e os anos de internação a variável 

independente. 

Na análise comparativa das variáveis sexo, faixa etária e causa das 

internações, os dados foram agregados em dois quinquênios (2006 a 2010 e 2011 a 

2015) e calculada a variação percentual (valor final-valor inicial/valor inicial x 100). 

Esta pesquisa utilizou fonte de dados secundários, públicos, disponíveis em 

internet, (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e SIH – Sistema de 

Informação Hospitalar) não necessitando da submissão ao comitê de ética em 

pesquisa da UFPE [CEP], nem de solicitação de anuência ou consentimento de 

possíveis participantes. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Entre os anos de 2006 a 2015, foram registradas 1.962 internações por 

condições sensíveis a atenção básica de residentes no município de Feira Nova, 

perfazendo uma média anual de 196,2 de internações e uma taxa de 9,6 

internamentos a cada mil habitantes por ano. Nos anos de 2009 e 2010, observam-

se as maiores taxas e números de internação, enquanto que nos anos de 2008 e 

2011 registram-se os menores valores (Figura 1). 

É possível observar que tanto o número de internações como às respectivas 

taxas estão sendo mantidas com valores muito próximos ao longo dos dez anos 

estudados. (Figura 1) 

 

Figura 1 – Número e Taxa* das Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Básica (ICSAB). Feira Nova – PE, 2006 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIH/SUS 
Nota: * Taxa de Internação: Número de ICSAB de residentes no local e período/População 
residente no local e período x 1.000 

 

Na análise da evolução temporal da proporção das internações por condições 

sensíveis à atenção básica de 2006 a 2015 evidencia que, com o resultado da 

regressão linear e com o valor da respectiva significância estatística, não há 

tendência (p-valor >0,05), mesmo com as poucas variações presentes. Na série 

temporal o % ICSAB médio (constante) foi de 17,9, com uma redução 0,28 a cada 
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ano. Entretanto apenas 11% desse resultado é explicado pelo modelo de regressão 

(R2). Por tanto, o valor da significância estatística demonstra que a tendência do 

percentual das ICSAB em Feira Nova no período do estudo é estacionária (Figura 

2). 

 

Figura 2 - Evolução temporal da Proporção das Internações por Condições 

Sensíveis à Atenção Básica (ICSAB)*. Feira Nova – PE, 2006 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIH/SUS 
Nota: *Proporção ICSAB: Número de ICSAB de residentes no local e período/ Total de 
internações por local de residência e ano de internação x 100. 
 
 

 

O percentual de internações sensíveis ao cuidado da atenção básica por 

meses do ano durante o período estudado é apresentado na figura 3, no qual é 

possível observar que, tanto nos dez anos analisados, quanto nos dois quinquênios 

(2006-2010 / 2011-2015), não há alterações consideráveis na ocorrência desses 

internamentos nos meses, sendo possível apenas identificar uma redução em no 

mês junho.  
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Figura 3 – Percentual das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica 

(ICSAB) segundo meses do ano. Feira Nova – PE, 2006 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIH/SUS 

 

Na tabela 1 são descritas as ICSAB segundo as variáveis sexo e faixa etária 

nos dois quinquênios. No conjunto das internações, constata-se uma redução de 

15,08% no número absoluto das internações quando comparado o total das ICSAB 

no primeiro com o segundo quinquênio.   

Nos períodos analisados observa-se uma porcentagem um pouco maior das 

internações no sexo feminino. Quanto à faixa etária constata-se um predomínio 

desses internamentos em idosos, apresentando um aumento de 7,67%. É possível 

ainda afirmar que houve uma redução no número e na proporção das ICSAB em 

crianças – tanto em menores de > 1ano, quanto de 1 a 9 anos (Tabela 1). 

Constata-se ainda que, mesmo havendo uma redução nos números de 

internações tanto por sexo como na faixa etária na comparação dos quinquênios, 

não houve alterações expressivas no perfil dos pacientes (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Número, proporção e variação percentual das Internações por Condições 

Sensíveis à Atenção Básica (ICSAB), segundo sexo e faixa etária, por quinquênio. 

Feira Nova – PE, 2006 a 2015. 

 

Variáveis 
2006 a 2010 2011 a 2015 

Variação %* 
Nº % Nº % 

Sexo           

Masculino 529 49,86 432 47,95 -18,34 

Feminino 532 50,14 469 52,05 -11,84 

Faixa Etária           

< 1 ano 97 9,14 56 6,22 -42,27 

1 a 9 166 15,65 76 8,44 -54,22 

10 a 19 50 4,71 28 3,11 -44,00 

20 a 39 127 11,97 107 11,88 -15,75 

40 a 59 191 18,00 171 18,98 -10,47 

60 e mais 430 40,53 463 51,39 7,67 

Total 1061 100 901 100 -15,08 

Fonte: SIH/SUS 
Nota: *Variação % do número absoluto de internações 

 

As três principais causas nos dois períodos foram gastroenterites infecciosas 

e complicações, infecções no rim e trato urinário e doenças cerebrovasculares. 

Observou-se que Gastroenterites Infecciosas e complicações foram a primeira causa 

de internações nos dois quinquênios, porém apresentou uma redução de 49,0% no 

segundo quinquênio (Tabela 2). 

Destaca-se o aumento das internações por doenças cerebrovasculares 

passando de 5,4% para 13,5%, o que significou um aumento 8,1% e variação de 

114,0% (Tabela 2).  

Chama atenção também à hipertensão, que reduz o número de internações 

no segundo quinquênio em mais da metade, saindo de 9,4% para 5,0% tendo uma 

variação de -55% (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Número, proporção e variação percentual das Internações por Condições 

Sensíveis à Atenção Básica (ICSAB), segundo causas, por quinquênio. Feira Nova – 

PE, 2006 a 2015. 

 

Causas 
2006 a 2010 2011 a 2015 Variação 

% Nº % Nº % 

Gastroenterites Infecciosas e complicações 251 23,7 128 14,2 -49,0 

Infecção no rim e trato urinário 120 11,3 83 9,2 -30,8 

Insuficiência cardíaca 88 8,3 90 10,0 2,3 

Doenças cerebrovasculares 57 5,4 122 13,5 114,0 

Hipertensão 100 9,4 45 5,0  -55,0 

Diabetes melitus 85 8,0 52 5,8 -38,8 

Asma 64 6,0 57 6,3 -10,9 

Doenças pulmonares 59 5,6 61 6,8 3,4 

Deficiências nutricionais 36 3,4 22 2,4 -38,9 

Outros 201 18,9 241 26,7 19,9 

Total 1061 100,0 901 100,0 -15,1 

Fonte: SIH/SUS 
Nota: *Variação % do número absoluto das causas de internações por ano. 

 

A tabela abaixo apresenta as cinco principais causas das ICSAB segundo 

faixa etária no município de Feira Nova no decênio estudado. 

As Gastroenterites Infecciosas e complicações, Infecção no rim e trato 

urinário, Doenças cerebrovasculares, Insuficiência cardíaca, Hipertensão e Diabetes 

melitus, juntas somam 62,2% das internações por CSAB no município de FN, nos 

anos de 2006 a 2015 (Tabela 3). 

Presente em todas as faixas etárias as Gastroenterites Infecciosas e 

complicações, apresentaram percentuais elevados entre as causas de ICSAB em 

crianças nas faixas etárias de <1 ano (28,6%), 1- 9 anos (40,5) no período do estudo 

(Tabela 3). 

Para os adolescentes (10-19 anos) e adultos jovens (20-39 anos), a causa 

mais comum foi Infecção no rim e trato urinário com (29,5% e 20,1% 

respectivamente). Considerando os pacientes com idade superior a 40 anos, 

percebe-se que os grupos das ICSAB mais frequentes foram Insuficiência Cardíaca, 

Gastroenterites Infecciosas e complicações, Doenças Cerebrovascular, Hipertensão 

arterial e por último Diabetes melitus (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Principais Causas básicas das Internações por Condições Sensíveis à 

Atenção Básica (ICSAB) segundo faixa etária. Feira Nova – PE, 2006 a 2015. 

 

Ranking 

Faixa Etária FEIRA 

NOVA / 

2006 - 2015 <1 Ano 1 a 9 10 a 19 20 a 39 40 a 59 60 e mais 

1º 

DP 

(30,7%) 

GIC 

(40,5%) 

IRTU 

 (29,5%) 

IRTU 

 (20,1%) 

Ins.Card.  

(13,3%) 

GIC 

(15,9%) 

GIC  

(19,3%) 

2º 

GIC 

(28,6%) 

Asma 

(21,1%) 

GIC 

(20,5)% 

GIC 

(16,2%) 

GIC 

(12,2%) 

DC 

(15, 1%) 

IRTU 

(10,3%) 

3º 

DRPNP  

(9,20%) 

IONG / 

IRTU 

(8,3%) 

IPTS  

(10,3%) 

DIOPF  

(9,0%) 

HA 

(11,3%) 

Ins. Card. 

(12,9%) 

DC/ Ins. 

Card. 

(9,1%) 

4º 

IRTU 

(8,5%) 

IPTS 

 (5%) 

Asma / 

DP 

(6,4)% 

Asma 

(7,7%) 

DM 

(10,8%) 

HA 

(10,8%) 

HA 

(7,4%) 

5º 

IONG 

(5,9%) 

Epilepsias 

(4,1%) 

DM 

(5,1%) 

DPI  

(6,4%) 

DC 

(9,1%) 

DM 

(8,8%) 

DM 

(7%) 

Fonte: SIH/SUS 
 
Legenda: DP - Doenças pulmonares / DC- Doenças cerebrovasculares / Ins.Card.- 

Insuficiência cardíaca / GIC - Gastroenterites Infecciosas e complicações / IRTU- Infecção 

no rim e trato urinário / IONG- Infecções de ouvido, nariz e garganta / DIOPF- Doença 

Inflamatória órgãos pélvicos femininos/ DPI- Doenças preveníveis p/imuniz/condições 

sensível / DRPNP- Doenças relacionadas ao pré-natal e parto/ IPTS- Infecção da pele e 

tecido subcutâneo/ HA - Hipertensão Arterial / DM – Diabetes mellitus. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O município possui atualmente uma cobertura de 95,35% da ESF o que é 

considerada uma alta cobertura, mas vale ressaltar que segundo dados da SAGE 

(Sala de Apoio à Gestão Estratégica/Ministério da Saúde) durante os anos de 2003 

a 2013 o município possuía uma cobertura de 100%.  

Durante o período estudado, observou-se que a cobertura pela ESF não 

aumentou, e não houve uma diminuição das ICSAB, elas se mantiveram 

estacionadas, quando na verdade deveria ter mudado, já que no município existe 

uma boa cobertura, não diferindo muito de outros estudos onde foi observado que 

mesmo com o aumento da cobertura da ESF, não houve uma diminuição das 

ICSAB (FERREIRA, 2014). Mendonça e seus colaboradores em um estudo 

ecológico observaram que mesmo com uma cobertura de 64% da população com 

ESF houve influencia na diminuição das ICASB (MENDONÇA, 2012). 

O percentual de gastos com AB no município sofreu variações no decorrer 

dos anos, no ano de 2015, esse percentual foi de 36,49%, comparado com a 

capital do estado Recife que foi de 49,18%, sendo um gasto razoável, de acordo 

com dados do Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde 

(SIOPS). 

A regionalização da saúde tem como uma das suas finalidades aproximar o 

gestor da realidade vivida pela população, para que o planejamento em saúde seja 

de acordo a mesma, por isso o estudo sobre as ICSAB deve ser feito, permitindo a 

ocorrência de discussões sobre o diagnóstico de saúde. 

O presente estudo mostrou que a população avaliada apresentou um 

percentual (16,44%) de internações por CSAB quando poderiam obter melhor 

acompanhamento na atenção básica. Essas internações foram mais frequentes no 

sexo feminino e nos adultos, representando mais de 60% em maiores de 40 anos de 

idade, e suas principais causas foram as doenças do aparelho circulatório e as 

doenças infecciosas. Esses dados divergem dos achados de outros estudos, tais 

como o de Fernandes e colaboradores (2009), que obtiveram os resultados com 

frequência maior das ICSAB no sexo masculino em algumas das faixas etárias de 

adultos e idosos. 

Os diagnósticos mais frequentes nas ICSAP foram gastroenterites 

infecciosas e suas complicações, infecções do rim e do trato urinário, insuficiência 
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cardíaca, as doenças cerebrovasculares, Hipertensão e Diabetes, variando segundo 

as faixas etárias estudadas (FERREIRA, 2014). Foi possível ainda analisar que a 

tendência das internações por ICSAB se mantiveram estacionadas nos dez anos, 

sem muitas alterações, e as variáveis meses evidenciaram que não houve 

diferenças importantes das internações, ressaltando-se a inexistência de 

sazonalidade na ocorrência dos internamentos por essas condições durante o 

período estudado. 

Os diagnósticos mais frequentes na faixa etária de < 1 ano e 1-9 anos foram 

as gastroenterites infecciosas e suas complicações, no qual destaca-se a 

necessidade de ações intersetoriais na AB, como a averiguação de possíveis 

relações entre a situação do tratamento da água e do esgoto no território e os 

agravos nele encontrados.  

Destaca-se ainda que em Feira Nova foram observadas elevadas proporções 

de internações pelas doenças do aparelho circulatório em adultos, a despeito de 

todas as ações envolvendo a prevenção e o controle diretamente ligados aos 

serviços de AB, o qual evidencia a necessidade de um olhar mais atento da gestão 

sobre a sua rede de atenção básica, objetivando sua melhoria a partir dos 

diagnósticos encontrados e respectivamente das necessidades da população. 

Em relação à condição crônica Hipertensão arterial, constatou-se uma 

redução de 55% no número de internações no segundo quinquênio estudado, o que 

pode estar associando à disponibilização de medicamentos gratuitos de baixo custo, 

em longo prazo, a implantação dessas medidas nas ESF pode resultar em grandes 

impactos nas ICSAB, principalmente aquelas que são relacionadas à hipertensão 

arterial (FERREIRA, 2014). 

Quanto à faixa etária das internações, os dados encontrados apontam que 

aproximadamente metade da população (45,5%) das ICSAB, foram em idosos 

(acima de 60 anos), podendo este fator estar relacionado às limitações de acesso, 

como ao próprio envelhecimento da população brasileira de forma geral, 

acompanhado do desenvolvimento cada vez maior de doenças crônicas não 

transmissíveis (FERREIRA, 2014). 

 Durante os dez anos estudados, a proporção das ICSAB observadas foi de 

17,9, com uma redução 0,28 a cada ano, o que foi relativamente menor que a 

encontrada por outros autores nacionais, embora alguns deles excluam dos cálculos 

as causas secundárias aos partos, como é o exemplo dos estudos de Pazó e seus 



27 
 

colaboradores e Alfradique e seus colaboradores (PAZÓ, 2012; ALFRADIQUE, 

2009). 

No Brasil, há uma dificuldade de se comparar o percentual de internações 

consideradas sensíveis ao cuidado da AB com outros países, pois tanto na Europa 

como nos Estados Unidos, os estudos utilizam outra lista como referência sendo 

utilizada a nona Classificação Internacional de doenças (CID-9), já no Brasil utiliza-

se a CID-10 a qual foi aplicada no estudo, não implicando na coincidência com 

alguns estudos e causas (CASTRO, 2005). 

Porém, em estudos realizados em países como Estados Unidos, Canadá, e 

outros, relaciona-se o acesso e a qualidade da AB a menores taxas das ICSAB, 

apontando para a necessidade de abordagem em alguns casos na AB, para refletir 

tanto as dificuldades de acesso, como sua capacidade resolutiva (OLIVEIRA, 2011). 

Estas internações por CSAB podem ser utilizadas para comparar o desempenho de 

diferentes serviços de saúde, e para avaliar os efeitos das politicas de saúde, tendo 

como consequência a resolutividade da AB. 

Com isso, o estudo aponta que as ICSAP podem refletir uma 

desorganização da oferta, da resolubilidade e do acesso na AB. Esses resultados 

tornam-se importantes para uma analise mais detalhada no que diz respeito à rede 

de atenção nesse município, provocando a necessidade de estudos futuros 

incluírem o impacto dessas internações nos gastos em saúde, para determinar se a 

reorganização do SUS com a ESF como porta preferencial de entrada, representa 

uma economia que poderia ser reinvestida em programas, para reduzir as 

hospitalizações que ainda permanecem com taxas elevadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo das internações por condições sensíveis à atenção básica 

mostrou-se de fato importante, suscitando que o indicador é uma ferramenta capaz 

de auxiliar os gestores no processo de planejamento e monitoramento de ações 

voltadas para a redução das ICSAB, sendo esta fundamental no âmbito do SUS. 

Os resultados atribuídos ao estudo mostraram de acordo com outras 

evidências científicas que o indicador de internações por condições sensíveis à 

atenção básica é capaz de mensurar a efetividade dos sistemas de saúde de forma 

a avaliar o acesso, a cobertura, a qualidade e o desempenho da atenção básica e 

ajudar promover melhor adequação entre gestão, uso de recursos e qualidade do 

atendimento. 

Concluindo, é importante ressaltar que a utilização do indicador de 

internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB) é uma valiosa 

ferramenta capaz de refletir o desempenho dos serviços de saúde, portanto se os 

princípios fundamentais da Atenção Básica forem de fato avaliados e aperfeiçoados 

de acordo com as suas demandas e realidades haverá um menor risco de internar 

por CSAB, e através dessa avaliação também será possível auxiliar os gestores na 

tomada de decisão para implantação ou melhorias de programa e serviços de 

saúde. 
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APÊNDICE A - DETALHAMENTO DAS VARIÁVEIS 

 

1. Taxa de Internação por CSAB 

 Definição: Número de casos de internações por condições sensíveis à atenção 

básica na população residente em determinado espaço geográfico, nos anos 

considerados. 

 Interpretação: Revela o resultado das ações e serviços de promoção da saúde, 

prevenção de riscos, e do diagnóstico e tratamento precoces. 

 Método de cálculo: N° de internações por causas sensíveis à atenção básica, 

em determinado local e período / Total de internações por todas as causas, em 

determinado local e período, multiplicado por 1.000. 

 Fonte de informação: SIH - SUS (Sistema de Informação Hospitalar)e IBGE 

(censo e estimativas populacionais) 

 

2. Porcentagem de Internação por CSAB 

 

 Definição: Número de casos de internações por condições sensíveis à atenção 

básica na população residente em determinado local ou região, nos anos 

considerados. 

 Interpretação: Monitorar as internações por causas sensíveis à atenção básica e 

apoiar ações para melhoria da resolutividade da atenção básica de modo a 

prevenir essas hospitalizações; 

 Método de cálculo: Número de ICSAB de residentes no local e período/ Total de 

internações por local de residência e ano de internação x 100; 

 Fonte de informação: SIH - SUS (Sistema de Informação Hospitalar) 

 

3. Ano 

 Definição: Ano da Internação 

 Categoria: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

 Fonte de informação: SIH - SUS (Sistema de Informação Hospitalar) 

 

4. Meses 

 Definição: Mês da Internação 

 Categoria: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 

setembro, outubro, novembro, dezembro. 

 Fonte de informação: SIH - SUS (Sistema de Informação Hospitalar) 
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5. Sexo 

 Definição: Sexo do paciente 

 Categoria: masculino e feminino 

 Fonte de informação: SIH - SUS (Sistema de Informação Hospitalar) 

 

6. Faixa etária 

 Definição: Ano da Internação 

 Categoria: Crianças (< 1 ano; 10 a 19 anos); Adulto Jovem (20 a 39 anos); 

Adulto (40 a 59 anos); Idoso (60 anos e mais). 

 Fonte de informação: SIH - SUS (Sistema de Informação Hospitalar) 

 

7. Causa 

 Definição: Razão pela qual acontecem as internações por condições 

sensíveis à atenção básica, categorizadas segundo a Classificação 

Internacional das Doenças – 10ª revisão (CID 10). 

 Categoria: Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Básica 

(ANEXO 2); 

 Fonte de informação: SIH - SUS (Sistema de Informação Hospitalar) 
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ANEXO A - LISTA BRASILEIRA DE CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO 

BÁSICA 

 

 

Diagnóstico CID 10 Códigos Selecionados 

1. Doenças preveníveis por imunização 
e condições sensíveis 

A37; A36; A33 a A35; B26; B06; B05; 
A95; B16; G00.0; A17.0 A19; A15.0 a 
A15.3; A16.0 a A16.2, A15.4 a A15.9, 

A16.3 a A16.9, A17.1 a A17.9; A18; I00 
a I02; A51 a A53; B50 a B54 

2. Gastroenterites infecciosas e 
complicações 

E86; A00 a A09 

3. Anemia D50 

4. Deficiências nutricionais E40 a E46; E50 a E64 

5. Infecções de ouvido, nariz e garganta H66; J00; J01; J02; J03; J06; J31 

6. Pneumonias bacterianas J13; J14; J15.3, J15.4; J15.8, J15.9; 
J18.1 

7. Asma J45, J46 

8. Doenças pulmonares J20, J21; J40; J41; J42; J43; J47; J44; 

9. Hipertensão I10; I11 

10. Angina I20 

11. Insuficiência cardíaca I50; J81 

12. Doenças cerebrovasculares I63 a I67; I69, G45 a G46 

13. Diabetes melitus E10.0, E10.1, E11.0, E11.1, E12.0, 
E12.1;E13.0, E13.1; E14.0, E14.1; E10.2 

a E10.8, E11.2 a E11.8; E12.2 a 
E12.8;E13.2 a E13.8; E14.2 a E14.8; 

E10.9, E11.9; E12.9, E13.9; E14.9 

14. Epilepsias G40, G41 

15. Infecção no rim e trato urinário N10; N11; N12; N30; N34; N39.0 

16. Infecção da pele e tecido subcutâneo A46; L01; L02; L03; L04; L08 

17. Doença inflamatória órgãos pélvicos 
femininos 

N70; N71; N72; N73; N75; N76 

18. Úlcera gastrointestinal K25 a K28, K92.0, K92.1, K92.2 

19. Doenças relacionadas ao pré-natal e 
parto 

O23; A50; P35. 

 




