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1. Objetivo 
Internações por condições sensíveis à atenção 
primária (ICSAP) se constituem num indicador 
indireto de avaliação de acesso e efetividade 
desse nível de atenção. Considerando que o 
Ministério da Saúde adotou o seu uso 
recentemente¹, justificou-se a realização deste 
estudo que buscou conhecer o perfil das 
ICSAP num Hospital Geral (HG), no município 
de São Paulo, em 2008, bem como identificar 
as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da 
região que demandam maior número de 
internações.  
 

2. Métodos/Procedimentos 
Estudo descritivo, quantitativo. Os dados de 
ICSAP (Lista Brasileira)2 foram obtidos por 
meio do Sistema de Informação Hospitalar do 
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e da 
consulta em 816 prontuários, selecionados de 
forma aleatória simples utilizando o software 
SPSS, no ano de 2008. Foram coletados os 
diagnósticos ICSAP, sexo e idade, além dos 
endereços dos pacientes, com o objetivo de 
identificar, em seguida, a UBS mais próxima da 
sua residência. Os dados referentes aos 
endereços das UBSs foram obtidos por meio 
do site 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/sa
ude (acesso em 02/09/2010). A entrada, 
processamento e análise dos dados foram 
feitas a partir de um banco de dados 
desenvolvido para este fim utilizando o 
aplicativo Access.  
 

3. Resultados e discussão 
Segundo dados do SIH/SUS, ocorreram 10.616 
internações no ano de 2008 no HG, sendo que 
1689 (15,9%) foram por ICSAP. Dentre as 
ICSAP, as pneumonias bacterianas são a 
maior causa, com 295 (17,4%) internações, 
seguidas de infecção no rim e trato urinário, 
com 230 (13,6%) internações e hipertensão, 
com 189 (11,1%) internações. Em relação ao 
sexo, foram do sexo masculino 776 (45,9%) e 
do feminino 913 (54,1%), o que mostra pouca 
diferença ente eles. Quanto à faixa etária, 

houve maior internação em indivíduos com 
mais de 65 anos de idade, com 478 (28,3% das 
ICSAP) internações, sendo as suas principais 
causas: hipertensão, com 98 (20,5%) 
internações; e insuficiência cardíaca, com 91 
(19%) internações. Não houve registro de 
internações por doenças imunopreveníveis, 
demonstrando que a prevenção por 
imunização, historicamente realizada pela 
atenção básica, está sendo efetiva. Verificou-se 
que das 122 ICSAP que ocorreram no HG, na 
amostra de 816 prontuários, 90 (73,7%) 
correspondem à área de abrangência do 
referido hospital, que compreendem os distritos 
de Cidade Ademar, Pedreira e Campo Grande, 
que eqüidistavam entre 1 a 12 km do hospital. 
As 32 (26,2%) internações restantes estavam 
distribuídas entre 22 (55%) UBSs de 10 
distritos cuja distância variava de cinco a 28,5 
km, do hospital. Os dados apontam que o HG é 
referência para a região. 
 

4. Conclusões 
As principais ICSAP, relacionadas à internação 
dos idosos, são alvo de programas da atenção 
básica, merecendo maiores estudos para 
verificar os fatores que contribuem para este 
elevado número de internações. 
Dentre os distritos que estão na área de 
abrangência do estudo, o maior número de 
ICSAP proveio de moradores de Cidade 
Ademar com 47 (38,5%) internações, o que era 
de se esperar considerando que Cidade 
Ademar tem a maior população e densidade 
demográfica dos três distritos. 
Agradecemos à FAPESP pelo auxílio financeiro 
disponibilizado para realização deste estudo. 
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