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Introdução 

As transformações socioeconômicas pelas quais passa a sociedade brasileira têm repercutido na produção e 

distribuição dos problemas de saúde.  Nas últimas décadas, o Brasil vem apresentando um novo perfil epidemiológico, bem 

mais complexo do que aquele esperado pelos autores da teoria da ‘transição epidemiológica’, segundo a qual, a evolução da 

sociedade tradicional para uma sociedade moderna seria acompanhada da redução da morbimortalidade por doenças 

infecciosas, passando a haver um predomínio das doenças crônico-degenerativas e de causas externas. [1]  

Atualmente, prevalece no Brasil uma simultaneidade de problemas de saúde relacionados tanto as enfermidades 

com origem na escassez e na pobreza quanto àquelas associadas ao processo de modernização da sociedade, como as 

neoplasias, as doenças circulatórias e as causas externas. [2] 

Estudos apontam que as doenças do aparelho circulatório eram as que representavam o maior risco de morrer na 

região Norte de Minas Gerais no ano de 1997, (taxa de mortalidade de 91,45/100.000). No Brasil, a taxa de mortalidade 

ligada a esta causa foi de 156/100.000 neste mesmo ano. Já no Estado de Minas Gerais, esta relação foi de 172/100.000. [3] 

Com o aumento da Estratégia da Saúde da Família ESF identificou-se que cuidados ambulatoriais mais próximos 

das residências funcionam como porta de entrada e como política de reorganização do modelo assistencial de forma seletiva 

ou ampliada. Dados estatísticos revelam uma resolução de até 90% dos casos em nível primário, o que significa uma 

excelente racionalização de custos. [4;5] 

Para avaliar a efetividade da rede de assistência, são utilizados indicadores de saúde. Foi proposto um 

indicador indireto da qualidade da atenção primária, conhecida no Brasil como internações por condições sensíveis à 

atenção primária (ICSAP). As “Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária” (ICSAPs) é um grupo de 

códigos de diagnóstico de alta hospitalar que é proposto como indicador indireto de medida da capacidade de resolução 

do Cuidado Primário em Saúde e indicador direto do volume de hospitalização potencialmente preveníveis, mediante 

cuidados preventivos e efetivos oferecidos no primeiro nível assistencial. [6] 

Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento da cobertura da Estratégia da Família (ESF) e das 

ICSAPs na Região Norte do Estado de Minas Gerais na série histórica 2000-2012 e verificar em que medida a ESF tem 

impactado as ICSAPs nesta região. 

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo transversal de analise longitudinal retrospectivo. O recorte temporal estudado foi 2000-

2012. Tem-se como fonte de dados, documentos oficiais. Os dados sobre morbidade hospitalar são aqueles provenientes das 

internações hospitalares remuneradas pelo SUS, entre 2000 e 2012. Estes dados foram coletadas no Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH-SUS), disponíveis no Departamento de Informação do SUS. As informações sobre cobertura da ESF foram 

coletadas no Departamento de Atenção Básica - DAB-MS.  

Já as informações sobre gastos com as internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAPs) foram 

coletadas no Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS). Foi realizado um teste estatístico 

(modelo linear simples) para simular o impacto da Estratégia de Saúde da Família (ESF) sobre as ICSAP na Região Norte 

do Estado de Minas Gerais. Foi realizada uma análise de variância por meio do teste F que permite uma decomposição da 

variabilidade total na variabilidade do modelo mais a variabilidade dos erros. As análises estatísticas foram realizadas por 

meio do programa SPSS for Windows, versão 20.0.  

 

Resultados e Discussão 

 No período de 2000-2012 verifica-se um crescimento sistemático da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na 

região Norte de Minas Gerais, saindo de uma cobertura regional de 35% em 2000 para uma cobertura de 87% em 2012 

(Tabela 1). A este respeito, ressalta-se que este aumento acompanha o crescimento desta estratégia de saúde no Brasil 

Os achados do estudo apontam que a Região Norte de Minas Gerais experimentou no período 2000-2012 um 

crescimento no número de internações gerais, mas uma redução importante nas internações por causas sensíveis à atenção 
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primária. As internações gerais (sem partos) registradas nesta região aumentaram de 69.872 no ano de 2000 para 70.646 em 

2012, representando um crescimento de 1,11% no período. Já as internações por condições sensíveis à atenção primária 

(ICSAP) experimentaram uma redução, saindo de 24.404 internações no ano de 2000 para 20.422 em 2012, representando 

uma queda de 16,3% no período (Tabela 1).         

No ano de 2000 as ICSAP respondiam por 34,9% das internações gerais realizadas na região, com este percentual 

caindo para 28,91 no ano de 2012 (Tabela 1). A taxa de ICSAP por 10.000 habitantes na Região Norte de Minas Gerais 

reduziu de 167/10.000 em 2000 para 128/10.000 em 2012 (Tabela 1). Esta tendência declinante tanto no número absoluto 

quanto na taxa de ICSAP na região pode estar associada a diversos fatores, como o aumento da cobertura da ESF e a 

melhoria da qualidade da atenção primária na região. Segundo estudo de TURCI, M.A ET AL (2009), no Brasil a amplitude 

da taxa de ICSAP foi de 258/10.000 em 2000 e de 151/10.000 em 2006. [7] 

Um dado curioso é que embora as ICSAP apresentem tendência decrescente na região Norte de Minas Gerais, os 

gastos com estas internações no nível regional é crescente, uma vez que foram gastos R$7.643.828 com ICSAP nesta região 

no ano de 2000 e R$22.856.555 no ano de 2012, representando um aumento de 199% nos gastos com as ICSAP no período 

em questão (Tabela 1). Este aumento pode estar associado ao aumento dos custos das ICSAP, a reajustes nas tabelas do 

SUS e também a incorporação tecnológica e incrementos na qualidade destas internações. 

Na relação entre as taxas de ICSAP e cobertura de ESF a análise de variância revelou uma diferença significativa 

(P-valor = 0,00) entre a taxa de ICSAP de 2012 (128/10.000) com a cobertura da ESF aumentada (87%) e a taxa de ICSAP 

de 2000 (167/10.000) com a cobertura da ESF menor (35%). 

Por meio da equação do modelo de regressão y = b0+ b1 .x , o estimador de regressão (-1,10) aplicado gerou 

os seguintes valores de impactos estimado para os respectivos anos: 180,7 para 2000; 170,6 para 2001; 182,5 para 2002; 

162,7 para 2003; 150,0 para 2004; 144,4 para 2005; 137,7 para 2006; 134,2 para 2007; 131,4 para 2008; 128,1 para 

2009; 126,0 para 2010; 125,5 para 2011 e 123,7 para 2012.Com a operacionalização da análise dos dados o aumento de 

um ponto no percentual da cobertura de ESF reduz 1,10 ponto na taxa de ICSAP. (Tabela 2). 

O modelo de regressão aponta uma sensibilidade das ICSAP em relação ao aumento da cobertura da ESF, revelando 

que à medida em que a cobertura populacional aumenta ocorre uma redução nas ICSAP, sinalizando uma efetividade da 

atenção primária à saúde nesta região. No ano de 2000 a cobertura regional da ESF era de 35% da população e a taxa de 

ICSAP era de 167/10.000 habitantes.  Ao longo dos anos a cobertura da ESF foi aumentando chegando a uma cobertura de 

87% no ano de 2012, sendo que neste ano a taxa de ICSAP caiu para 128/10.000 habitantes. Este resultado sugere que 

aumento na cobertura da ESF pode estar tanto melhorando o acesso quanto à qualidade da atenção primária à saúde na Região 

Norte de Minas Gerais, permitindo que parte dos problemas de saúde sejam resolvidos nas unidades básicas de saúde e através 

do cuidado primário e evitando maiores sobrecargas nos níveis de atenção especializada e hospitalar. É isto que a redução das 

ICSAP revela. 

 

Conclusão 

As condições sensíveis á atenção primária representam um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva 

ação da atenção primária diminuiria o risco de internações. Neste sentido, a análise do comportamento das internações por 

condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) é uma importante medida da efetividade da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), considerada pelo Ministério da Saúde e pelos Gestores da Saúde como estratégia de expansão, qualificação e 

consolidação da atenção primária. Desta forma, uma boa atuação da ESF com foco na prevenção de doenças, diagnóstico e 

tratamento precoce de patologias agudas, controle e acompanhamento de patologias crônicas, entre outros cuidados primários 

devem ter como conseqüência a redução das internações hospitalares por estas condições sensíveis à atenção primária. Por 

meio deste estudo, foi possível comprovar que a cobertura populacional da ESF na Região Norte de Minas Gerais tem 

aumentado substancialmente na última década, saindo de 35% em 2000 para 87% em 2012. Por outro lado, tanto o número 

absoluto quanto a taxa de ICSAP tem apresentado reduções importantes nesta região, saindo de um patamar de 24.404 ICSAP 

(e uma taxa de 167 ICSAP/10.000 hab.) em 2000 para 20.422 ICSAP (e uma taxa de 128 ICSAP/10.000  hab.) em 2012, 

sinalizando uma efetividade da atenção primária à saúde no Norte de Minas Gerais. Corroborando esta informação, o estudo 

aponta que no ano de 2000 as ICSAP representavam 35% das internações gerais realizadas nesta região e no ano de 2012 este 

percentual reduziu para 29%. As análises estatísticas realizadas evidenciam uma associação entre o aumento da cobertura da 

ESF e a taxa da ICSAP na região Norte de Minas, sinalizando que as ICSAP são sensíveis às melhorias na cobertura da 

atenção primária. Este resultado pode subsidiar os gestores e as políticas de saúde loco-regionais de forma a encorajar novos 

investimentos na ampliação da ESF e conseqüente redução das ICSAP, fazendo com que um dos importantes preceitos do 

SUS se concretize: a inversão do modelo centrado no hospital.   
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Tabela 1: % de Cobertura da ESF, Internações Gerais, Total de ICSAPs, Taxa de ICSAP e Gastos com ICSAPs. Região Norte do Estado 

de Minas Gerais, 2000 a 2012. 

Ano de  

Saída 

% de 

Cobertura  

 ESF 

Total Geral 

de 

Internações 

Total de  

Internações  

(sem partos) 

Total  

ICSAP 

% ICSAP 

 Sobre 

Internações 

Gerais 

Taxa 

ICSAP 

(por 10.000 

hab) 

Gastos 

 com ICSAP 

2000 35,05 100.344 69.872 24.404 34,93 166,62 7.643.828 

2001 44,18 101.550 72.050 25.540 35,45 172,85 8.163.855 

2002 33,38 102.174 74.321 26.718 35,95 179,15 8.573.799 

2003 51,43 104.642 77.958 27.535 35,32 183,10 10.626.880 

2004 62,93 100.161 74.108 24.761 33,41 163,31 10.931.490 

2005 68,03 98.474 70.775 21.295 30,09 137,90 9.665.643 

2006 74,14 100.044 72.979 22.365 30,64 143,49 10.017.103 

2007 77,30 98.811 72.924 20.476 28,08 130,18 9.399.800 

2008 79,90 96.034 70.155 18.786 26,78 117,59 12.513.897 

2009 82,83 92.282 67.344 18.461 27,41 114,67 15.440.980 

2010 84,75 93.819 69.109 20.596 29,80 130,58 19.657.712 

2011 85,24 97.216 72.859 20.680 28,38 130,39 22.426.608 

2012 86,86 92.902 70.646 20.422 28,91 128,09 22.856.555 
Variação 51,81 -7.442 774 (aumento 

de 1,11% em 
relação a 2000) 

-3.982 (redução 

de 16,3% em 
relação a 2000) 

 -38,53 15.212.727 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DATASUS. Junho-2014 

 
Tabela 2: Modelo de Regressão Linear de Cobertura ESF e ICSAP. Região Norte de Minas Gerais, 2000-2012. 

 
Fonte: Elaboração própria à partir do SPSS. 

 

 

 
 


