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RESUMO 
 
 

Este trabalho monográfico teve como objeto de estudo o comportamento das 

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (ICSAA) no estado de 

Minas Gerais, no período de 2000 a 2007. As condições sensíveis podem ser definidas 

como problemas comuns ao tipo de abordagem e assistência prestada pela Atenção 

Primária à Saúde (APS), mediante suas ações de: promoção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico e tratamento precoce das enfermidades, entre outras. Sob o 

acompanhamento de uma atenção primária completa e de qualidade, tais condições 

dificilmente evoluiriam para quadros clínicos mais graves, a ponto de exigir a 

internação. Assim, espera-se que melhores serviços de atenção primária estejam 

associados a uma menor incidência de internações por essas condições. Por esse motivo, 

a pesquisa aqui apresentada buscou também verificar o grau de associação entre essas 

duas variáveis. Para isso foram utilizados dados das internações registradas no Sistema 

de Informação Hospitalar (SIH/DATASUS) e da cobertura populacional do Programa 

Saúde da Família (apurada para os municípios mineiros pela Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais – SES/MG). A análise concluiu que houve uma associação 

moderada entre essas variáveis. Dado que o processo de qualificação da atenção 

primária tenha sido iniciado recentemente, os resultados apresentados ainda não 

refletem os resultados potenciais da Atenção Primária à Saúde. 

 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Internações por Condições Sensíveis à 

Atenção Ambulatorial. Programa Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 7 

SUMÁRIO 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 9 
 
2 A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ..................................................................... 13 

2.1 Um novo conceito em saúde ............................................................................... 13 
2.2 Os conceitos de Atenção Primária .................................................................... 19 
2.3 A Atenção Primária e as Internações Sensíveis ............................................... 25 
2.4 A gênese da Atenção Primária no Brasil .......................................................... 29 

 
3 A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE ........................... 31 

3.1 A Reforma Sanitária .......................................................................................... 31 
3.2 A concepção do Sistema Único de Saúde.......................................................... 34 
3.3 A Atenção Primária nos instrumentos normativos do SUS............................ 37 
3.4 O Programa Saúde da Família: a estratégia e a responsabilidade estadual . 39 

 
4 A REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM MINAS 
GERAIS E ALGUNS ASPECTOS SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA ............................................................................................................. 44 

4.1 O Projeto Estruturador Saúde em Casa .......................................................... 46 
4.1.1 O incentivo financeiro mensal....................................................................... 47 
4.1.2 O financiamento da reforma, construção e ampliação das unidades de atenção 
primária à saúde...................................................................................................... 48 
4.1.3 O Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde .............................................. 48 

4.2 A regionalização da assistência ......................................................................... 49 
4.2.1 Aspectos relativos à Norma Operacional da Assistência à Saúde................. 50 
4.2.2 O Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais .................................... 51 

 
5 AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À 
ATENÇÃO AMBULATORIAL EM MINAS GERAIS ........................................... 53 

5.1 Metodologia ......................................................................................................... 53 
5.2 Categorias analíticas e variáveis intervenientes .............................................. 56 
5.3 As Internações Sensíveis à Atenção Ambulatorial .......................................... 58 

5.3.1 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial nas 
macrorregiões sanitárias ......................................................................................... 59 
5.3.2 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial segundo 
municípios-pólo e municípios não-pólo microrregionais, por macrorregião sanitária
................................................................................................................................ 63 
5.3.3 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial para 
municípios que possuíam leitos hospitalares do SUS em suas localidades no ano de 
2007 ........................................................................................................................ 66 
5.3.4 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial para 
municípios classificados segundo fatores sócio-econômicos................................. 68 
5.3.5 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial por faixa etária
................................................................................................................................ 71 
5.3.6 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial por grupos de 
causa ....................................................................................................................... 74 
5.3.7 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial e cobertura do 
Programa Saúde da Família.................................................................................... 76 

 



 8 

6 CONCLUSÕES........................................................................................................ 789 
 
7 REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 84 
 
8 APÊNDICE ................................................................................................................ 89 
 



 9 

1 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desta monografia consistiu na análise do comportamento das Internações por 

Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (ICSAA) em Minas Gerais, no período de 

2000 a 2007. Pretendeu-se ainda investigar o grau de associação entre tal 

comportamento e a disponibilidade da atenção primária à saúde no âmbito municipal, 

mensurada pela cobertura do Programa Saúde da Família (PSF). 

 

No Brasil, a análise da situação da saúde nos últimos anos permite o delineamento de 

um contexto de transição epidemiológica, caracterizado pela dupla carga da doença; 

enquanto persistem as doenças infecciosas, observa-se a presença das doenças crônico-

degenerativas dentre as principais causas de óbito e internações (BARRETO e 

CARMO, 2007). As razões apontadas pela literatura para tal cenário são atribuídas de 

um lado à mudança do perfil sócio-demográfico da população e, de outro, à crise do 

modelo assistencial-hospitalocêntrico, centrado no pronto-atendimento hospitalar, 

constatada pela incapacidade de este atender a todas as demandas do sistema. 

 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi o resultado de um movimento que 

buscou reformular o modelo de atenção à saúde então vigente, de modo a garantir o 

direito universal à saúde. No bojo desse intento, reside a estratégia de assegurar a oferta 

dos serviços de saúde por meio do fortalecimento de seu primeiro nível de atenção, 

disponibilizado no âmbito municipal, a fim de viabilizar o acesso do usuário à 

assistência contínua e permanente. A Atenção Básica à Saúde, assim, ganha relevância 

na agenda dos governos, a partir do início da década de 1990. O ano de 1991 marca o 

lançamento do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), embrião dos 

elementos constitutivos do Programa Saúde da Família (PSF), iniciado em 1994, 

notadamente o grande destaque da política nacional voltada à atenção básica. 

 

Internacionalmente, ampla literatura versa sobre os efeitos benéficos do enfoque dado à 

Atenção Primária na organização dos sistemas de saúde. Starfield (2004) explicita a 

associação entre atenção primária, menores taxas de mortalidade, maiores índices de 

satisfação dos usuários e custos mais baixos com o sistema, em onze países ocidentais. 

Tais resultados seriam atribuídos à potencialidade de a atenção primária atender às 

diferentes necessidades de saúde da população, ou mais especificamente, à forma pela 

qual ocorre o manejo dessas necessidades nesse nível de atenção. Segundo a autora, as 
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diferenças nas taxas de hospitalizações por problemas que se acreditam ser passíveis de 

prevenção ou tratamento em estágio inicial sugerem a existência de necessidades de 

saúde que não estão sendo bem atendidas. Dessa forma, verifica-se que a Atenção 

Primária, em função de suas características, nesses casos, faz diferença. 

 

Segundo Caminal (2005), as Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (CSAA) se 

referem a problemas de saúde que podem ser prevenidos mediante uma atenção 

primária oportuna, efetiva, regular e que disponha de uma rede social de apoio 

necessária para garantir os cuidados na comunidade. Desse modo, taxas altas de 

admissões hospitalares potencialmente evitáveis por CSAA para uma área ou para um 

subgrupo populacional podem indicar problemas de acesso ou performance na Atenção 

Primária. 

 

Estudos que se propuseram ao exame das taxas de hospitalizações por essas condições 

encontraram evidências empíricas de que as mesmas se apresentavam em patamares 

superiores em regiões em que o acesso à atenção primária era menor (PARCHMAN e 

CULLER, 1994; CASANOVA e STARFIELD, 1995). Ademais, há estudos que 

sugerem que a freqüência de internações por CSAA constitua um indicador importante 

da qualidade da assistência primária à saúde (BILLINGS et al., 1996; CASANOVA e 

STARFIELD, 1996). 

 

Em consonância a esses resultados, o indicador Internações por Condições Sensíveis à 

Atenção Ambulatorial tem sido recomendado como medida indireta de efetividade da 

Atenção Primária à Saúde, que é afetada tanto pelo desempenho, quanto pela 

acessibilidade desse nível de atenção. Para Caminal (2002) as principais aplicações do 

indicador Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (ICSAA) se 

referem, para além da avaliação indireta de efetividade da Atenção Primária à Saúde, à 

sua utilização como medida da divisão de funções entre os níveis assistenciais e da 

coordenação entre os mesmos, bem como para a decisão sobre prioridades e linhas de 

trabalho dos profissionais de saúde, com vista à melhoria da qualidade da atenção 

primária. 

 

Contudo, sabe-se que o indicador de internações por condições sensíveis sofre a 

influência de outras variáveis, além do acesso e da qualidade da atenção provida no 

nível primário: fatores sócio-econômicos (variações na renda e na cobertura privada de 
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planos de saúde, entre outros), idade, estilo de vida dos pacientes e adequação clínica 

são exemplos de variáveis que podem influir sobre as taxas de hospitalizações por essas 

condições.  

 

Diante desse quadro, duas questões balizaram o presente trabalho: como o indicador 

ICSAA adotado como medida de acesso e desempenho tem evoluído nos municípios do 

estado de Minas Gerais, considerando-se a influência dos seguintes fatores abordados na 

literatura: distribuição etária; disponibilidade de leitos hospitalares e características 

sócio-econômicas? Existe associação entre a atenção primária prestada nos municípios 

mineiros e o comportamento das internações sensíveis? 

 

A importância do presente tema se deve ainda ao fato de que, a partir do ano de 2005, as 

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (ICSAA) passaram a 

compor o principal indicador de melhoria da qualidade da Atenção Primária à Saúde em 

Minas Gerais, resultado a ser alcançado por meio do Projeto Estruturador Saúde em 

Casa. Em razão disso, o indicador encontra-se consubstanciado no Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI), que sistematiza os objetivos de longo prazo da 

agenda estatal.  

 
A partir do objetivo delineado, organizou-se o trabalho em cinco capítulos, além desta 

introdução. Desse modo, o segundo capítulo apresenta o referencial que dera origem à 

percepção da Atenção Primária como o meio preferencial para o manejo dos problemas 

de saúde mais freqüentes nas populações. Tal assertiva é justificada na literatura pela 

caracterização da APS em termos de seus atributos principais e derivativos. O capítulo 

trata também da relação entre a atenção primária e as internações sensíveis, 

apresentando as razões e evidências empíricas que colocam esse tipo de internação 

como uma medida indireta de efetividade da assistência prestada no nível primário. Por 

fim, a seção aborda os fatores que podem influenciar as internações sensíveis. 

 

A última seção do segundo capítulo introduz o tema abordado no capítulo seguinte. Este 

teve como foco apresentar o desenvolvimento da atenção primária no sistema de saúde 

brasileiro e a crise de um tipo de modelo que ensejou tentativas imbricadas de reordenar 

a atenção à saúde provida pelo Estado. Percorreu-se a trajetória que culmina na escolha 

(e considerável expansão) da estratégia Saúde da Família como estratégia organizativa 

da atenção primária no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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O quarto capítulo se subdivide em duas partes. A primeira parte apresenta os avanços e 

percalços da evolução do Programa Saúde da Família (PSF) em Minas Gerais e as 

iniciativas de apoio ao programa lançadas pelo governo estadual. Dentre elas, 

explicitam-se as ações do Projeto Estruturador Saúde em Casa com vista à melhoria da 

qualidade da assistência. Na segunda parte, é feita uma breve descrição do processo de 

regionalização da atenção à saúde no estado, que dividiu o território mineiro em regiões 

sanitárias, definidas no Plano Diretor de Regionalização, publicado em 2003. 

 
O quinto capítulo contempla a análise das internações sensíveis e é composto por três 

seções. As primeira e segunda seções apresentam respectivamente a metodologia 

utilizada no estudo e as especificações sobre categorias analíticas e variáveis 

intervenientes na relação entre a atenção primária à saúde e as internações por 

condições sensíveis à Atenção Ambulatorial, consideradas na análise. 

 

Na terceira seção do quinto capítulo apresentam-se os resultados da análise, a mesma foi 

subdividida em sete subseções. Na primeira subseção, observam-se os resultados das 

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (ICSAA) nas 13 

macrorregiões do estado e, dentro delas, segundo municípios-pólo e municípios não-

pólo microrregionais. Apurados os resultados gerais para essas categorias analíticas, as 

quatro subseções seguintes procuraram investigar se houve indícios da influência de três 

variáveis (em destaque na literatura) sobre os resultados do indicador: disponibilidade 

de leitos hospitalares; fatores sócio-econômicos e idade. A sexta subseção buscou 

evidenciar os grupos de causas prevalentes nas internações sensíveis. A sétima e última 

subseção do capítulo 5, averigua o grau de associação entre a disponibilidade da atenção 

primária (medida pela cobertura da estratégia Saúde da Família) e as internações 

sensíveis. No sexto capítulo são feitas as considerações finais. 
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2 A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
 

O capítulo aborda o surgimento da Atenção Primária à Saúde, bem como a 

caracterização que esta adquiriu nos distintos sistemas sanitários. Nele, são apresentadas 

as explicações que correspondem à expectativa de que sistemas de saúde voltados para a 

provisão de uma atenção primária de qualidade contribuam para o alcance de um 

melhor estado de saúde de indivíduos e populações. Tal apontamento considera 

inclusive que, a atenção primária seja capaz de evitar internações por agravos de 

problemas comuns ao tipo de acompanhamento realizado no primeiro nível assistencial. 

Tais problemas constituem as “Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial”, foco 

deste trabalho. 

 
 
2.1 Um novo conceito em saúde 
 
 
As constantes inovações no âmbito da assistência à saúde têm invocado uma 

participação mais ativa do Estado, no sentido de asseverar os valores de eqüidade, 

dignidade da pessoa humana e solidariedade na produção de meios que moldem os 

sistemas de saúde. Segundo Starfield (2004) há no mínimo dois objetivos-síntese a 

serem perseguidos pelo setor público na configuração de seus sistemas sanitários: a 

maximização da saúde da população e a redução das desigualdades de acesso aos 

serviços ofertados. 

 

No entanto, tal assertiva sobre os propósitos que orientam o ente estatal deve também 

compreender a lógica de que há, nesse aspecto, um conjunto de fatores que interferem 

na composição das práticas sanitárias a serem viabilizadas pelo Estado, modificando-as 

ao longo do tempo, conforme a articulação de atores sociais e de sua percepção acerca 

das necessidades e problemas atinentes à área da saúde. Sobretudo, é necessário 

entender a promoção da saúde como política pública contingente da iterativa 

redistribuição de direitos e responsabilidades entre Estado e cidadãos (BUSS, 2000). 

 

Nesse diapasão, segue que, considerando os atores sociais envolvidos profissionalmente 

nas práticas sanitárias, houve nas últimas décadas uma forte tendência à valorização das 

especialidades na prática médica e nas demais profissões da área de saúde. Essa 

valorização constitui uma resultante do desenvolvimento científico e tecnológico e da 
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necessidade de se apreender com maior precisão determinados tipos de enfermidades. 

Starfield (2004), p.20; entende o fenômeno como a seguir:  

 

[...] em quase todos os países, vemos as profissões da área de saúde ficarem 
mais fragmentadas, com um crescente estreitamento de interesses e 
competências e um enfoque sobre enfermidades ou tipos de enfermidades 
específicas, em vez de sobre a saúde geral das pessoas e 
comunidades[...]Embora seja possível que a tendência à especialização baseada 
no conhecimento mais atual ofereça uma atenção altamente eficaz a doenças 
individuais, é improvável que produza uma atenção básica altamente efetiva. 

 

Ou seja, apesar de possibilitar um conhecimento mais profundo sobre enfermidades 

específicas, ampliando a capacidade resolutiva das práticas em saúde sobre essas 

enfermidades, o aumento da especialização trouxe conseqüências deletérias sobre a 

eficácia dos sistemas de saúde de um modo geral. Para Campos (1997), as mesmas 

conseqüências guardam relação com os processos que permitem o diagnóstico e 

tratamento terapêutico em tempo hábil. Quando da disponibilidade dos serviços 

especializados, o profissional que anteriormente prestava a assistência com razoável 

grau de precisão passa a encaminhar seus pacientes a tais serviços. À medida que novos 

serviços são criados, há um aumento do caminho a ser percorrido pelo paciente até que 

se tenha como resultado a melhoria de suas condições de saúde. 

 

Simultaneamente, a literatura aponta certo esvaziamento de habilidades dos novos 

especialistas em intervir sobre os aspectos mais gerais que afetam a saúde de indivíduos 

e comunidades ou, em outros termos, sobre o conjunto de fatores determinantes do 

processo saúde-doença. Nesse sentido, a assistência especializada não se mostra apta 

captar a dinâmica que condiciona a vida saudável das populações, vinculada ao meio 

físico e social, indicativa de um modelo policausal que relaciona fatores ambientais, 

sócio-culturais e tecnológicos, para além do biológico, como intervenientes (BUSS, 

2000). 

 

Além disso, por empregar recursos de maior sofisticação tecnológica para o tratamento 

da enfermidade no momento em que se apresenta em um estágio episódico mais grave, 

a atenção especializada com freqüência consome maior volume de recursos, sem que, 

no entanto, o paciente tenha como contrapartida a redução do desconforto a longo 

prazo, associado a problemas mais persistentes. Adicionalmente, nenhuma ação previne 

a ocorrência de novos episódios (STARFIELD, 2004). 
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Isso não significa, contudo, que a oferta de serviços especializados seja desnecessária ou 

prescindível, implica, porém, que sua materialização nos sistemas de saúde deve ser 

integrada com outro tipo de assistência, de caráter mais contínuo, mais dialógico e 

próximo dos aspectos da vida social; potencialmente capaz de articular as demandas 

sanitárias. Essa compreensão toma corpo nas reflexões de Ayres (2003), p.84; acerca do 

manejo de cuidados no campo da saúde: 

 

Quando pensamos na assistência à saúde, vem-nos de imediato à mente a 
aplicação de tecnologias para o bem estar físico e mental das pessoas. Em geral 
a formulação é simples: a ciência produz o conhecimento sobre as doenças, a 
tecnologia transforma esse conhecimento em saberes e instrumentos para a 
intervenção, os profissionais de saúde aplicam esses saberes e instrumentos e 
produz-se a saúde. Precisamos considerar que a direção inversa também é 
verdadeira: que o modo como aplicamos e construímos tecnologias e 
conhecimentos científicos determina limites para o que podemos enxergar como 
necessidades de intervenção em saúde. 

 

A discussão em torno da inadequação do modelo biomédico (modelo centrado apenas 

no uso intensivo de tecnologia para combater o agente biológico da enfermidade) à 

estrutura e organização dos sistemas de saúde ganha força a partir da década de 1970, 

com o renascimento da denominada medicina social, originária do trabalho de autores 

como Villermé, Chadwick, Virchow, Neumann e Johann Peter Frank, que permearam 

os séculos XVIII e XIX (MARCONDES, 2004). Nesse contexto, emergiram diversas 

críticas ao tratamento do indivíduo delimitado em sua constituição orgânica, à 

centralidade no curativismo, ou mesmo na prevenção do risco individual considerada 

apenas a partir da propensão e suscetibilidade genéticas1. 

 

Todavia, as críticas anteriores ao século XX direcionadas ao modelo eram proeminentes 

de uma visão que colocava a proteção e a promoção da saúde de pessoas e comunidades 

como fim em si mesmo, influenciado pelas ações de saúde levadas a cabo pelo Estado 

(MARCONDES, 2004). Sob essa ótica, a doença representava uma barreira ao 

desenvolvimento do setor produtivo dos países, cuja base esteve fortemente assentada 

nas relações entre capital e trabalho. Por conseguinte, a medicina social originalmente 

concebida ainda se apoiava com robustez no argumento econômico e na acumulação de 

capital para justificar o envolvimento dos Estados na promoção à saúde. 

                                                 
1 O modelo biomédico e a evolução da medicina social (até o conceito contemporâneo de promoção da 
saúde) são detalhados em Marcondes (2004), por ora, cabe aqui ressaltar as considerações acerca do 
entendimento do estado de saúde não mais como ausência de doença, porém, resultante de um 
“processo”, interativo e instável, relacionado ao bem-estar físico, mental e social. 
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Realizada em 1978, a Conferência de Alma-Ata marcou a defesa dos cuidados 

primários2 para a efetividade da assistência à saúde propugnada pelo ente estatal, 

convergindo-a numa estratégia democrática e participativa de reordenamento das 

práticas e métodos aplicados aos sistemas sanitários; um produto da pesquisa social, 

biomédica e de serviços de saúde e da experiência em saúde pública (OPAS, 2006). Fica 

evidente na proposta a essencialidade da confluência de ações intersetoriais para que a 

Atenção Primária atue como o espectro apropriado de cuidados à saúde tal como se 

preconizava. 

 

A identificação da Atenção Primária com os determinantes sociais do estado de saúde 

permitiu aproximar o próprio conceito de saúde ao referente à qualidade de vida e bem-

estar de indivíduos e comunidades. A fim de que os resultados sanitários pudessem ser 

otimizados, não haveria alternativa senão o reconhecimento de que a política de saúde 

transcende o sistema de saúde. Porém, como salienta Marcondes (2004), a perspectiva 

de se trabalhar com políticas públicas transversais nesse nível de complexidade ainda 

constitui um desafio aos Estados, em virtude da existência de grandes problemas 

contemplados nas agendas governamentais anteriores a esta, para os quais ainda se 

buscam soluções; problemas internos aos sistemas de saúde como, por exemplo, a 

redução das disparidades de acesso e a qualidade dos serviços ofertados, entre outros. 

 

A despeito desse debate, a proposta de reorientação dos sistemas de saúde, com enfoque 

primordialmente voltado à Atenção Primária trouxe um novo arranjo organizativo aos 

modelos assistenciais e em especial, representou a tentativa de realinhar a concepção 

acerca do papel dos Estados na produção de políticas de saúde. Isso por que a partir do 

acordo firmado em Alma-Ata, todos os países deveriam se comprometer com a 

formulação e implementação de estratégias e planos nacionais com vista a universalizar 

o acesso aos serviços de saúde, disponibilizando os cuidados primários ao nível mais 

próximo das pessoas para sua concretização. Mais do que uma estratégia, a Atenção 

Primária representava dessa forma um componente crítico dos sistemas de saúde, 

                                                 
2 Tal como consta no documento “Saúde para todos no ano 2000”, produzido na Conferência de Alma 
Ata: “são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da 
comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em 
cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação.” 
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conforme a Declaração de Alma-Ata, “a função central e o foco principal do sistema de 

saúde”. 

 

Inerentemente, a proposta apresentava certa inquietude com a distribuição de serviços 

considerados básicos, elencando medidas sociais e sanitárias mínimas, que incluíam 

ações em educação; segurança alimentar e nutricional; saneamento básico; saúde 

materno-infantil; imunização; prevenção e controle de endemias; tratamento de 

enfermidades comuns e fornecimento de medicamentos essenciais3. Essas ações 

traduziam em grande medida as diretrizes político-ideológicas que balizavam a 

concepção da Atenção Primária, concernentes à identificação e atuação sobre os fatores 

multicausais de reprodução de iniqüidades. 

 

Entretanto, após a euforia inicial da Conferência de Alma-Ata, críticas advindas 

principalmente de representantes políticos e especialistas da comunidade internacional 

vieram a contrapor a operacionalidade dos preceitos apregoados com referência a 

Atenção Primária como eixo estruturador dos sistemas de saúde. Dentre outras 

alegações, julgavam o cunho distante e idealista de suas intenções; irrealizável em seu 

propósito de universalizar a atenção à saúde, sem incorrer em custos exorbitantes. O 

descrédito em torno dessas e de outras pretensões contidas na proposta original 

favoreceu a emergência do modelo de Atenção Primária Seletiva (CUETO, 2004). 

 

Houve casos em que políticas com base no citado modelo lograram algum êxito na 

redução das taxas de mortalidade infantil, com ações de combate à desidratação e 

desnutrição, acompanhamento do crescimento, promoção do aleitamento materno e 

imunização. (HALL e TAYLOR, 2003 apud WARREN, 2000).  Ainda assim, as 

experiências delineavam uma forma incompleta e marcadamente focalizada de 

promover a Atenção Primária, na qual a alocação de recursos atingia com insuficiência 

ações específicas, descoordenadas e por tempo limitado, concentradas em regiões 

pobres. Ou seja, um modelo bastante divergente da concepção originária. 

 

O fraco desempenho de tais programas também pode ser atribuído ao fato de terem se 

distanciado em muito do pilar principal que fundamenta o manejo de cuidados na 

                                                 
3 A consideração de uma cesta mínima de serviços essenciais na oferta de cuidados primários remete à 
aproximação conceitual entre os termos Atenção Primária e Atenção Básica, tratados como sinônimos 
neste trabalho. 
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Atenção Primária à Saúde, pilar este que permite aproximá-la da realidade de 

promotores e destinatários de suas ações: a participação. Tal como salientam Hall e 

Taylor (2003), ao contrário, pensado de forma verticalizada, o esboço desenvolvido por 

técnicos e consultores de agências internacionais que subsidiavam os cuidados 

primários em países em desenvolvimento representava as políticas das mesmas 

agências, não das comunidades. O poder decisório e o controle central da Atenção 

Primária foram levados para longe, suprimindo o papel relevante da participação 

comunitária seja na formulação, seja na implementação e no monitoramento dos 

programas. 

 

Diante desse quadro, o compromisso público de ativação dos dispositivos contidos na 

proposta original ficou apenas na retórica, vindo a realimentar o debate em conferências 

internacionais, posteriormente. Como exemplo, a Carta de Otawa (Canadá), produzida 

na I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 1986, atentou-se 

para pontos-chave como a responsabilização múltipla dos atores envolvidos nas 

políticas de saúde e a atribuição de poder técnico e político às comunidades na 

determinação de prioridades, na tomada de decisões e no desenho e operação do 

conjunto de estratégias favoráveis ao alcance de seu completo potencial de saúde 

(OPAS, 2006). 

 

Relativamente à compreensão da Atenção Primária como eixo central dos sistemas de 

saúde, muitos princípios propugnados em Alma-Ata foram reincorporados ao texto da 

Carta de Lubliana (1996). Produzido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

aceito pela comunidade européia, o documento designa o alicerce sobre o qual se 

assentariam os sistemas de saúde: dirigidos por valores de dignidade humana, eqüidade, 

solidariedade e ética profissional; direcionados para a proteção e promoção da saúde; 

centrados nas pessoas e em cidadãos co-responsáveis; focados na qualidade e na relação 

custo-efetividade; baseados em financiamento sustentável para a cobertura universal e 

acesso eqüitativo, direcionados para a Atenção Primária. 

 

Esses elementos foram integrados gradativamente aos sistemas de saúde europeus e 

constituíram um marco-referencial à construção de políticas públicas saudáveis4 (BUSS, 

                                                 
4 Segundo Buss (2000): políticas públicas saudáveis se materializam através de diversos mecanismos 
complementares, que incluem legislação, medidas fiscais, taxações e mudanças organizacionais, entre 
outras, e por ações intersetoriais coordenadas que apontem para a eqüidade em saúde, distribuição mais 
eqüitativa da renda e políticas sociais. 
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2000); políticas que trouxeram a responsabilidade pró-ativa sobre a saúde da população 

para a órbita de todos os níveis de governo. É necessário frisar, contudo, que as políticas 

sanitárias empreendidas em distintos países, distantes de um padrão, configuraram um 

cenário marcado pela variabilidade, que determinaram por essa via a importância e 

abrangência, em maior ou menor escala, da Atenção Primária na configuração dos 

sistemas nacionais de saúde. 

 

2.2 Os conceitos de Atenção Primária 
 

A determinação de um conceito único que identifique a Atenção Primária à Saúde é 

controversa, até mesmo por que, como demonstrado na seção anterior, as próprias 

tentativas de se construir um consenso mundialmente aceito sobre suas práticas foram 

marcadas por avanços e rupturas. Segundo Cueto (2004), a origem do termo remete ao 

trabalho de grupos organizados (comissões) de médicos missionários em regiões pobres 

de países em desenvolvimento, que envolvia ações de treinamento de moradores das 

comunidades locais para práticas sanitárias, com a aplicação de métodos simples da 

medicina e suprimentos básicos de medicamentos essenciais, na década de 1960. 

 

À época, também eram atuantes na China Comunista, os denominados barefoot doctors, 

que atendiam comunidades rurais, por meio do manejo de técnicas combinadas, 

derivadas em parte da medicina milenar tradicional do oriente e do uso intensivo de 

ervas medicinais e, de outra parte, com o emprego das práticas médicas ocidentais 

(CUETO, 2004). 

 

Segundo Stralen et al. (2006), na Europa Ocidental, o termo atenção primária refere-se, 

de forma genérica, aos serviços ambulatoriais de primeiro contato5, diferente do que se 

observa com freqüência em países periféricos, nos quais a atenção primária se aproxima 

do modelo seletivo de atenção primária à saúde, de baixa resolutividade, voltado ao 

atendimento de grupos populacionais pobres. 

 

De fato, existem três tipos de abordagem reconhecidos pela literatura para a 

compreensão da Atenção Primária. Sob essa ótica, ela pode ser tratada como um 

                                                                                                                                               
 
5 Para Stralen et al. (2008), como atributo da Atenção Primária, o primeiro contato implica acessibilidade 
e uso de serviços para cada novo problema ou episódio, para o qual as pessoas procuram cuidados de 
saúde. 
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conjunto ou cesta de atividades, um nível de atenção ou como uma estratégia de 

organizar a atenção à saúde. Com relação ao primeiro, a literatura caracteriza a base de 

seu modelo interpretativo e identifica os efeitos produzidos na forma como foram 

organizados os cuidados primários onde sua presença foi relevante. 

 

Para Starfield (2004), a forma de abordagem que se refere à Atenção Primária como um 

conjunto de atividades não se mostra pertinente, dado a variabilidade e a multiplicidade 

das práticas que ela envolve, em sua grande maioria, não-exclusivas, de modo que, não 

é possível identificar um rol determinístico de atividades restritas a sua composição. 

 

Por se estabelecer como uma cesta mínima de cuidados que deveria ser ofertada em 

comunidades onde as pessoas não tinham acesso aos serviços de saúde e por 

acompanhar o formato de políticas sociais focalizadas nos segmentos populacionais em 

situação de carência, Mendes (2002) considera que o modelo de Atenção Primária 

Seletiva se aproxima da abordagem da APS como um grupo específico de atividades,. 

Usualmente, por se tratar de uma atenção básica restrita (incompleta) e direcionada a 

pobres, implicava o emprego de tecnologias de baixo custo e de recursos humanos 

pouco qualificados. 

 

Relativamente à Atenção Primária como um nível de atenção, tem-se que ela se refere à 

função da Atenção Primária como porta de entrada (gatekeeper) do sistema de saúde e 

como filtro para o acesso aos serviços prestados por especialistas, constituindo-se no 

primeiro plano de uma hierarquia; tal com salienta Giovanella (2006) ao caracterizar o 

sistema nacional de saúde de países da União Européia. A Atenção Primária para tanto 

deve dispor de um conjunto de serviços clínicos e de ações em saúde pública capaz de 

resolver a maioria dos problemas de saúde de uma população. 

 

Cabe aqui a observação de que a Atenção Primária é a porta de entrada, ou, em outros 

termos, o primeiro contato de indivíduos e comunidades com o sistema de saúde não 

pela necessidade de se afunilar a demanda a ser atendida nos níveis de maior densidade 

em recursos tecnológicos (onde se verificam os maiores custos médios por 

atendimento), destarte, porque se estabelece como o nível mais adequado para o manejo 

das necessidades em saúde, aquele que vai ao encontro do modelo policausal que 

condiciona a vida saudável das populações, detalhado na seção anterior. Por essa razão, 

no Brasil, a cunha “contato preferencial” ganhou relevo ao aparecer na Portaria nº 
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648/GM do Ministério da Saúde, que regulamenta a Política Nacional de Atenção 

Básica (BRASIL, 2006, p.10). 

 

Na visão de Giovanella (2006), a função de guardião da porta de entrada valorizou o 

profissional generalista6 em relação àqueles alocados em outras especialidades médicas, 

o que atribuiu força às associações de profissionais da Atenção Primária e favoreceu a 

formação de alianças políticas entre esses profissionais e gestores em saúde na 

implantação de reformas em prol de uma efetiva coordenação inter-níveis nos países da 

União Européia. 

 

Por último, a abordagem que retrata a Atenção Primária como meio para a organização 

a atenção à saúde, vincula-se ao pressuposto de que este nível de atenção é fundamental 

para a montagem de uma estrutura completa (com a variedade adequada, já que 

diferentes populações têm diferentes necessidades) e integrada de serviços dentro dos 

sistemas de saúde7, dotando-lhe de capacidade para atender a todas as necessidades de 

saúde de indivíduos e comunidades. Nesse ínterim, é indispensável que: 1) seja 

referência para as pessoas (estabelecendo-se como cuidado permanente e contínuo, 

propiciando o vínculo entre profissionais de saúde e usuários); 2) seja referência para os 

processos que se operam em todo o sistema (o que implica o desenvolvimento de 

elementos de comunicação com os outros níveis). 

 

Com o disposto, vê-se que esta última forma está intimamente ligada a dois dos 

principais atributos da Atenção Primária à Saúde: a integralidade e a coordenação. Além 

desses, Starfield (2004) destaca outros dois atributos - porta de entrada e 

longitudinalidade - e três características derivativas dos quatro atributos principais: 

centralização na família, orientação para a comunidade e competência cultural. 

Oportunamente, vale analisá-los com relação à conformação que adquirem nos sistemas 

sanitários. 

 

                                                 
6 Segundo Starfield (2004), médicos envolvidos na Atenção Primária, que atuam comumente nas áreas de 
clínica médica, cirurgia geral, gineco-obstetrícia e pediatria. É feita a ressalva de que a própria atenção 
primária é uma especialidade da medicina, mas usualmente e por convenção, passaram a ser referidos 
como generalistas, a fim de diferenciá-los das demais especialidades. 
 
7 Significa coordenação e cooperação entre provedores dos serviços assistenciais para a criação de um 
autêntico sistema de saúde (HARTZ e CONTANDRIOPOULOS, 2004). 
 



 22 

A integralidade parte do reconhecimento da variedade completa de necessidades de 

saúde de pessoas e comunidades (que é maior na Atenção Primária relativamente a 

qualquer outro tipo de atenção) e da disponibilidade de recursos para abordá-las de 

forma apropriada. Assim, como o contato preferencial do sistema de saúde, a Atenção 

Primária deve resolver os problemas comuns e ser um agente para a prestação de 

serviços em outros lugares, caso necessário (STARFIELD, 2004). 

 

A coordenação diz respeito a um “estado de harmonia ou esforço comum”, cuja 

essência é a disponibilidade de informações sobre o histórico do paciente e o 

reconhecimento daquela que se refere a sua necessidade de atenção (STARFIELD, 

2004). Sendo assim, a coordenação é um elemento presente tanto no interior da Atenção 

Primária, com a interação harmônica dos diferentes serviços proporcionados pela equipe 

que nela atua, quanto na sua inter-relação com os demais níveis de atenção, da qual 

fazem parte os processos de referenciamento e contra-referenciamento8. 

 

Como “porta de entrada” do sistema de saúde, a Atenção Primária defronta-se com uma 

grande diversidade de condições, recebe problemas em geral vagos e imprecisos 

trazidos pelos pacientes. Devido à proximidade com a comunidade atendida, os 

profissionais que trabalham neste nível de atenção encontram-se em posição favorável 

para identificar a manifestação de doenças e de fatores de risco, elementos 

freqüentemente influenciados por aspectos relativos ao contexto social e fatores 

ambientais conhecidos (STARFIELD, 2004). 

 

O atributo longitudinalidade considera o cuidado prolongado estabelecido na relação 

entre profissionais da Atenção Primária e pacientes, em lugar da análise episódica e 

objetiva (focada), característica das sub-especialidades médicas. É a partir desse prisma, 

que a Atenção Primária torna-se referência, fonte preferencial de cuidados, mesmo 

quando inexistem problemas especificamente relacionados à saúde (STARFIED, 2004). 

Com efeito, o locus preferencial de manejo de caso, depositário de informações mais 

completas sobre o ambiente e o contexto social de indivíduos e comunidades, amplia 

sua capacidade resolutiva quando acumula conhecimento. Evidentemente, acumular 

conhecimento leva tempo e depende de aspectos culturais que tornem as unidades de 

                                                 
8 Representam os fluxos e contra-fluxos dentro dos sistemas de saúde. A referência consiste nos 
encaminhamentos para tratamentos específicos ou solicitação de exames complementares na atenção 
especializada. A contra-referência segue o sentido oposto, com o retorno do paciente à unidade que o 
referiu, para a continuidade do tratamento ou do acompanhamento de suas necessidades de saúde. 
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atenção primária uma fonte habitual de cuidados, fatores importantes que devem ser 

analisados ao se apurar a “potencialidade longitudinal” desse nível de atenção. 

 

A orientação comunitária e o enfoque familiar têm relação com o fato de que a melhor 

forma de cuidado na Atenção Primária é construída a partir da perspectiva social. A 

orientação comunitária refere-se à capacidade de a Atenção Primária conhecer e 

corresponder às necessidades da comunidade e de promover ações intersetoriais, em 

consonância ao conceito ampliado de saúde e a sua determinação multicausal. O 

enfoque familiar parte da consideração de que o núcleo familiar é referência tanto para 

reconhecer o paciente dentro de suas dinâmicas, capacidades e idiossincrasias, quanto 

para o propósito de estender o conhecimento sobre as necessidades de saúde de outros 

membros da família, permitindo que novos indivíduos sejam atendidos. 

 

A competência cultural envolve o reconhecimento de necessidades especiais de sub-

grupos populacionais (que podem não ser evidentes em razão de características étnicas e 

outras relacionadas a fatores culturais), cabendo à Atenção Primária a abordagem 

apropriada dessas necessidades (STARFIELD, 2004). 

 

Esses conceitos têm sido utilizados internacionalmente para a construção de indicadores 

que evidenciem a qualidade da Atenção Primária relativamente a suas funções 

primordiais dentro dos sistemas de saúde. Com base neles, o PCAT (Primary Care 

Assesment Tool) - ferramenta de avaliação da Atenção Primária à Saúde - foi projetado 

especificamente para a abordagem dos atributos principais e derivativos descritos 

anteriormente, permitindo a representação da capacidade e a apuração do desempenho 

do primeiro nível de atenção, a partir das perspectivas de usuários e profissionais de 

saúde de determinada comunidade. No entanto, o uso do PCAT limita-se à avaliação do 

desempenho das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), estabelecimentos 

locais de oferta de cuidados primários. 

 

Quanto à escolha de critérios e padrões para avaliação da qualidade da Atenção 

Primária, Campos (2005) ressalta que ela deve diferir entre os países, em razão dos 

diferentes estágios em que se encontram os seus sistemas de saúde e devido, outrossim, 

às especificidades loco-regionais. Não há um processo satisfatório que possa ser 

aplicado na análise de todo e qualquer sistema, pelo contrário, a busca de padrões de 

qualidade deve ser orientada pela realidade sob a qual ele atua. 
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Outra forma de avaliar a atenção à saúde está relacionada ao seu impacto sobre o estado 

de saúde da população. Dentro desse plano, Starfield (2004) aponta a potencialidade de 

correlacionar os indicadores de saúde da população a mudanças estruturais no sistema 

de saúde ou no modo de prestação de serviços sanitários. Por essa via, além de 

simplesmente apontar as tendências do estado de saúde, tais instrumentos se mostram 

aptos a informar a tomada de decisão sobre as políticas de saúde. A melhoria de 

determinado estado de saúde populacional passa então a representar um resultado 

desejado para a avaliação e planejamento dos serviços de saúde. 

 

Dentre os mecanismos de apuração do impacto sobre o estado de saúde, observa-se a 

aplicabilidade de indicadores que permitem a comparação do alcance de resultados 

desejados para o conjunto de unidades sob a jurisdição do nível central, regional (macro 

e meso-gestão), enfocando especificamente a Atenção Primária à Saúde. Desse modo, 

tal grupo de indicadores destaca-se pela tentativa de se estabelecer um método para a 

abordagem específica dos resultados da Atenção Primária à Saúde, o que o diferencia de 

outros indicadores de impacto sobre o estado de saúde, que se relacionam também à 

contribuição dos níveis de atenção especializados (por exemplo, o alcance de metas 

orientadas a determinada enfermidade). Fazem parte desse conjunto as comparações das 

taxas de internações por problemas sensíveis à atenção ambulatorial. Tal indicador 

ganha relevância dado que a probabilidade de ocorrência dessas mesmas internações 

seria reduzida, se para o problema-causa da hospitalização (que se considera sensível 

aos cuidados primários) houvesse um acompanhamento apropriado pela APS, seja em 

termos de promoção da saúde ou de prevenção de agravos. Nesse sentido, Caminal e 

Casanova (2003), p.61; consideram o seguinte: 

 

as hospitalizações por CSAA (Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial) 
fazem referência a problemas de saúde que podem ser evitados mediante 
alguma das intervenções próprias do primeiro nível assistencial, como: 
prevenção do aparecimento do problema de saúde; diagnóstico precoce e 
tratamento dos episódios agudos da enfermidade; controle e acompanhamento 
das patologias de evolução crônica.9 

 

Corroborando tal assertiva, na literatura também se encontram justificativas empíricas 

para a inclusão das taxas de internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial 

como instrumento de avaliação da APS. Starfield (2004) destaca as evidências de 

                                                 
9 Tradução da autora. 
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estudos realizados nos Estados Unidos, Canadá e Espanha, que demonstraram que bons 

serviços na Atenção Primária estão associados a taxas menores de internações por 

CSAA, comparativamente às encontradas em áreas onde esse nível de atenção é pouco 

expressivo. Tomado como foco da análise neste trabalho, o indicador será melhor 

detalhado na próxima seção. 

 

2.3 A Atenção Primária e as Internações Sensíveis 

 

Apesar do forte movimento em defesa da Atenção Primária, encorpado no final da 

década de 1970, apenas mais recentemente tem-se atribuído maior relevância à análise 

de seus resultados para os sistemas de saúde. Nesse sentido, figuram como resultados 

desejáveis os que facilitam o alcance dos dois objetivos principais destacados no início 

deste trabalho: a otimização da saúde da população e a redução de iniqüidades de acesso 

aos serviços sanitários. 

 

A literatura indica que esses resultados podem ser alternativamente alcançados por meio 

da atenção primária, em razão de características próprias da “porta de entrada” dos 

sistemas de saúde. Por tratar as condições de saúde sob uma perspectiva mais ampla, 

dentro do contexto no qual ocorrem as enfermidades, atuando sobre os determinantes 

físicos e sociais (além do biológico), a APS pode potencializar o estado de saúde de 

indivíduos e comunidades. Por envolver menor densidade de recursos tecnológicos que 

a atenção especializada, a atenção primária é mais acessível a quem menos pode pagar 

pelos serviços de saúde e consome menor volume de recursos do Estado, que, por sua 

vez, podem ser reinvestidos para diminuir as desigualdades de acesso à saúde entre os 

grupos mais e menos necessitados da população (STARFIELD, 2004). 

 

Como assinalado na seção anterior, as condições sensíveis à atenção ambulatorial 

referem-se a problemas de saúde que podem ser prevenidos mediante uma Atenção 

Primária oportuna, efetiva, regular e que disponha de uma rede social de apoio 

necessária para garantir os cuidados na comunidade (CAMINAL, 2005). Considerando-

se que o primeiro nível da atenção à saúde deva ser capaz de resolver a maioria dos 

problemas de saúde da população - de 80% a 90% (CONASS, 2007) -, exceto os raros e 

incomuns, a determinação da listagem para tais condições atinge um grau de amplitude 

e variabilidade significativo. 
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Segundo Billings (1996), as taxas de internações por condições sensíveis à atenção 

ambulatorial freqüentemente são utilizadas com vista a três objetivos: documentar 

evidências de barreiras potenciais relativas ao acesso à atenção ambulatorial; mensurar 

o desempenho da Atenção Primária à Saúde na entrega dos serviços (medido pela 

disponibilidade dos serviços e pela chance de que as pessoas os utilizem como fonte de 

cuidados) e identificar possíveis deficiências na qualidade dessa atenção. Considera-se 

que uma atenção primária tempestiva e efetiva (para melhoria dos níveis de saúde de 

indivíduos e comunidades) seja capaz de evitar internações por agravos de problemas 

comuns a esse nível de atenção como asma, diabetes, insuficiência cardíaca congestiva, 

entre outros. Desse modo, taxas altas de admissões hospitalares potencialmente 

evitáveis por CSAA para uma área ou para um subgrupo populacional podem indicar 

problemas de acesso ou performance na Atenção Primária. 

 

Para Caminal (2005), a identificação de possíveis problemas relacionados à 

acessibilidade da APS consistiu no principal objetivo da utilização do indicador (o 

objetivo mais freqüente em estudos). Reconhecidamente, a atenção primária pode 

contribuir para a redução da probabilidade de recorrência às internações hospitalares, 

mediante o diagnóstico precoce e o tratamento de problemas infecciosos agudos 

(evitando possíveis agravos e assim, a necessidade da internação) ou de enfermidades 

crônicas, como o diabetes (prevenindo sua agudização repentina, que leva o indivíduo 

às unidades de urgência e emergência para atendimento). Assim, ao se comparar as 

taxas de ICSAA para diferentes populações, espera-se encontrar taxas mais altas onde 

houver menor acesso à atenção extra-hospitalar (CAMINAL, 2005 apud BILLINGS, 

1993; WEISSMAN, 1992). Tal expectativa foi amparada empiricamente por estudos 

realizados nos Estados Unidos, em que as diferenças das taxas de internações 

hospitalares estiveram relacionadas a fatores que influenciam o acesso à atenção 

primária - como fatores socioeconômicos e de cobertura do seguro-saúde 

(STARFIELD, 2004).  

 

Alguns fatores associados às taxas de internações por condições sensíveis à atenção 

ambulatorial são atribuídos a características próprias dos pacientes, como: o estilo de 

vida, o entorno sócio-cultural e a predisposição a determinada enfermidade. De um 

lado, a utilização hospitalar pode estar condicionada por hábitos sanitários, pela 

educação e por valores e atitudes do mesmo frente às alternativas de tratamento. De 

outro, pela prevalência de certas enfermidades entre diferentes sub-grupos da população 
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(CAMINAL, 2005). Estudos realizados pela Universidade de Yale no início dos anos 70 

indicaram que para cada evento agudo de enfermidade é exigida em média uma consulta 

e meia por ano na atenção primária; para o grupo que apresentava problemas de saúde 

crônicos, de três a sete consultas por ano, variando em função da idade para adultos 

não-idosos e maiores de 65 anos - quanto mais idoso o grupo, maior o número de 

consultas (STARFIELD, 2004 apud SCHONFELD et al., 1972; LEE JONES, 1993). 

 

Segundo Caminal (2005), também a disponibilidade de recursos na Atenção Primária à 

Saúde pode influir diretamente nas taxas de hospitalizações por essas condições: se não 

existem recursos suficientes e se estes estiverem sobrecarregados, as taxas de 

internações podem ser incrementadas por problemas que poderiam ser atendidos neste 

nível. 

 

Outro ponto diz respeito ao planejamento de acompanhamento e tratamento dos 

pacientes atendidos na atenção primária. Esses se relacionam à inadequação da gestão 

da clínica: se não há um planejamento apropriado, com base em diretrizes clínicas para 

o manejo de problemas e condições (propiciando também segurança ao profissional da 

APS quanto aos procedimentos), o nível primário de atenção dificilmente atinge sua 

resolutividade potencial. O reflexo pode aparecer em altas de taxas de internações por 

CSAA (CAMINAL, 2005). 

 

Por fim, a falta de um consenso na prática médica acerca da eleição do tratamento mais 

apropriado, faz com que os médicos trabalhem com certo nível de incerteza com relação 

às decisões sobre o local em que o paciente deve receber os cuidados, o que pode 

implicar diferenças substanciais nas taxas de utilização dos hospitais para tratamento e 

reabilitação dos mesmos, variando de um profissional para outro. A interveniência de 

todos esses fatores freqüentemente limita a análise das taxas de hospitalizações por 

CSAA. Como afirma Caminal (2005), p. 10: 

 

Uma coisa é o exercício teórico sobre quais fatores podem explicar a 
hospitalização por CSAA e outra muito distinta é o desenho de pesquisas para 
investigá-lo. O custo para obter informação de qualidade é elevado e nem 
sempre facilmente acessível quando o marco teórico proposto inclui uma grande 
diversidade de fatores, alguns dos quais somente acessíveis mediante desenhos 
ad hoc. Por ambos os motivos, a maioria dos autores tem utilizado bases de 
dados administrativos, restringindo em grande medida os possíveis fatores 
explicativos.10 

                                                 
10 Tradução da autora. 
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Relativamente à aplicação do indicador, embora este cumpra a função precípua de 

avaliar a APS, também pode indicar em que medida a repartição de funções entre os 

níveis assistenciais e a coordenação dos mesmos têm funcionado adequadamente. Isso 

porque nem todas as necessidades podem ser atendidas na atenção primária e mesmo 

que o seja, nem sempre o paciente reconhece a APS como fonte de atenção a sua 

necessidade no momento em que aciona o sistema de saúde, o que remete a um dos 

atributos próprios deste nível de atenção descritos anteriormente: a coordenação. 

 

O bom desempenho do médico da atenção primária permite minimizar, na perspectiva 

do paciente, diferenças significativas entre o julgamento dos profissionais responsáveis 

pelo cuidado com relação às intervenções necessárias, tanto no interior da APS, quanto 

quando a atenção especializada também participa do tratamento, evitando assim a 

duplicação desnecessária de exames e procedimentos. Segundo Starfield (2004) os 

especialistas podem ser chamados para fornecer conselhos e intervenções de curta 

duração ou para tratar um paciente por um período mais longo, em razão de um 

distúrbio específico. Quando o sistema de coordenação inter-níveis funciona na forma 

de atenção compartilhada entre “médicos generalistas” e “médicos especialistas”, há um 

intercâmbio de informações entre esses profissionais a respeito dos pacientes com 

problemas em andamento, cabendo ao médico da Atenção primária fazer o julgamento a 

respeito da necessidade de novas intervenções. 

 

Os resultados de um modelo que esteja voltado para o compartilhamento de 

informações entre os profissionais de diferentes níveis envolvidos na atenção apontam a 

maior resolutividade do mesmo, relativamente ao modelo em que apenas uma das partes 

é referência (STARFIEL apud KATON et al., 2004). Convencionalmente, a melhoria 

de tais fluxos de informações depende de melhorias na continuidade dos profissionais 

ou equipes de profissionais, nos prontuários médicos ou sistemas de informações 

computadorizados (STARFIELD, 2004). 

 

Segundo Starfield (2004), o elemento essencial para a coordenação é a continuidade da 

atenção, deve haver um mecanismo que deixe o profissional ciente dos problemas no 

momento de sua ocorrência, de forma que o mesmo consiga estabelecer possíveis 

relações entre as causas do problema, passando posteriormente ao seu manejo. Como 

requisito de continuidade, tem-se que ela é alcançada por meio da manutenção do 
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profissional ou equipe de profissionais, para que o paciente recorra sempre ao seu 

aconselhamento. Apenas quando os problemas são conhecidos, com o acúmulo de 

informações pregressas sobre o paciente, é que o profissional pode agir sobre eles. 

 

Para os sistemas sanitários, a coordenação entre os três níveis de cuidado: atenção 

primária, secundária e terciária11, que representam uma escala crescente de densidade 

tecnológica; corresponde à hierarquização da atenção à saúde. Por meio da 

hierarquização, os serviços são organizados de acordo com as necessidades da 

população e planejados a fim de que existam unidades e profissionais suficientes em 

cada nível, sem que haja extrapolação das atividades desenvolvidas em cada um deles 

(ou seja, determinado nível cumpre uma função específica dentro do sistema). 

 

A hierarquização da atenção à saúde emerge a partir da gestão integrada e articulada das 

unidades de provisão de serviços sanitários com foco no seu grau de especialização e 

em sua especialidade (determinada pelo tipo de necessidade que atende), dentro de um 

plano estratégico. Sua efetivação depende da conformação de múltiplos arranjos de 

coordenação entre as esferas responsáveis pela administração da rede de serviços e entre 

os atores que detêm recursos que influenciam a estrutura e composição dessas redes, 

além da institucionalização de diretrizes que as organizem. 

 

A coordenação entre os níveis de atenção à saúde, a hierarquização e o modo como se 

desenvolveu a Atenção Primária no Brasil serão abordados nos próximos capítulos. 

Desse modo, a próxima seção introduz o tema da implantação da Atenção Primária no 

delineamento do sistema sanitário brasileiro. 

 
2.4 A gênese da Atenção Primária no Brasil 
 

No Brasil, a gênese da rede básica de saúde ocorre por volta de 1916, quando o governo 

optou por instalar os primeiros postos de profilaxia rural na periferia da cidade do Rio 

de Janeiro, dedicados a prestar assistência permanente a populações definidas, para o 

enfrentamento de doenças epidêmicas e endêmicas específicas. Em especial, 

contribuiriam para o combate da malária, da ancilostomose e da doença de Chagas. 

                                                 
11 A atenção secundária compreende atividades mais especializadas, com o emprego de maior densidade 
tecnológica relativamente à atenção primária; envolve os procedimentos desenvolvidos em instituições 
hospitalares de referência regional ou em policlínicas. A atenção terciária requere ainda maior 
especialização e alta tecnologia, que implicam maiores custos por procedimento: cirurgia cardíaca e 
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Anteriormente, os serviços de saúde pública se concentravam em Delegacias de Saúde 

posicionadas estrategicamente nas principais cidades (CAMPOS, 2006). 

 

Mais tardiamente, as estruturas desses postos, aliada à formação de recursos humanos 

em saúde, formaram o alicerce para a proliferação de Centros de Saúde; primeiro, 

apenas na capital paulista, em 1925; depois, nos demais centros urbanos. Esses centros 

se diferenciavam das estruturas anteriores por terem implantado um sistema por divisão 

de tarefas, centralizadas todas num mesmo distrito sanitário, em contraposição ao 

sistema por repartição sanitária especializada em apenas uma doença endêmica 

(CAMPOS, 2006). 

 

O modelo de Centros de Saúde consolidou-se no país e sua forma de atuação, passou a 

ser respaldada na educação sanitária e na responsabilização privada pelo cuidado à 

saúde. Acreditava-se que o desconhecimento - mais do que o meio ambiente e as 

condições de vida - era o responsável pelo avanço dos principais problemas 

relacionados à saúde. Entre as décadas de 1950 e 1970, porém, sua expansão e 

prioridade foram colocadas em segundo plano na agenda dos governos, momento em 

que se viu o crescimento da medicina suportada com recursos da previdência e a 

instalação de hospitais de grande porte e de alta densidade tecnológica (CAMPOS, 

2006). A atenção ambulatorial tradicionalmente prestada nesses centros foi 

gradativamente deslocada para a assistência hospitalar. 

 

A primazia do modelo hospitalocêtrico que se seguiu a partir de então somente veio a 

ser questionada no período da “abertura” do país no âmbito da luta pelo reconhecimento 

da saúde como direito social extensível a todos os indivíduos. Esses fatores, somados à 

efervescência internacional em defesa da Atenção Primária em 1978, deram vigor ao 

movimento conhecido como Reforma Sanitária, pauta que será tratada no próximo 

capítulo deste trabalho. 

                                                                                                                                               
neurocirurgia, por exemplo. Quanto maior o grau de especialização, maior é a tendência à centralização 
dos serviços, tornando-se disponíveis apenas nos grandes centros urbanos. 
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3 A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE 
 

O capítulo traz a discussão da atenção primária para o sistema de saúde brasileiro. Mais 

especificamente, retrata a identificação entre a trajetória desse sistema e a 

preponderância de determinado tipo de assistência ofertada, caracterizada pela tímida 

participação da Atenção Primária à Saúde. Em um período relativamente recente, foram 

introduzidas estratégias que visam à mudança da lógica de ordenação do modelo 

assistencial então vigente, buscando o fortalecimento do nível primário de atenção à 

saúde no âmbito do SUS. Nesse contexto, a estratégia Saúde da Família constitui um 

componente fundamental para o ajustamento da atenção primária à perspectiva de 

mudança almejada. 

 

3.1 A Reforma Sanitária 
 

Segundo Mendes (2001), o campo complexo dos sistemas de saúde tem passado por 

uma crise que se expressa em quatro dimensões principais: a iniqüidade, a ineficiência, 

a ineficácia e a insatisfação dos cidadãos. A iniqüidade por representar o acesso 

desigual dos indivíduos ao sistema e diferenças dos índices de saúde entre diferentes 

grupos sociais. A ineficiência por se verificar um incremento contínuo dos gastos com 

serviços de saúde e pela forma como são alocados os recursos dentro do setor. A 

ineficácia pelo recorte entre o aumento dos gastos e seu impacto na melhoria dos 

indicadores de saúde da população. E finalmente, a insatisfação com os serviços por 

parte dos cidadãos, medida em diversas pesquisas de opinião. 

 

Reconhecidamente, o campo da saúde incorpora uma série de características que 

dificultam a solução dos problemas identificados com a situação de crise, tornando as 

decisões no âmbito da gestão extremamente singulares e contingentes de certo grau de 

temporalidade.  Nesse sentido, Mendes (2001) elenca alguns aspectos dos sistemas de 

saúde: são fortemente influenciados por valores prevalecentes na sociedade; sofrem o 

fenômeno da indução da demanda pela oferta, particularmente pela Lei de Roemer12 

quanto à disponibilidade de leitos hospitalares; obedecem à Lei de Wildavsky, que 

afirma que os custos tendem a aumentar sempre até atingir a totalidade de recursos 

disponíveis; apresentam serviços de densidade tecnológica variada, que devem compor 

                                                 
12 A Lei de Roemer afirma que um novo serviço tem a capacidade de gerar a própria demanda. Nesse 
sentido, quanto maior a disponibilidade de leitos hospitalares, a tendência é de que estes sejam ocupados. 
 



 32 

uma rede de atenção contínua, de modo a facilitar o acesso e a produzir economias de 

escala13. 

 

Sabe-se que a mudança do perfil demográfico populacional, com o incremento da 

expectativa de vida e redução da taxa de fecundidade nas sociedades, em conjunto com 

outros fatores sociais e econômicos, representa um desafio para a gestão dos serviços 

sanitários, já que significa sobremaneira lidar com uma população mais comumente 

afetada pelas doenças crônicas, que consome com maior freqüência os serviços 

disponibilizados (ALMEIDA et al., 2002) e que, quando deles se utiliza, incorre em 

custos de tratamento e reabilitação significativos, em razão do tempo prolongado de 

permanência nas unidades de assistência médico-terapêutica, da suscetibilidade a 

complicações de seu quadro clínico e da tecnologia aplicada na intervenção em caso de 

agravos. 

 

Aliado a essa perspectiva, quando se coloca em discussão os aspectos institucionais dos 

sistemas de saúde, emergem ainda outras dificuldades relacionadas ao financiamento 

aquém da escala crescente de necessidades e demandas sociais e dos novos custos 

impostos pelo desenvolvimento tecnológico; à organização da atenção à saúde e sua 

resolubilidade diante do panorama de transições em curso; à cultura hospitalista vigente 

tanto entre os profissionais de saúde como no meio social; à pouca valorização na 

educação médica da promoção e prevenção na assistência; ao déficit de força de 

trabalho em saúde (GOULART, 1999). 

 

Como resposta à situação de crise, observou-se que diversos países passaram a imprimir 

mudanças propositais na estrutura da rede de serviços de saúde, mudanças que deram 

origem à pandemia mundial de reformas dos sistemas sanitários. Tais reformas se 

caracterizaram pelo alto grau de variabilidade relativamente a sua abrangência e 

intensidade. Diferenciando-se por reformas do tipo big-bang (mais profundas, 

compreendendo o nível das macro-funções do sistema e geralmente acompanhadas por 

mudanças político-institucionais) e por reformas do tipo incremental (caracterizadas 

pelo gradualismo das mudanças, em geral, menos abrangentes). 

 

                                                 
13 Economias de escala ocorrem no momento em que os custos médios de longo prazo são reduzidos 
quando há um aumento no volume de atividades processadas pelo serviço de saúde, em razão de os custos 
fixos (relevantes no campo da saúde) serem distribuídos por um maior número de atividades. 
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No Brasil, a agenda da Reforma Sanitária é emblemática na representação das 

mudanças mais gerais das políticas públicas ocorridas nas últimas décadas da história 

do país. Em um sentido mais genérico, por envolver uma série de mudanças e ajustes 

que determinaram o alargamento do papel do Estado como agente promotor da 

cidadania plena e da justiça social. Figura como conquista técnica e política, mas 

sobretudo se estabelece como conquista social, fruto de uma consciência democrática 

mais ampla e da luta pelos direitos em saúde; interveniente no equilíbrio de recursos e 

capacidades, com vista à redução dos níveis de desigualdade no acesso aos serviços 

sanitários (GOULART, 1993).  

 

A década de 1980 foi marcada por um contexto de crise econômica e política do Estado 

autoritário, bem como do modelo que caracterizara a atenção à saúde até então. Em 

evidência na arena sanitária, apresentavam-se dois projetos “político-sanitários”.  Um 

deles, representando os interesses do complexo médico-sanitário, recomendava a 

“reciclagem” do modelo assistencial vigente (apresentado na próxima seção), a partir da 

modernização da máquina previdenciária: o “projeto liberal”. O outro propunha a 

ruptura com esse mesmo modelo: a reforma sanitária (FORTES, 2008 apud MENDES, 

1993). 

 

Como resultado da organização dos atores em prol de uma transformação mais profunda 

da assistência à saúde, a VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) deu publicidade às 

novas propostas para reordenação do sistema sanitário. Ao grupo político-ideológico 

reformista se uniram representantes do Movimento Municipalista da Saúde, compondo 

a Comissão Nacional da Reforma Sanitária (CNRS). A revisão de trabalhos técnicos 

produzidos pela CNRS permitiu a inserção de muitos dos princípios apregoados pelo 

Movimento Sanitarista (dentre eles: a universalização do sistema público de saúde e a 

integralidade assistencial) na Constituição de 1988. 

 

Há que se destacar dois momentos da reforma sanitária brasileira. O primeiro, diz 

respeito à reforma do tipo big-bang, em que se observou nitidamente a amplitude e 

profundidade das transformações ocorridas no aparato que dá suporte à conformação da 

política de saúde. Tal enredo culminou com a determinação no texto constitucional de 

1988 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988). Nesse 

sentido, TEIXEIRA (1989), p.39; aborda a Reforma Sanitária brasileira como: 

 



 34 

um processo de transformação da norma legal e do aparelho institucional que 
regulamenta e se responsabiliza pela proteção à saúde dos cidadãos e 
corresponde a um efetivo deslocamento do poder político em direção às 
camadas populares, cuja expressão material se concretiza na busca do direito 
universal à saúde e na criação de um sistema único sob a égide do Estado.  

 

Num segundo momento, a reforma adquiriu caráter mais ameno com relação ao ritmo 

das mudanças, estas empreendidas gradualmente sobre partes específicas das macro-

funções do sistema, dentre elas, o avanço do processo de descentralização e a co-gestão 

em saúde. Tais alterações foram representadas nos instrumentos que regulamentaram o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

3.2 A concepção do Sistema Único de Saúde 
 

Embora os reflexos da Reforma Sanitária remetam mais diretamente às mudanças 

ocorridas no modelo de assistência à saúde após o período autoritário (décadas de 1970 

e 1980), suas raízes se encontram no nascimento da saúde pública no Brasil, na virada 

do século XIX para o século XX. Nessa mesma época, até meados dos anos 40, a 

intervenção estatal na assistência à saúde se resumia a ações de saneamento e combate a 

endemias. Sob a perspectiva da reprodução do capital, as políticas no setor da saúde – se 

é que podem ser assim denominadas - condicionavam os objetivos do Estado na 

proteção da saúde dos trabalhadores alocados na indústria agro-exportadora contra 

endemias, tais como a peste, a cólera e a varíola, que assolavam a população (JÚNIOR e 

JÚNIOR, 2006). Essa forma de atuação do poder público ficou simbolicamente 

conhecida como “sanitarismo campanhista”. 

 

Paralelamente às atividades do Estado na preservação da saúde coletiva, surgiam as 

instituições previdenciárias na forma de organizações diferenciadas, primeiramente por 

empresas – as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) – e, em momento posterior, 

por classe de trabalhadores – representadas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs). Concebidas na Lei Elói Chaves, as instituições previdenciárias ofereciam 

assistência médica condicionada a vínculos trabalhistas. 

 

Com a fusão dos diversos institutos de previdência no âmbito do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) na década de 1960, o Estado assumiu para si 

responsabilidade sobre a cobertura assistencial médica individualizada sob o ponto de 

vista do financiamento, via aquisição dos serviços prestados pela iniciativa privada. 
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Assim, setor público e setor privado passaram a oferecer tal assistência, sendo que 

grande parte da população não se enquadrava nem no sistema público (não possuíam 

vínculo empregatício formal) e tampouco no suplementar (não conseguindo arcar com 

os custos dos serviços prestados pelo segmento privado). 

 

Alguns estudos discutem as implicações dessa estrutura para a conformação de um 

sistema dual de proteção ainda vigente, operacionalizado segundo lógicas distintas na 

sua inter-relação com o usuário dos serviços de saúde: um subsistema securitário, 

baseado na lógica contributiva; e outro subsistema assistencial-redistributivista, hoje 

suportado com recursos orçamentários (MENICUCCI, 2007; COHN e ELIAS, 2002). 

 

Como resultante da estrutura de incentivos fornecidos pelo setor público e do 

desenvolvimento tecnológico no setor da saúde, o modelo assistencial favoreceu a 

proliferação de atividades hospitalares, com o emprego de recursos tecnológicos de alta 

complexidade. Assim, erigiu-se um modelo voltado para a prática da medicina curativa, 

caracterizada pela centralidade no indivíduo e na doença. 

 

O incipiente Sistema Nacional de Saúde, regulamentado pela Lei 6.229/75, ainda não 

constituía um sistema propriamente dito, capaz de integrar as práticas de saúde pública e 

de assistência médica. Marcadamente, havia uma estrutura departamentalizada, que se 

baseava na dissociação entre as necessidades em saúde pública, a serem identificadas e 

solucionadas pelos técnicos do Ministério da Saúde e as necessidades representadas 

pelas práticas assistenciais curativas, demandadas diretamente pela população e sob a 

alçada do Ministério da Previdência e Assistência Social. (MATTOS, 2001). 

 

A assistência individual apoiada no modelo hospitalocêntrico teve seu grande fracasso 

na década de 1980. Em razão da crise econômica e da crise da previdência social - e 

seus reflexos na redução do orçamento destinado a apoiar os programas empreendidos 

pela iniciativa privada – os projetos “encomendados” pelo setor público via contrato ou 

convênio ficaram impossibilitados de expandir-se e gerar rentabilidade (VIANA, 2000). 

A articulação entre os setores público e privado característica do modelo de saúde 

setentista se enfraqueceu. Por esse crivo, críticas ao sistema centralizado e fragmentado 

de assistência à saúde ocuparam espaço nos debates sobre saúde pública, atingindo a 

arena decisória, posteriormente. 
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Em 1981, a introdução do pagamento por pacotes de serviços, por via das Autorizações 

de Internação Hospitalar (AIH), em lugar do antigo sistema de pagamento por 

procedimento, demonstrou a preocupação de se instituir uma forma mais racionalizada 

de remunerar o prestador. No ano seguinte, o governo instituiu as Ações Integradas de 

Saúde (AIS), que pretendia corresponder aos apelos pró-descentralização e integração 

da assistência, via repasse de recursos do Inamps às secretarias estaduais de saúde, 

como forma de imprimir novo ritmo de expansão à rede de serviços (VIANA, 2000). 

 

Mas as críticas ao antigo modelo não se limitavam à centralização das ações e à baixa 

integração institucional, também com freqüência incidiam sobre a desigualdade no 

acesso, a baixa resolutividade e produtividade dos recursos, a desorganização da rede 

assistencial, a estrutura de financiamento inadequada e sobre a ausência de integralidade 

(VIANA, 2000); situação que exigia mudanças mais profundas no setor saúde, desde os 

pressupostos da política em vigor, desdobrando-se em modificações na estrutura e no 

plano operacional. 

 

Como alternativa para o enfrentamento dessas questões, a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) - prevista na Carta Magna de 1988, em seu artigo 198 – objetivou a 

construção de um sistema amparado no direito universal à saúde (extensível a todos os 

cidadãos, mesmo os não-contribuintes da previdência social) e na integralidade do 

atendimento, sendo caracterizado ainda, pelo comando único em cada esfera 

administrativa e pelo controle social. 

 

O direito universal à saúde diz respeito à concepção da saúde como um direito público 

subjetivo da pessoa humana, resultado a ser perseguido pelo governo por meio de 

políticas públicas que viabilizem recursos para o atendimento de todas as necessidades 

dos cidadãos, abrangendo todos os níveis de assistência (integralidade). A criação de um 

comando único em cada esfera da administração aprofundou o processo de 

descentralização, induzida pelo nível central via repasses financeiros aos níveis 

subnacionais que aderissem à proposta. O elemento controle social foi promovido com a 

implantação dos conselhos de saúde, locus em que as demandas da sociedade passaram 

a ser processadas pelo mecanismo da democracia deliberativa. 

 

Com a promulgação das Leis Orgânicas da Saúde (LOS) – especificamente, da Lei n° 

8080 que, em conjunto com a Lei n° 8142, conformou a regulamentação do SUS – 
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começou a ser delineada a uma maior autonomia da administração municipal na gestão 

e execução dos serviços de saúde. A organização das ações e serviços sanitários foi 

colocada numa escala progressiva, segundo níveis de complexidade, compondo uma 

rede hierarquizada.   O artigo 18 da Lei n° 8 080 de 1990 estabelece as competências do 

ente municipal, onde se observa que: 

 

À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir 
e executar os serviços públicos de saúde [...] (BRASIL, 1990). 
 
 

Posteriormente, a Norma Operacional Básica aprovada pela Portaria GM/MS n° 545, de 

20 de maio de 1993, determinou as condições para habilitação dos municípios em 

modalidades de gestão (incipiente, parcial e semiplena) que correspondiam a escalas 

crescentes de auto-suficiência do município na provisão dos serviços de saúde 

incluindo, no primeiro estágio: o gerenciamento das unidades ambulatoriais públicas e o 

desenvolvimento de ações básicas de saúde, nutrição, educação, vigilância 

epidemiológica e sanitária, e daquelas ligadas à saúde do trabalhador. Foram instituídas 

transferências diretas de recursos fundo-a-fundo para os municípios habilitados na 

gestão semiplena. Relativamente às transferências de recursos federais, fixou-se um teto 

mínimo de 70% destinado aos municípios para os recursos repassados via Fundo 

Nacional de Saúde (FNS). 

 

A partir da NOB/93 também foram implantadas as Comissões Intergestoras Bipartite 

(CIB) – em que participam igualitariamente representantes do estado e municípios - e 

Tripartite (CIT) – paritária, composta também por representantes da União. Tais 

comissões permitiram promover a articulação das instâncias governamentais, 

constituindo espaços de discussão e formalização do pacto entre as esferas 

administrativas relacionado à determinação de prioridades para a política setorial e à 

integração da rede de serviços. 

 

3.3 A Atenção Primária nos instrumentos normativos do SUS 

 

Com relação ao enfoque específico dado à atenção primária à saúde, vê-se que não há 

nas Leis Orgânicas e nem na NOB/1993, menção sobre os modelos de atenção à saúde e 

referências acerca das ações a serem asseguradas pelo SUS nos diferentes níveis de 

complexidade do sistema (incluindo o nível primário). As diretrizes para a organização 
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da atenção primária e dos serviços básicos de saúde aparecem pela primeira vez nos 

instrumentos normativos do SUS com a aprovação da NOB/1996 pela Portaria GM/MS 

nº 2 203, de 06 de novembro de 1996. 

 

A NOB/1996 demonstra a intenção de reordenar o modelo de atenção por meio da 

estratégia Saúde da Família, destacando aspectos fundamentais da atenção primária, 

dentre os quais: a promoção da qualidade de vida das pessoas, considerando sua inter-

relação com o ambiente; o vínculo entre os serviços e os usuários; a orientação para 

núcleos familiares e para a comunidade; a integralidade das ações. A norma ampliou a 

autonomia dos municípios pelo recebimento de transferências financeiras desvinculadas 

de gastos específicos, estabeleceu novos mecanismos de gestão e redefiniu as 

atribuições de cada ente da federação, além de fixar normas de controle e avaliação. 

 

Nesse sentido, foram instituídas duas modalidades de habilitação do ente municipal: a 

Gestão Plena da Atenção Básica (GPAB) e a Gestão Plena do Sistema Municipal 

(GPSM). Os municípios habilitados na primeira modalidade se responsabilizaram por:  

 

- gerenciar, controlar, executar e avaliar a assistência ambulatorial básica 

(procedimentos incluídos no Piso de Atenção Básica) e pelas ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária. 

 

- gerenciar todas as unidades básicas de saúde (públicas e privadas) vinculadas ao SUS; 

 

- elaborar a Programação Pactuada Integrada (PPI), que se consiste na programação 

quantitativa e financeira de serviços de saúde.  

 

- emitir a Autorização de Internações Hospitalares (AIH) e de procedimentos 

ambulatoriais especializados. 

 

Os habilitados na Gestão Plena do Sistema Municipal responsabilizaram-se pela gestão 

de todas as ações e serviços desenvolvidos no município; pela gestão de todas as 

unidades e serviços de saúde (públicas e privadas) com vínculo ao SUS; pelo controle, 

pela avaliação, pela auditoria e pelo pagamento das ações e dos serviços de saúde no 

município; pela operação do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e do 

Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS). 
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Para o financiamento da atenção primária, a NOB/96 criou o Piso Assistencial Básico 

(PAB), que consiste no montante de recursos financeiros de transferência regular e 

automática diretamente do FNS ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) destinado ao 

custeio de procedimentos e ações da atenção básica, sob a responsabilidade do 

município. O valor do piso é sensível à população residente, pois sua parcela fixa é 

calculada com base na multiplicação de um valor nacional único – votado no Conselho 

Nacional de Saúde - pelo número de habitantes.  

 

O PAB constituiu o mecanismo indutor da adesão dos entes municipais à estratégia 

Saúde da Família e de sua expansão. Isso porque a fração variável do piso determinou 

acréscimos percentuais não-cumulativos para os municípios que atingissem determinada 

faixa de cobertura populacional14 do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

ou do Programa Saúde da Família (PSF) 15. 

 

A proposta do Programa Saúde da Família já havia sido lançada em 1994, apoiada na 

nova concepção do processo saúde-doença que passou a vigorar no cenário nacional e 

internacional, com a projeção da atenção primária à saúde. Anteriormente, o Programa 

Agentes Comunitários de Saúde - implantado em 1991 - já demonstrava uma estratégia 

de prover cuidados primários de saúde na comunidade. Para interpretar seus resultados, 

é necessário, antes, entendê-la como uma estratégia de conversão do modelo de atenção 

centrado nos hospitais. Estratégia esta, que também se diferencia do modelo 

convencional de prestação de cuidados primários realizados nos antigos Centros de 

Saúde. Com base na percepção de que constitui uma estratégia de Estado – sob a 

responsabilidade das três esferas administrativas - e não um programa de governo, que 

será discutida na seção seguinte. 

 

3.4 O Programa Saúde da Família: a estratégia e a responsabilidade estadual 

 

                                                 
14 A partir da Portaria GM/MS n° 648, o critério por faixa de cobertura foi substituído pelo número de 
agentes comunitários/PACS e número de equipes/PSF. 
 
15 Atualmente fazem jus à parcela variável do PAB, municípios que aderiram às seguintes estratégias: 
Saúde da Família (SF); Agentes Comunitários de Saúde (ACS); Saúde Bucal (SB); Compensação de 
Especificidades Regionais; Saúde Indígena (SI); Saúde no Sistema Penitenciário e Saúde do Adolescente 
em conflito com a lei . O valor recebido aplica-se a cada uma delas, ou seja, pode ser acumulado. 
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Após a institucionalização do SUS, havia um consenso entre os especialistas da área de 

saúde de que alguns gargalos importantes ainda não estavam solucionados. Era preciso 

superar a lógica organizacional de um sistema de saúde que respondia passivamente às 

demandas de saúde dos indivíduos e que oferecia um tratamento impessoal, episódico e 

de baixa resolubilidade. No mínimo, a precariedade da atenção primária ofertada era 

responsável pela produção ou agravamento de dois efeitos, verificados a seguir: 

iniqüidade no acesso aos serviços e desperdício de recursos públicos. 

 

A apuração do censo de 1991 permitiu mensurar o tamanho do problema: a média anual 

de internações hospitalares havia atingido o patamar de 13,2 por 100 habitantes, 

superior a de países como o Japão, Espanha e Holanda. No mesmo ano a média de 

consultas médicas por habitante foi de apenas 2,11 (MENDES, 1999). Aliado à sobre 

utilização das internações hospitalares, tem-se que o padrão de desenvolvimento a partir 

de grandes hospitais localizados em áreas centrais levou a uma oferta desequilibrada de 

leitos hospitalares, que variou no ano de 1993, de 1,38 por mil habitantes, no Pará, até 

4,59; no Rio de Janeiro (MENDES, 1999). 

 

Além disso, há indicações de que casos típicos de atenção no nível primário 

representavam parcela significativa da ocupação de leitos hospitalares e dos gastos com 

internações. Na década de 1990, doenças infecciosas e parasitárias foram as que 

apresentaram o maior aumento no número de internações ao lado das causas externas e 

causas mal-definidas. Enquanto as internações decorrentes de insuficiência cardíaca 

estavam entre os quatro maiores gastos (MOTTA, 2006 apud BARROS, PIOLA e 

VIANNA, 1996). 

 

Segundo Mendes (1999), os tradicionais centros de saúde haviam se transformado em 

verdadeiros “balcões de doenças”, meros receptores da demanda por cuidados médicos 

para reabilitação, e quando muito, mesclados a alguns programas dirigidos a grupos de 

risco que, no entanto, não representavam uma ruptura com o modelo preponderante. 

 

Embora algumas áreas estratégicas do PSF sejam definidas, constando na Política 

Nacional de Atenção Básica16 publicada em 2006, sabe-se que essas prioridades não são 

estanques, existindo a possibilidade da determinação de outras, alinhadas às 
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especificidades loco-regionais, estas, definidas nas Comissões Intergestoras Bipartites 

(PNAB, 2006). 

 

Diante desse quadro, a estratégia Saúde da Família foi, aos poucos, estabelecendo-se 

como meio de reorganizar o primeiro nível do sistema, através de uma atenção 

continuada, prestada por equipes de saúde que têm em sua composição mínima: um 

médico generalista ou médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 

de quatro a seis agentes comunitários de saúde. Cada equipe se responsabiliza pelo 

atendimento à população de um território definido (adstrição), mediante ações 

focalizadas, personalizadas e pró-ativas, que envolvem a promoção da saúde e a 

prevenção de agravos, - e também o diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 

da saúde, conforme a necessidade –, orientadas para o núcleo familiar e seu hábitat. 

 

Pretendeu-se através dela, reformar a atenção primária, ampliando seu grau de 

resolubilidade, mantendo-a a custos mais baixos comparativamente a alternativas que se 

baseiam na demanda espontânea, em lugar da orientação por problemas, planejamento e 

programação local - atividades que fazem parte da rotina de trabalho das equipes saúde 

da família. 

 

Desde a sua implantação em 1994, houve uma expansão gradativa da estratégia Saúde 

da Família. Considerando que o orçamento materializa a prioridade das políticas sociais, 

à medida que o orçamento destinado à atenção básica aumentava de 1,5 bilhão de reais, 

em 1996, para 5,2 bilhões de reais, em 2002 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002); 

observou-se um acentuado crescimento da participação dos incentivos financeiros do 

Ministério da Saúde vinculados ao PSF relativamente a esse total, conforme pode ser 

visto no Gráfico 3.1. 

 

                                                                                                                                               
16 Conforme a Portaria GM/648, de 28 de março de 2006: eliminação da hanseníase; controle da 
tuberculose; controle da hipertensão arterial; controle do diabetes mellitus; saúde da criança; saúde da 
mulher; eliminação da desnutrição infantil; saúde bucal; saúde do idoso e promoção da saúde. 
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Gráfico 3.1: Evolução dos recursos do Ministério da Saúde aplicados nos 
Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde entre 
os anos de 1994 e 2002 - BRASIL 
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Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE/ Secretaria de Políticas de Saúde - Relatório de 

Gestão. 
Elaboração da autora. 
 

 

Mendes (1999) sustenta que, a exemplo do incremento dos gastos, deve-se melhorar da 

qualidade dos serviços da atenção primária organizada como saúde da família. Desse 

modo, tem-se a pretensão de provir um contínuo de atenção a partir dos locais de 

tratamento mais apropriados para o atendimento das necessidades em saúde. Cabe 

portanto, dotar de capacidade resolutiva cada um desses locais, em coerência com a 

composição tecnológica que detém. Nessa perspectiva, afirma: 

 

[...] a Atenção Primária é considerada a base de um sistema de saúde 
racional. [...] um nível de atenção primária bem organizado constitui pré-
condição para o funcionamento de um sistema de saúde eficaz, eficiente 
e eqüitativo. (MENDES, 1999, p.272, 273) 

 

Em 2003, a reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), na 

qual se reafirmou o compromisso com o fortalecimento da Atenção Primária, 

entendendo-a como eixo fundamental para a mudança do modelo assistencial, 

apresentou a Carta de Sergipe como consenso das discussões sobre a matéria. No 

documento, os Secretários de Saúde: 

 

Defendem a responsabilidade inerente do gestor municipal pela organização e 
operacionalização da Atenção Primária, mas entendem como da esfera estadual 
as macrofunções de formulação da política, de planejamento, de co-
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financiamento, de formação de capacitação e desenvolvimento de recursos 
humanos, de cooperação técnica e de avaliação, no âmbito do território regional 
e estadual. [...] Os Secretários consideram que o Programa Saúde da Família 
deve ser a principal estratégia organizativa da Atenção Primária no âmbito do 
SUS (CONASS, 2007, p. 74-75). 

 

Nesse ínterim, destaca-se a responsabilidade da gestão estadual no apoio da estratégia 

Saúde da Família. As secretarias estaduais exercem o papel fundamental de co-

financiamento do PSF, sob formas variadas: transferência de valores per capita aos 

municípios que mantém ESF; contratação de pessoal; estabelecimento de incentivos 

financeiros vinculados à valorização do desempenho das equipes (metas de 

desmpenho); estabelecimento de acréscimos per capita nos recursos destinados a 

regiões mais desfavorecidas socialmente, com a utilização de índices que as 

discriminem, entre outras (CONASS, 2007).  

 

Afora o papel de co-financiar a estratégia saúde da família, coube aos estados, por meio 

das ações desenvolvidas no âmbito das secretarias de saúde, estabelecer metas e 

prioridades para a organização estadual do PSF, bem como para todas as estratégias da 

Atenção Básica (Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal, entre outras), conforme 

estabelece a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela portaria n° 648 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). A pactuação das diretrizes e normas de 

implementação do Saúde da Família passou a ocorrer nos espaços das Comissões 

Intergestoras Bipartites (CIB), onde os gestores municipais e estaduais também firmam 

o Pacto de Indicadores para o acompanhamento da estratégia em seus respectivos 

territórios.  

 

Destacam-se como competências fundamentais da gestão estadual ainda: prestar 

assessoria técnica aos municípios no processo de expansão, consolidação e qualificação 

da atenção básica, pela estratégia Saúde da Família; promover a formação e educação 

permanente dos profissionais que compõem as ESF (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Tais competências condizem, portanto, com uma segunda fase do Programa Saúde da 

Família: o desafio de garantir a qualidade do trabalho e o aprimoramento das práticas 

assistenciais das equipes formadas. 
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4 A REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM MINAS 
GERAIS E ALGUNS ASPECTOS SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA 
 

O estado de Minas Gerais é a unidade da federação que possui o maior número de 

Equipes Saúde da Família atuando em seu território (DATASUS, 2008). Desde o ano de 

2000, é também o maior em quantidade de pessoas e famílias cadastradas no Programa 

Saúde da Família (DATASUS, 2008). Segundo dados do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB), esses números atingiram o patamar de 11.633.560 e 3.321.678, 

respectivamente, em 2007 (ver Gráfico 4.1). 

 
Gráfico 4.1: Número de pessoas e famílias cadastradas no Programa Saúde da 

Família nos anos de 1998 a 2007 – MINAS GERAIS 
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Fonte: Informações de Saúde/DATASUS. 
Elaboração da autora. 
 

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), a cobertura populacional 

das Equipes Saúde da Família (ESF) no estado aumentou de 51,26%, em 2002, para 

64,70%, em 2007 (SES/ICMS). Relativamente a outros estados essa cobertura é 

intermediária, sendo que estados brasileiros com menor população são os que 

apresentam maior cobertura populacional do Saúde da Família (como por exemplo, 

Ceará, Sergipe, entre outros). 

 

Embora seja claro o destaque mineiro, o desenvolvimento da atenção primária no estado 

não ocorrera de maneira uniforme. Ao se observar as taxas de cobertura do Programa 
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Saúde da Família, vê-se que, ainda, um significativo número de municípios apresenta 

dificuldades para manter suas equipes. No período de 2002 a 2007, apenas 112 

municípios tiveram 100% de sua população coberta pelo PSF em todos os anos, 

considerando-se a taxa de cobertura para determinado ano, a mediana das taxas mensais 

(SES/ICMS, 2008).  

 

Entre as dificuldades, destaca-se que alguns municípios do interior enfrentaram grandes 

problemas com a descontinuidade assistencial devido à ausência de profissional médico 

residente (ARAÚJO, 2008). Outro problema foi delineado pela precarização dos 

contratos de trabalho dos profissionais responsáveis pelos cuidados primários, 

principalmente dos Agentes Comunitários de Saúde (ARAÚJO, 2008). Sem a 

estabilidade no vínculo empregatício, tais profissionais – que já são expostos a riscos 

diversos pela natureza do trabalho que exercem - ficam então vulneráveis às decisões 

políticas locais. Consiste prática comum a demissão de muitos desses profissionais de 

saúde nos períodos de início e término dos mandatos eletivos nas prefeituras. 

 

Além do desafio representado pela manutenção de recursos humanos na atenção 

primária, observa-se que também existem gargalos cruciais para a superação das 

marcantes desigualdades inter e intra-regionais. 

 

Oliveira et al. (2007) mostrou que a chance de internação por decorrência de CSAA em 

Minas Gerais é menor para indivíduos residentes em municípios onde se observa um 

maior acesso a fonte suplementar de atenção à saúde. 

 

Pereira et al. (2003) utilizou dados do Sistema de Informação de Orçamentos Públicos 

(SIOPS) para investigar o gasto público com saúde nas regiões do estado de Minas 

Gerais. A análise da despesa total com saúde para cada uma das 27 Diretorias de Ações 

Descentralizadas de Saúde (DADS) – atualmente denominadas Gerências Regionais de 

Saúde (GRS) - mostrou haver disparidades inter-regionais realmente significativas. 

Encabeçaram a lista das menores despesas com saúde por habitante as regiões norte e 

nordeste; enquanto os maiores gastos per capita localizaram-se nas regiões centro, sul e 

triângulo mineiro. 

 

A descontinuidade da atenção primária somada à grande desigualdade existente no 

âmbito estadual perpetua um diferencial quantitativo e qualitativo de acesso aos 
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serviços. Tal diferencial é determinado pela condição sócio-econômica, pela falta de 

informação, pela maior ou menor acessibilidade cultural e física aos serviços e ainda por 

custos adicionais de transportes, tempo de espera e violência institucional contra os 

pobres (MENDES, 1999). 

 

A rapidez da implantação da rede ambulatorial nos municípios mineiros, por fim, 

também não foi acompanhada de uma preocupação com a reserva de espaços físicos 

adequados à prestação das atividades de promoção prevenção e mesmo das 

assistenciais, próprias do primeiro nível de atenção. Em 2004, a secretaria estadual 

constatou que a maioria dos municípios ainda instalava suas equipes em unidades 

básicas de saúde precárias, em geral, imóveis alugados que passavam por algumas 

adaptações, modificações insuficientes, no entanto, ao atendimento de requisitos 

mínimos de qualidade da nova organização pretendida para o processo de trabalho em 

saúde (SES/MG, 2004). 

 

A partir do diagnóstico delineado e dado que é da alçada dos governos estaduais a 

função de assessorar os municípios na consolidação do Saúde da Família, por meio do 

aporte de recursos técnicos e financeiros que podem se estabelecer sob a forma de 

incentivo à qualificação da atenção básica no âmbito municipal, a Secretaria de Estado 

de Saúde (SES/MG)  lançou no ano de 2005, o Projeto Estruturador Saúde em Casa. Tal 

projeto abrange ações que envolvem a estrutura e os processos desenvolvidos no 

interior da APS, que serão brevemente apresentadas na seção seguinte. 

 

Logo após, na segunda seção deste capítulo, será apresentada a forma de organização 

pretendida para a rede de serviços de saúde: um sistema de saúde funcional em todos os 

níveis de atenção. Conforme fora abordado em seções anteriores, um dos atributos da 

atenção primária diz respeito à atuação coordenada que estabelece com os demais níveis 

de atenção, via processos de referenciamento e contra-referenciamento. Devido ao fato 

de que a análise-foco deste trabalho envolve tais processos, que muitas vezes 

extrapolam o limite de um mesmo município, é que serão discutidos alguns aspectos da 

regionalização da atenção à saúde em Minas Gerais. 

 

4.1 O Projeto Estruturador Saúde em Casa 
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O Projeto Estruturador Saúde em Casa compõe a carteira de projetos estratégicos do 

governo estadual e possui como objetivos a ampliar a oferta (como primeira etapa do 

processo de universalização do programa, atingir a cobertura de 75% da população) e 

qualificar os serviços de atenção primária à saúde, por meio da melhoria da estrutura e 

dos processos relacionados à estratégia Saúde da Família. A redução das Internações 

por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial constitui uma das metas do projeto e 

se identifica com a melhoria da qualidade da APS. Em 2007, o Estado alcançou a meta 

pactuada de 32% para a ocorrência das ICSAA no total de internações. As próximas 

seções permitem identificar o Saúde em Casa por algumas de suas ações principais. 

 

4.1.1 O incentivo financeiro mensal 
 

Uma das principais ações do projeto consiste no incentivo financeiro às equipes do PSF, 

introduzido pela resolução nº 661, de 2005 (SES/MG), cujo repasse envolve uma 

metodologia eqüitativa de alocação dos recursos. Para a elaboração dessa metodologia, 

a SES/MG contou com a parceria da Fundação João Pinheiro que resultou na produção 

um fator de alocação que discrimina os municípios segundo: 

 

� necessidade em saúde; 

� porte econômico. 

  

 Desse modo, os municípios foram divididos em quartis e o incentivo a ser transferido 

corresponde à colocação do municípios nesses grupos. Os municípios do 4º quartil têm 

uma maior necessidade relativa e, por isso, recebem o dobro de recursos como 

incentivo, em relação aos municípios do 1º quartil. Esse incentivo é repassado 

mensalmente, aos Fundos Municipais de Saúde, segundo o número de equipes em 

funcionamento em cada município. O recurso pode ser utilizado tanto em despesas de 

custeio, quanto em despesas de investimento, assim como na capacitação dos 

profissionais e melhoria de área física das unidades. 

 

Como instrumento de acompanhamento e avaliação das metas para a atenção primária 

desenvolvida nos municípios que assinaram o Termo de Parceria com o governo 

estadual, consta o relatório circunstanciado, objeto regulamentado pela Resolução n° 

1019/2005 - SES. Além de permitir a verificação do grau em que as metas pactuadas 

com os municípios têm sido alcançadas, o relatório circunstanciado configura a forma 
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de prestação de contas do ente municipal, com relação à aplicação dos recursos 

transferidos mensalmente. Assim, os municípios devem informar à secretaria estadual 

todas as despesas efetuadas à conta do incentivo recebido.  

 
 
4.1.2 O financiamento da reforma, construção e ampliação das unidades de atenção 
primária à saúde 
 

Outra ação do Saúde em Casa com foco na melhoria estrutural da atenção primária é o 

aporte de recursos para construção, reforma e/ou ampliação de Unidades Básicas de 

Saúde – UBS e Rurais – UBS-R. Estas unidades possuem estrutura que comporta 

atividades curativas, de prevenção de danos e promoção da saúde próprias da atenção 

primária, com vista a dar segurança aos profissionais de saúde e qualidade no 

acolhimento às necessidades dos usuários. 

 

Segundo dados da SES/MG, até outubro de 2008, foram repassados, diretamente do 

Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, R$183.370.000,00 do 

Tesouro Estadual para obras em 1.200 Unidades Básicas de Saúde 

 

Além do investimento na construção de UBS, outra ação para melhoria da estrutura 

física da APS foi a doação de veículos para transporte dos profissionais. Até outubro de 

2008, foram doados 916 veículos a 811 municípios. 

 
4.1.3 O Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde 
 

O Plano Diretor da Atenção Primária (PDAPS) constitui uma estratégia de educação 

permanente das equipes Saúde da Família. Ele integra um conjunto de 

aproximadamente três dezenas de soluções tecnológicas desenvolvidas no período que 

compreende os anos de 2003 - 2007. A metodologia de implantação do PDAPS consiste 

na realização de oficinas educacionais, a partir da formação de agentes multiplicadores 

(“tutores”) em parceria com universidades regionais de alta institucionalização (em 

2008, Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, Universidade Federal de 

Juiz de Fora – UFJF e Universidade Federal de Uberlândia – UFU), que irão replicar as 

mesmas nas microrregiões, formando os agentes “facilitadores”, que irão difundir o 

conhecimento em cada uma das Unidades de Atenção Primária à Saúde do estado. 

Nessas oficinas, são apresentadas as “Linhas –Guia”, que consistem em manuais de 
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diretrizes clínicas ao trabalho dos profissionais da atenção primária, desenvolvidos a 

partir da “medicina baseada em evidências”.  

 

O Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde tem como objetivo assessorar as 

secretarias municipais na reorganização do sistema municipal de saúde, a partir do 

fortalecimento da atenção primária e da construção de redes integradas de atenção à 

saúde. A construção de redes integradas supera os limites dos municípios e define, 

portanto, o nicho de atuação da secretaria estadual. Por isso, embora não representem 

um mesmo objeto, o Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde e o Plano Diretor de 

Regionalização (desenvolvido e coordenado pela Gerência de Regionalização e 

Informações em Saúde/ Assessoria de Gestão Regional – SES/MG) são complementares 

fazem parte da mesma estratégia, particularmente no que diz respeito à construção e 

integração das redes de atenção no estado, cuja centralidade se encontra na atenção 

primária. 

 

Além das ações acima descritas, o Saúde em Casa ainda tem outros produtos, como o 

Prontuário Eletrônico de Saúde da Família; a disponibilização de tecnologia de 

acolhimento com classificação de risco para urgência e emergência; a telemedicina, o 

Programa de Educação Permanente (PEP) e, mais recentemente, o Canal Minas Saúde. 

 

4.2 A regionalização da assistência 

 

A regionalização da atenção à saúde relaciona-se à organização de uma rede de serviços 

espacialmente distribuída de modo a asseverar o princípio da integralidade no 

atendimento aos cidadãos e que, simultaneamente, esteja estruturada para se apropriar 

dos ganhos de escala. Constitui uma das diretrizes do SUS, tendo sido estabelecida na 

Constituição de 1988 e na Lei n° 8080. 

 

Segundo Mendes (2004), o processo de descentralização do SUS, que transferiu aos 

municípios a função de gestor da saúde, concentrou o financiamento da assistência à 

saúde na esfera federal. Desse modo, havia uma pactuação direta entre o ente municipal 

e a União e, dada à forma como eram repassados os recursos entre essas esferas, foi 

produzido um incentivo implícito para que os municípios implantassem o “maior 

número de serviços de saúde possível” em seus territórios. A partir dessa perspectiva, 

tal processo:  
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levou a uma extrema fragmentação dos serviços de saúde, do que 
decorreram significativas deseconomias de escala e de escopo e, como 
conseqüência, baixa qualidade dos serviços ofertados.(MENDES, 2004, 
p.24) 

 

Portanto, essa lógica de expansão da rede de serviços de saúde se contrapõe aos 

objetivos estabelecidos para o SUS e constitui o que Mendes (2004) denominou de 

“municipalização autárquica”. Teixeira (2007) destaca que a organização do sistema de 

saúde com vista à integração de rede de serviços depende da constituição de um 

comando central capaz de coordenar os esforços unitários na consecução de fins 

negociados e pactuados entre as esferas de governo. Nesse mote, requere a construção e 

a validação de uma alternativa que supere a lógica destrutiva posta municipalização 

autárquica, sem que, no entanto, haja prejuízo da autonomia local e da necessidade de 

haver um mecanismo de controle e fiscalização recíproca entre esses agentes. 

 

Assim, a Norma Operacional de Assistência à Saúde, adotada a partir de 2001, assumiu 

o estado como o ator capaz de conduzir tal integração, por meio de dois grandes eixos: 

os processos de territorialização e de planejamento integrado da atenção à saúde 

(TEIXEIRA, 2007). 

 

4.2.1 Aspectos relativos à Norma Operacional da Assistência à Saúde 
 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde 01/02 diferenciou duas condições de 

habilitação dos municípios: a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A) e a 

Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM) e partiu da determinação de módulos 

assistenciais para a oferta de serviços de saúde. 

 

Desse modo, no que tange à atenção primária, a determinação de módulos assistenciais 

visou transitar de um sistema de saúde em que cada municipalidade assume uma 

posição competitiva – conducente a um contexto perverso para a população residente 

em municípios onde a atenção básica não dispõe de determinadas “especialidades 

básicas” e de um sistema de apoio ao diagnóstico prévio de condições de saúde - para 

um sistema integrado, organizado segundo uma escala ótima para a oferta de 

determinados serviços. 
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A determinação dos módulos assistenciais deveria considerar assim a existência de 

serviços de laboratório, radiologia simples, unidade de saúde obstétrica, psicologia, 

fisioterapia, ações de odontologia especializada, leitos hospitalares nas especialidades 

básicas, em um território delimitado, correspondente a apenas um município ou a um 

grupo de municípios de pequeno porte que teriam disponíveis todos esses serviços e 

equipamentos quando tomados em conjunto. A oferta dessa capacidade instalada deu 

origem ao termo “atenção básica ampliada”. 

 

4.2.2 O Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais 
 

Quando se considera a rede hospitalar, embora pareça ser razoável supor que quanto 

maior o número de prestadores e a disponibilidade de leitos, melhor o atendimento à 

população, as implicações negativas de uma rede hospitalar caracterizada pela grande 

concorrência entre os hospitais são muitas, dado que não opera com economias de 

escala, representada pela baixa taxa de ocupação média, provocando desperdício de 

recursos públicos (MENDES apud LELES, 2007 e MALACHIAS apud LELES, 2007) 

 

Além disso, vários estudos empíricos apontam uma relação estreita entre escala 

(quantidade) e qualidade (DLUGACZ, RESTIFO e GREENWOOD, 2004 apud LELES, 

2007). O maior volume de intervenções possibilitaria melhor capacitação dos 

profissionais de saúde, treino de suas habilidades e melhor qualidade da intervenção, o 

que justifica a concentração dos serviços de média e alta complexidade. 

 

Para o estado de Minas Gerais, isso implicou a concentração em pontos de atenção 

secundária, tendo como território sanitário privilegiado a microrregião de saúde, e os 

pontos de atenção terciária, tendo como referência as macrorregiões de saúde. 

 

Assim, o Plano Diretor de Regionalização adotado em Minas Gerais a partir de 2003 

agrupou os 853 municípios do estado em 75 microrregiões, com o reconhecimento de 

99 municípios-pólo, centros de referência de assistência especializada (ver Figura 4.1). 
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Figura 4.1: As microrregiões assistenciais do estado – 
MINAS GERAIS - 2008 

 

Fonte: Gerência de Regionalização e Informações em 
Saúde – GRIS/AGR/SES-MG. 

 

Essas 75 microrregiões foram agrupadas em 13 macrorregiões de saúde (ver Figura 4.2). 

 

Figura 4.2: As macrorregiões assitenciais do estado – 
MINAS GERAIS - 2008 

 

 

Fonte: Gerência de Regionalização e Informações em 
Saúde – GRIS/AGR/SES-MG. 
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5 AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À 
ATENÇÃO AMBULATORIAL EM MINAS GERAIS 
 

Este capítulo analisa o comportamento das ICSAA nos municípios do estado de Minas 

Gerais, no período de 2000 a 2007. Objetivou-se também investigar a associação entre a 

disponibilidade da atenção primária no âmbito municipal e a evolução das internações 

sensíveis. De acordo com a literatura consultada, as taxas de hospitalizações por 

condições sensíveis à atenção ambulatorial constituem uma medida indireta da 

acessibilidade e do desempenho da APS; sendo a primeira associada à disponibilidade 

dos serviços e à chance de os indivíduos a utilizarem como fonte de cuidados 

(influenciada por barreiras potenciais ao acesso); e a segunda, um resultado da 

qualidade da assistência prestada. A importância de uma Atenção Primária à Saúde de 

qualidade tem sido enfatizada pela literatura nacional e internacional, constituindo-se 

ainda uma das diretrizes do SUS, por meio da estratégia Saúde da Família. Sabe-se que 

em um período relativamente recente, houve um aumento significativo do número de 

Equipes Saúde da Família atuantes no estado de Minas Gerais, que passaram a cobrir 

64,70% da população mineira, segundo dados apurados pela SES/MG para o ano de 

2007 (em 2002, essa cobertura era de 51,26%). Desse modo, o estudo das Internações 

por Condições Sensíveis no estado se mostra pertinente e oportuno. 

 

5.1 Metodologia 
 

Para o alcance dos objetivos descritos foi necessário percorrer diversas etapas. Em 

primeiro lugar, procedeu-se o cálculo das proporções de internações sensíveis no total 

das internações para todos os municípios mineiros no período em foco (que compreende 

os anos de 2000 a 2007). 

 

A metodologia de cálculo das taxas de ICSAA compreendeu a dinâmica do indicador 

relativamente ao número de habitantes residentes no município (freqüência média de 

internações por condições sensíveis para cada 1.000 habitantes), assim como sua 

incidência sobre o total de internações, de acordo com a seguinte relação:  

 

% ICSAA = ___Número de internações por CSAA _  x 100 
                        Número total de internações – Partos      

 

A exclusão das internações para partos se justifica por ser este um fenômeno que pode 

interferir diretamente na análise das hospitalizações por ICSAA, deturpando o 
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indicador, tanto na comparação entre regiões, quanto no cálculo de uma série temporal 

para uma mesma região. Isso acontece devido a características que lhe são peculiares: 

atinge apenas um gênero e determinada faixa etária (mulheres em idade reprodutiva); 

têm diminuído ano a ano no Brasil (MOTTA, 2006), como decorrência da queda da taxa 

de fecundidade. Assim, se fossem considerados os partos, poderia ocorrer a situação em 

que a taxa de um determinado município “esconde” uma proporção relativamente “alta” 

de ICSAA, no caso de a localidade possuir um número de partos muito superior à média 

do estado, por exemplo (porque os partos compõem o denominador sobre o qual a 

ocorrência de ICSAA é dividida). Quanto à tendência de redução dos partos, sabe-se 

que ela interfere na comparação das taxas de ICSAA em diferentes anos. 

 

Os dados utilizados no cálculo das internações sensíveis a atenção ambulatorial têm 

origem nos registros dos formulários de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e 

são armazenados no banco de dados do Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH/Datasus) do Ministério da Saúde. Entre outros dados, o formulário de AIH contém 

informações sobre o diagnóstico principal (causa da internação, segundo a Classificação 

Internacional de Doenças - CID) e sobre o paciente (sexo, residência, idade e outras). 

 

 Os registros administrativos utilizados no presente trabalho se referem ao movimento 

de AIH para os municípios do estado de Minas Gerais nos anos de 2000 a 2007. Esses 

registros foram extraídos na forma do arquivo simplificado, do tipo RD (Reduzido de 

AIH) e tabulados utilizando-se o programa TABWIN. A programação do TABWIN 

permite a seleção automática dos dados para determinado conjunto de causas 

selecionadas. Neste trabalho, o conjunto de causas selecionadas representa as Condições 

Sensíveis à Atenção Ambulatorial, definidas na resolução n° 1093/2006 da Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas gerais (SES/MG). Todos os arquivos estão disponíveis para 

download no site do DATASUS. 

 

Cabe destacar aqui que os dados abrangem o universo dos 853 municípios mineiros e 

dizem respeito ao local de residência do indivíduo internado. Tal consideração é 

importante na medida em que a análise contempla o resultado da Atenção Primária para 

a população da localidade em que o indivíduo recebe os cuidados primários e não os 

efeitos produzidos sobre a localidade que o acolhe na atenção secundária ou terciária. 
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Após o cálculo das proporções de internações sensíveis tomadas como um agregado de 

causas, a listagem de Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial, estabelecida na 

resolução n° 1093/2006 da SES/MG foi adaptada à pesquisa, de acordo com o 

agrupamento considerado em Perpétuo e Wong (2006).Tal procedimento atendeu à 

finalidade de se verificar, isoladamente, a freqüência de ocorrências de internações para 

grupos de enfermidades semelhantes. Desse modo, o presente trabalho permite 

mensurar a representatividade de cada um desses grupos de condições contidos no 

indicador e suas alterações, a partir do ano de 2004. 

 

A segunda etapa da pesquisa abrangeu a definição de categorias analíticas para a 

apuração do comportamento das ICSAA. Como o número de municípios é muito grande 

e a apresentação dos resultados isolados não produz significado algum para o estudo, os 

dados foram agrupados por macrorregiões de saúde definidas no Plano Diretor de 

Regionalização publicado em 2003 (SES/MG). O indicador em foco foi submetido a 

diversas medidas estatísticas (média, mediana, coeficiente de variação, percentis, entre 

outras medidas) que dispensam maiores detalhamentos. Também foi realizada à 

categorização dos municípios segundo pólo e não-pólo microrregionais, na observação 

do indicador para cada uma das macrorregiões sanitárias. 

 

A terceira etapa consistiu na identificação e seleção de variáveis que podem influenciar 

as taxas de ICSAA. Essas se mostraram pertinentes após a estruturação do marco 

teórico da pesquisa, sendo apontadas pela literatura. Relativamente a essas variáveis, o 

estudo abarcou a sistematização das hospitalizações “preveníveis” por faixa etária da 

população residente no município. Além disso, os resultados do grupo de municípios 

que dispõem de leitos hospitalares do SUS – selecionados a partir de dados do Cadastro 

Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) referentes ao ano de 2007 - foram 

apurados separadamente, a fim de averiguar a influência da Lei de Roemer, que será 

detalhada na seção seguinte. Também foi realizada a categorização dos municípios por 

fatores sócio-econômicos: grupos de análise formados a partir da proporção da 

população municipal residente que possui planos privados de saúde e segundo o Índice 

de Necessidade em Saúde (INS), ambos os dados produzidos pelo Centro de Estudos 

Econômicos e Sociais da Fundação João Pinheiro (CEES/FJP). 

 

Na quarta etapa, buscou-se investigar a associação entre a Atenção Primária à Saúde 

prestada no âmbito municipal e o comportamento das ICSAA, tendo como objetivo 
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verificar se, nos anos em que a presença do PSF foi mais expressiva (maior cobertura) 

no âmbito municipal observou-se uma menor incidência de internações por condições 

sensíveis à atenção ambulatorial como percentual do total de internações. Para tanto, foi 

utilizado o coeficiente de correlação linear de Pearson (paramétrico). Optou-se por 

comparar o município consigo mesmo ao longo dos anos (de 2002 a 2007) em vez de se 

proceder à comparação de todos os municípios entre si. Os resultados dos coeficientes 

para cada municipalidade foram organizados quanto à intensidade da correlação, 

conforme pode ser visto no Quadro 5.1: 

 

Quadro 5.1: Classificação do grau de correlação de Pearson 

Coeficiente de Correlação Intensidade 

| r | > 0,7 
0,4 < | r | < 0,7 
0,0 < | r | < 0,4 

Forte 
Moderada 
Fraca 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

Essa maneira de averiguar a correlação mostrou-se mais apropriada do que a 

convencional (em que os municípios são comparados entre si) porque é reconhecido que 

o indicador de ICSAA sofre influência muitos outros fatores, além dos relativos à 

Atenção Primária à Saúde (sócio-econômicos, culturais, distribuição etária, 

enfermidades prevalentes e outros), fatores que colocam os municípios em posições 

desiguais para a comparação. Sem o controle dessas variáveis, os resultados perdem 

credibilidade. Por esse motivo, a forma alternativa encontrada foi calcular o coeficiente 

para cada um dos municípios separadamente e supor que houve estabilidade nas 

características desse mesmo município durante o período de analisado, o que é razoável. 

 

Quanto aos dados que se referem à cobertura populacional do Programa Saúde da 

Família nos municípios mineiros utilizados na correlação, tem-se que esses são 

apurados mensalmente pela Secretaria de Estado de Saúde, desde o ano de 2002. A 

cobertura é calculada com base na estimativa populacional mais atualizada divulgada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano-referência e na 

cobertura média de 3.450 habitantes por equipe Saúde da Família. 

 

5.2 Categorias analíticas e variáveis intervenientes 
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A escolha da macrorregião sanitária como categoria analítica buscou captar as variações 

inter-regionais da taxa de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial 

e de sua incidência no total de internações. Adicionalmente, para cada macrorregião, foi 

realizado o agrupamento por municípios-pólo e municípios não-pólo microrregionais. 

Tal agrupamento teve a finalidade de averiguar a existência de algum padrão 

determinado pela tipologia assistencial. Isso porque, os municípios-pólo possuem um 

conjunto diferenciado de serviços de saúde dentro de um módulo assistencial, que o 

colocam como referência para as demais localidades da microrregião. 

 

Como foi mencionado na literatura que trata das internações por CSAA, detalhadas no 

marco teórico desse estudo, viu-se que as hospitalizações por condições sensíveis à 

atenção ambulatorial têm relações de dependência com variáveis relacionadas à atenção 

primária à saúde (acessibilidade e desempenho). Porém, essa relação é afetada por 

variáveis relacionadas aos atributos dos indivíduos e das populações que atingem 

(fatores sócio-econômicos, fatores epidemiológicos e culturais). 

 

Com relação à influência de atributos dos indivíduos e das populações, destaca-se o 

fator “idade”, já que se sabe que as hospitalizações costumam se concentrar em 

determinadas faixas etárias (crianças menores de 5 anos e maiores de 65 de idade), 

conforme demonstram Perpétuo e Wong (2006), sendo razoável assim a observação de 

sua incidência para faixas etárias delimitadas. O presente estudo não ignora a 

interveniência de outros atributos, tais como: o estilo de vida, o entorno sócio-cultural e 

a predisposição a determinada enfermidade; porém a indisponibilidade de dados para 

essas características coloca limites para a formação de grupos de análise a elas 

relacionados. 

 

Sabe-se que também a disponibilidade de leitos hospitalares pode contribuir para a 

ocorrência de internações. A partir da Lei de Roemer, tem-se que nas localidades em 

que há oferta de leitos hospitalares, a tendência é de que esses sejam ocupados, 

contribuindo para um patamar mais elevado de ocorrências de internações. É pertinente, 

portanto verificar se as internações sensíveis foram maiores nessas localidades. 

 

Vale ressaltar que a assistência ambulatorial não é exclusiva do SUS. Desse modo, o 

indivíduo pode custear um plano privado de saúde do tipo ambulatorial e recorrer ao 

SUS quando o quadro clínico exige maiores dispêndios, este, aqui representado pelas 
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internações sensíveis. Ou seja, há uma situação em que, não são apurados somente os 

resultados da atenção primária prestada pelo sistema público. 

 

Apesar disso, é razoável supor que o indivíduo apenas se disponha a arcar com os 

custos de um plano de saúde particular por considerar que a atenção ambulatorial 

prestada nesse âmbito irá atender melhor as suas necessidades. A proporção da 

população que conta com planos privados de saúde pode indicar, portanto, uma menor 

dependência do sistema público e assim, um diferencial de acesso à atenção 

ambulatorial entre a população. A relação existente entre a proporção de indivíduos com 

planos privados de saúde e as internações sensíveis à atenção ambulatorial foi 

mensurada recentemente por Oliveira et al. (2007) e se mostrou significativa. Portanto, 

dado que a intenção deste trabalho é apresentar os resultados por grupos de análise, 

selecionados a partir do que a literatura considera relevante, os municípios foram 

classificados quanto à proporção da população que possui planos privados de saúde para 

verificar se há diferença no patamar das taxas de ICSAA. 

 

Outras variáveis intervenientes no acesso dos indivíduos à atenção ambulatorial (e, 

conseqüentemente, nas taxas de internações por condições sensíveis) foram 

consideradas a partir da utilização do Índice de Necessidade em Saúde17 (INS) 

municipal. Esse índice permitiu apurar os resultados para grupos de municípios 

formados segundo desigualdades sociais, que se refletem no setor saúde, tanto nos 

resultados epidemiológicos e de morbidade, quanto no acesso aos serviços de saúde de 

qualidade entre as localidades. Desse modo, é esperado que quanto maior a necessidade 

em saúde, maior seja a incidência das internações por agravos de problemas comuns ao 

acompanhamento pela atenção primária. 

 

5.3 As Internações Sensíveis à Atenção Ambulatorial 

 

Esta seção apresenta os resultados das Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Ambulatorial para as categorias analíticas e as variáveis selecionadas a partir da 

literatura. Ao final, constam os resultados da associação entre as internações sensíveis e 

                                                 
17 O INS é um indicador composto por seis variáveis epidemiológicas e sócio-econômicas: mortalidade de 
crianças menores de cinco anos; proporção de óbitos por causas mal-definidas; taxa de fecundidade; taxa 
de alfabetização; percentual de indivíduos que vivem em domicílios urbanos com coleta de lixo; 
percentual de indivíduos com renda domiciliar menor que meio salário mínimo. Varia entre 1 e 2, 
partindo da menor para a maior necessidade em saúde (CEES/FUNDAÇÂO JOÃO PINHERO).  
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cobertura do Programa Saúde da Família. Dessa forma, a subseção seguinte explicita os 

resultados do indicador ICSAA nas macrorregiões de saúde definidas no Plano Diretor 

de Regionalização.  

 

5.3.1 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial nas macrorregiões 

sanitárias 

 

As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial têm se reduzido em 

Minas Gerais, em um período que coincide com a expansão da estratégia Saúde da 

Família no estado (SIH/DATASUS, 2008). Assim, buscou-se evidenciar nesta subseção, 

como se comportaram as internações sensíveis nas 13 (treze) macrorregiões sanitárias 

definidas no PDR/2003, no período que compreende os anos de 2000 a 2007. 

 

O Gráfico 5.1 apresenta a taxa de ICSAA como porcentagem do total de internações 

(exclusive os partos) para cada uma das macrorregiões de saúde do estado. Em geral, 

observa-se uma tendência à redução da mesma taxa em todas as macros, entre os anos 

de 2000 e 2007, embora esta não tenha sido contínua ano a ano. Entre 2005 e 2007, as 

grandes exceções foram as macrorregiões Jequitinhonha, Nordeste e Centro-Sul, que 

tiveram aumento das proporções de internações preveníveis no total de internações18. 

Justamente essas, foram as que apresentaram as maiores proporções de ICSAA, em 

todos os anos analisados. As menores proporções se localizaram na macrorregião 

Triângulo do Norte e na macrorregião Centro, também durante todo o período 

analisado. Em 2000, a diferença entre a maior e a menor incidência de internações 

sensíveis foi de 16,58%; enquanto que, em 2007, a mesma foi de 18,37%. 

 

                                                 
18 Em 2005, as proporções de ICSAA dessas macrorregiões foram as seguintes: Jequitinhonha (41,54%), 
Nordeste (42,31%) e Centro-Sul (41,61%); enquanto que, para o ano de 2007, observaram-se: 
Jequitinhonha (45,23%), Nordeste (43,56%) e Centro-Sul (41,87%). 
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Gráfico 5.1: Internações Sensíveis à Atenção Ambulatorial como proporção do total de 
internações (excluídos partos) nas macrorregiões de saúde, nos anos de 
2000 a 2007(1) - MINAS GERAIS 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH).  
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro. 
 

Uma vez constatada a existência de diferenças inter-regionais, também é possível 

verificar a presença de uma variabilidade intra-regional da incidência de hospitalizações 

por condições sensíveis (ver Apêndice B e Apêndice C). Quando analisados os 

coeficientes de variação das ICSAA para o ano de 2000, observou-se que estes 

atingiram o valor máximo de 0,32 na macro Triângulo do Norte. No extremo oposto, os 

menores coeficientes foram apresentados pelas macrorregiões Jequitinhonha (0,18), 

Nordeste (0,19) e Sul (0,21). Destas, as duas primeiras refletiram um pior resultado 

generalizado da atenção primária (as maiores incidências de ICSAA); a última, o quinto 

melhor resultado (a quinta menor proporção de ICSAA no total de internações), mais ou 

menos eqüitativo entre os municípios. 

 

A despeito de todas as macrorregiões terem reduzido a incidência das internações 

sensíveis entre 2000 e 2007, a desigualdade entre os municípios de uma mesma 

macrorregião sanitária no que diz respeito a esse indicador parece ter, no geral, 

aumentado no período em análise. Isso porque as diferenças intra-regionais 

apresentadas para o ano de 2007 foram superiores àquelas apuradas para o ano de 2000, 

em 9 (nove) macrorregiões, quando observados os coeficientes de variação. Em 2007, 

os maiores coeficientes de variação se localizaram nas macros Triângulo do Norte 
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(0,45), Centro (0,38) e Leste (0,38); enquanto os menores, nas macros Centro-Sul 

(0,22), Sul (0,25), Leste do Sul (0,26) e Norte de Minas (0,26). 

 

Embora taxas e proporções sejam os instrumentos de análise mais utilizados na área da 

saúde, não se pode prescindir da análise conjunta com os números absolutos. Se aquelas 

nos permitem apurar a concentração de um fenômeno para determinada região ou 

município, evidenciando um problema localizado; estes nos mostram onde ocorre a 

maior incidência das internações por condições sensíveis e possivelmente, onde a 

intervenção do setor público será cobrada com maior veemência ou terá maior impacto 

nos números apurados para o estado de Minas Gerais como um todo. Nesse sentido, as 

análises relacionam dois tipos de subsídios para as políticas públicas: o primeiro 

atribuído às intervenções focalizadas (em regiões onde as taxas e proporções se 

apresentam em um patamar elevado), com vista à eqüidade em saúde; o segundo, às 

intervenções mais custo-efetivas (em regiões onde os números absolutos são grandes). 

 

O Gráfico 5.2 apresenta o total de ocorrências de ICSAA registradas no período de 2000 

a 2007 e o acumulado das macrorregiões de saúde. Em 2000, houve 423.244 registros; 

enquanto em 2007 (dados até novembro), 283.252. Essa redução do número de 

internações sensíveis no estado foi observada em todos os acumulados (3, 6, 9, 12 e 13 

macrorregiões). 

 

Pode-se depreender do Gráfico 5.3 que apenas 3 (três) macrorregiões sanitárias (Centro, 

Sul e Sudeste, por ordem decrescente de representatividade) foram responsáveis por 

49,73% do total das internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial, em 

2000. Tal concentração se manteve durante todo o período, sendo que, em 2007, essas 

mesmas macrorregiões passaram a apresentar 51,52% de todas as internações sensíveis. 
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Gráfico 5.2: Número absoluto acumulado de ICSAA nas macrorregiões de saúde, nos 
anos de 2000 a 2007(1) - MINAS GERAIS 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH).  
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro. 
 

Gráfico 5.3: Porcentagem acumulada de ICSAA nas macrorregiões de saúde, nos anos 
de 2000 a 2007(1) - MINAS GERAIS 
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Vê-se que o percentual acumulado das 6 (seis) macrorregiões que apresentaram as 

maiores quantidades de ICSAA permaneceu estável, indicando que o pequeno aumento 

de participação das 3 (três) macrorregiões citadas no parágrafo anterior ocorreu devido à 

redução da participação do segundo grupo quantitativamente mais representativo 

(macros Norte de Minas, Leste e Oeste). A participação deste no total das internações 

sensíveis diminuiu de 21,66%, apurado em 2000, para 19,44%, em 2007. 

 

A participação do terceiro grupo (macros Centro-Sul, Nordeste e Triângulo do Norte) 

aumentou 0,73% e a do quarto grupo (macros Triângulo do Sul, Leste do Sul e 

Noroeste) reduziu 0,39%, na comparação dos anos supracitados. Analisada 

isoladamente, a macrorregião sanitária de Jequitinhonha foi a macrorregião que 

registrou o menor número de ocorrências de ICSAA durante todo o período, sendo 

responsável por 1,93% do total de internações sensíveis, em 2000 e por 2,03%, em 

2007. Porém, sabe-se que isso aconteceu devido ao fato de que a mesma apresenta o 

menor número geral de internações. Como foi visto, em Jequitinhonha, a porcentagem 

das internações preveníveis sobre o total de internações (excluídos partos) foi a maior 

do estado, entre os anos de 2000 e 2007. 

 

5.3.2 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial segundo municípios-

pólo e municípios não-pólo microrregionais, por macrorregião sanitária 

 

A categorização segundo municípios-pólo e municípios não-pólo microrregionais 

sugere certo padrão na distribuição das internações sensíveis como porcentagem do total 

de internações: a incidência das ICSAA foi maior nos municípios não-pólo das 

microrregiões sanitárias. Porém, ao serem observadas as taxas de internação por 1.000 

habitantes, esse padrão não foi tão nítido. 

 

Em 2000, 8 (oito) das treze macrorregiões de saúde apresentaram maiores taxas de 

ICSAA nos municípios não-pólo. Em 2007, 9 (nove) macrorregiões corresponderam a 

essa situação. Fugiram do padrão apresentado as macrorregiões: Centro-Sul; 

Jequitinhonha; Norte de Minas e Triângulo do Sul (ver Gráfico 5.4). Os resultados 

também podem ser acompanhados pela Tabela 8.3. 
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Gráfico 5.4: Taxas de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial por 
1.000 habitantes para os municípios-pólo microrregionais e municípios 
não-pólo, por macrorregião, nos anos de 2000 e 2007(1) – MINAS 
GERAIS 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH). IBGE (MG). Cidades@: Bases de dados. [Rio de 
Janeiro, 2007]. 

Elaboração da autora. 
Nota: Apresenta nas colunas dispostas consecutivamente, o grupo de municípios não-pólo 
procedido do grupo de municípios-pólo de uma mesma macrorregião. 
(1) Dados até novembro. 
 

Como foi observado no início desta subseção, ao se analisarem as ICSAA como 

porcentagem do total de internações, percebeu-se que os municípios não-pólo 

microrregionais apresentaram uma incidência de internações sensíveis maior 

relativamente aos municípios-pólo. No ano 2000, tal padrão foi válido para todas as 13 

(treze) macrorregiões; enquanto no ano 2007, para 11 (onze) delas, conforme pode ser 

visto no Gráfico 5.5. Foram exceções a macrorregião Centro-Sul e a macrorregião 

Jequitinhonha. 
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Gráfico 5.5: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial como 
porcentagem do total de internações (excluídos os partos), para os 
municípios-pólo microrregionais e municípios não-pólo, por 
macrorregião, nos anos de 2000 e 2007(1) - MINAS GERAIS 
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 Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH).  
Elaboração da autora. 
Nota: Apresenta nas colunas dispostas consecutivamente, o grupo de municípios não-pólo 
procedido do grupo de municípios-pólo de uma mesma macrorregião. 
(1) Dados até novembro. 
 

Além do padrão demonstrado acima, verificou-se que a diferença das taxas de ICSAA 

apresentadas entre municípios não-pólo e municípios-pólo de microrregional19 foi 

reduzida entre 2000 e 2007. Ou seja, houve maior redução nos municípios não-pólo. 

Isso aconteceu em 6 (seis) das 8 (oito) macrorregiões em que as taxas de ICSAA por 

mil habitantes dos municípios não-pólo eram maiores comparativamente ao outro grupo 

no ano de 2000. Ao se observarem as internações sensíveis como porcentagem do total 

de internações, a tendência à aproximação entre os valores apresentados por municípios-

pólo e municípios não-pólo, foi válida para 10 (dez) macrorregiões. Em duas 

macrorregiões sanitárias, a lógica se inverteu, passando os municípios-pólo a 

apresentarem maior participação das ICSAA em todas as internações, 

comparativamente aos municípios não-pólo. Apenas na macrorregião Nordeste houve 

uma redução maior das internações sensíveis nos municípios-pólo relativamente à 

incidência de ICSAA nos municípios não-pólo (ver Tabela 8.4). 

                                                 
19 Valor dos resultados encontrados nos municípios não-pólo diminuídos dos valores encontrados para os 
municípios-pólo, conforme pode ser visto na Tabela 8.4. 
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Uma possível explicação para os resultados apresentados no início desta subseção 

(maiores taxas de ICSAA nos municípios não-pólo) é a de que, nos municípios-pólo, os 

indivíduos tenham acesso a uma atenção primária mais robusta, na qual a infra-estrutura 

instalada proporciona a identificação prévia de condições a serem acompanhadas pela 

equipe responsável (equipamentos para exames, por exemplo), antes da ocorrência 

episódica de agravos. 

 

Para uma agenda futura de pesquisa, resta saber o que pode ter influenciado a 

diminuição maior das ICSAA nos municípios não-pólo microrregionais. Isso teria 

acontecido apenas pelo fato de que é mais fácil reduzir a incidência das ICSAA quando 

esta se apresenta em um patamar relativamente mais alto? Há algum indício de que 

regulação estabelecida a partir de 2003 - com o Plano Diretor de Regionalização e com 

a PPI assistencial - possa ter contribuído para esta redução? 

 

5.3.3 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial para municípios que 

possuíam leitos hospitalares do SUS em suas localidades no ano de 2007 

 

Conforme fora mencionado em seções anteriores, a disponibilidade de leitos 

hospitalares constitui uma outra variável que tem sido apontada como capaz de 

influenciar a ocorrência de internações. Para verificar se nas localidades mineiras que 

ofertam leitos hospitalares do SUS, as taxas de internações sensíveis mantiveram um 

patamar mais elevado comparativamente às demais localidades do estado, apuraram-se 

os resultados daquele grupo de municípios separadamente. 

 

A análise das taxas de internações por 1.000 habitantes evidenciou que a chance de o 

indivíduo ser internado por condições sensíveis à atenção ambulatorial foi ligeiramente 

maior nos municípios que possuem leitos hospitalares do SUS relativamente à média do 

estado. Quando este grupo é comparado com os municípios que não possuíam leitos, vê-

se que essa diferença foi maior (da ordem de 3,95 internações por mil habitantes, em 

2007). Tal fato foi observado em todos os anos analisados, conforme pode ser visto no 

Gráfico 5.6. 
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Gráfico 5.6: Taxa de Internações por Condições Sensíveis à Atenção 
Ambulatorial por 1.000 habitantes para municípios classificados 
segundo disponibilidade ou indisponibilidade de leitos 
hospitalares do SUS em 2007, nos anos de 2000 a 2007(1) – 
MINAS GERAIS 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de 

Informação Hospitalar (SIH). IBGE (MG). Cidades@: 
Bases de dados. [Rio de Janeiro, 2007]. CNES/DATASUS. 

Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro. 
 

A aferição dos resultados segundo a proporção de ICSAA sobre o total de internações 

não mostrou diferenças significativas determinadas pela existência de leitos hospitalares 

do SUS no âmbito municipal. Vê-se que as internações preveníveis mantiveram 

praticamente a mesma participação ano a ano na comparação do grupo de municípios 

em foco relativamente aos resultados para todo o estado (ver Gráfico 5.7). Apesar disso, 

sabe-se que a Lei de Roemer pode ter influenciado tanto o numerador quanto o 

denominador (ou seja, tanto as ICSAA, quanto as internações totais), anulando o efeito 

sobre os resultados apresentados. Vê-se também que, se antes de 2004, os municípios 

que não dispunham de leitos hospitalares do SUS apresentavam uma maior participação 

das internações sensíveis no total de internações, relativamente aos municípios que 

tinham leitos disponíveis; após esse ano, a situação se inverteu, passando os municípios 

com leitos disponíveis a apresentarem maior participação das ICSAA. 
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Gráfico 5.7: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial como % 
do total de internações (excluídos partos) para municípios classificados 
segundo disponibilidade ou indisponibilidade de leitos hospitalares do 
SUS em 2007, nos anos de 2000 a 2007(1) – MINAS GERAIS 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro. 
 

5.3.4 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial para municípios 

classificados segundo fatores sócio-econômicos 

 

A determinação de grupos de análise segundo fatores sócio-econômicos partiu da 

premissa de que estes podem produzir diferenças no acesso à atenção primária tanto em 

termos quantitativos, quanto com relação à qualidade da atenção recebida nesse nível. 

Sob essa perspectiva, populações que vivem em localidades menos carentes em infra-

estrutura sanitária básica e que apresentam, outrossim, melhores níveis educacionais e 

de renda, provavelmente têm suas necessidades de saúde mais bem atendidas. 

 

Desse modo, ao se analisar a incidência das internações por condições sensíveis à 

atenção ambulatorial, é esperado que elas sejam maiores onde o acesso à atenção 

primária de qualidade esteja supostamente prejudicado pela influência desses fatores. 

 

O Gráfico 5.8 relaciona as ICSAA às classes do Índice de Necessidade em Saúde 

(INS). É possível identificar a polarização entre os grupos de municípios que 

representam a maior e a menor necessidade. Em 2000, enquanto a proporção de ICSAA 

sobre o total de internações do primeiro grupo foi de 50,84%, a incidência das 
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internações preveníveis apresentada pelo último grupo foi de 38,31% (diferença de 

12,53%). Em 2007, a diferença entre os dois grupos foi menor, atingindo o patamar de 

10,83%. 

 

Quanto aos grupos intermediários, as ICSAA não acompanharam as diferenças do INS. 

Tomando-se o grupo que representa a segunda maior necessidade em saúde, observou-

se que este teve a maior redução da incidência de internações sensíveis durante o 

período analisado. Vê-se que tal grupo apresentava uma proporção de ICSAA 

semelhante a do grupo de maior necessidade, no ano de 2000; a partir de 2004, a 

incidência dessas internações no total de autorizações hospitalares passou a assemelhar-

se ao patamar dos outros dois grupos intermediários. 

 

Gráfico 5.8: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial como 
porcentagem do total de internações (excluídos partos) para os 
municípios classificados segundo Índice de Necessidade em Saúde, 
nos anos de 2000 a 2007(1) – MINAS GERAIS 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH). CEES/Fundação João Pinheiro. 
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro. 
 

O segundo fator sócio-econômico analisado diz respeito à proporção de indivíduos que 

possuem planos privados de saúde, indicando maior ou menor dependência da atenção 

primária prestada no sistema público de saúde. Conforme pode ser visto no Gráfico 5.9, 

a incidência das ICSAA não polarizou os dois grupos de municípios a partir da maior e 
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menor proporção de indivíduos que possuem planos privados de saúde. Apesar disso, a 

menor incidência de ICSAA foi apresentada pelos municípios que possuem um 

percentual relativamente mais alto de cobertura populacional por planos privados. 

 

É interessante constatar que o grupo que detém a menor proporção de planos 

particulares foi o que apresentou a maior redução da incidência de ICSAA (14,81%) 

entre os anos de 2000 e 2007. Se for verdade que essa redução se deveu à atenção 

primária, dada a mínima parcela populacional coberta por planos de saúde, a redução 

observada para esses municípios pode ser atribuída exclusivamente aos serviços 

prestados pelo setor público. 

 

Por outro lado, a menor redução relativa de ICSAA (8,72%) no período ocorreu para o 

grupo de municípios que possui grande parcela de sua população (9,55 a 64,81) coberta 

pelo segmento privado. Esse grupo de municípios que já partiu de um patamar 

relativamente inferior de proporção das internações sensíveis no total de internações 

(38,33%) atingiu a proporção de 29,60%, em 2007. 

 
Gráfico 5.9: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial como 

porcentagem do total de internações (excluídos partos) para os 
municípios classificados segundo a proporção da população que possui 
planos de saúde, nos anos de 2000 a 2007(1) – MINAS GERAIS 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH). CEES/Fundação João Pinheiro. 
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro. 
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5.3.5 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial por faixa etária 
 

Os resultados aferidos segundo faixa de idade mostraram que a redução das internações 

por CSAA foi uma tendência acompanhada por todos os grupos etários (ver Gráfico 

5.10 e Gráfico 5.11). Verificou-se que a maior redução das ICSAA sobre o total de 

internações incidiu sobre o extremo mais jovem da distribuição etária (crianças menores 

de 5 anos): queda de 14,22%, entre os anos de 2000 e 2007. 

 

Conforme foi visto, era esperado que as internações sensíveis tivessem maior incidência 

sobre crianças (menores de 5 anos de idade) e idosos (maiores de 65 anos). Observa-se 

que os dados obtidos corresponderam a essa expectativa, sendo que: partindo dos mais 

jovens, à medida que se aproxima das faixas etárias intermediárias, até a faixa da 

população de 15 a 24 anos, a tendência é de queda; após esta faixa, com a progressão da 

idade, vê-se que a proporção das ICSAA sobre o total de internações tende a aumentar. 

 

Gráfico 5.10: ICSAA como percentual do total de internações 
(excluídos partos) por faixa etária, nos anos de 
2000 a 2007 – MINAS GERAIS 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. 

Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
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Gráfico 5.11: ICSAA como percentual do total de internações 
(excluídos partos) por faixa etária, nos anos de 
2000 a 2007 – MINAS GERAIS 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

35-44
anos

45-54
anos

55-64
anos

65 anos
ou mais

Faixa etária

IC
S
A
A
 c
o
m
o
 p
o
rc
e
n
ta
g
e
m

d
o
 t
o
ta
l 
d
e
 i
n
te
rn
a
ç
õ
e
s

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 
Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. 

Sistema de Informação Hospitalar (SIH).  
Elaboração da autora. 
 

Dado que as proporções de ICSAA do estado diferenciaram-se por faixa etária, uma 

nova apuração da incidência de internações sensíveis nas macrorregiões sanitárias 

mostrou ser importante para compará-las, já que a incidência de ICSAA em cada uma 

delas pode estar relacionada ao tipo de distribuição etária de sua população. 

 

Como pode ser visto no Gráfico 5.12 e no Gráfico 5.13, mesmo considerando o fator 

idade, as macrorregiões que haviam apresentado as maiores proporções de ICSAA no 

período que compreendeu os anos de 2000 a 2007, em destaque na primeira seção deste 

capítulo (Jequitinhonha, Nordeste e Centro-Sul), também apresentaram maior incidência 

por faixa etária, principalmente no ano de 2007 (Gráfico 5.13). Também pode ser visto 

que a macrorregião Centro-Sul possui uma proporção mais baixa para faixas etárias 

intermediárias relativamente às outras duas macrorregiões. 

 

Houve uma mudança significativa na incidência de internações para o grupo mais jovem 

(faixa etária de 0-4 anos), nas macrorregiões Noroeste (que apresentava a proporção de 

58,65%, em 2000; e passou a apresentar a proporção de 31,26%, em 2007) e Norte de 

Minas (que apresentava a proporção de 59,00%, em 2000; e passou a apresentar a 

proporção de 32,38%, em 2007), como pode ser visualizado pela análise conjunta dos 

Gráficos 5.12 e 5.13. Considerando essa faixa etária, vê-se que, se anteriormente, as 

macrorregiões em geral concentravam altas proporções de ICSAA com valores 

próximos entre si, que variaram de 51,66% (Triângulo do Norte) a 63,22% (Nordeste), 
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em 2000; em 2007, observou-se uma dispersão muito grande da incidência de 

internações preveníveis nesse grupo etário, que variou de 31,26% (Noroeste) a 58,29% 

(Nordeste), quando comparados os resultados das macrorregiões (ver Gráficos 5.12 e 

5.13). 

 

Gráfico 5.12: Linha de tendência das ICSAA como porcentagem do total de 
internações (excluídos partos) por faixa etária – MINAS 
GERAIS - 2000 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de 
Informação Hospitalar (SIH). 

Elaboração da autora. 
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Gráfico 5.13: Linha de tendência das ICSAA como porcentagem do total de 
internações (excluídos partos) por faixa etária – MINAS 
GERAIS – 2007 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de 

Informação Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
 

5.3.6 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial por grupos de causa 

 

O período analisado compreende os anos de 2004 a 2007. Em 2004, o estado de Minas 

Gerais apresentou 350.997 registros de internações por condições sensíveis à atenção 

ambulatorial. Foram notificadas 62.961 ocorrências de internações por “Pneumonias 

Bacterianas”, a principal causa de hospitalizações preveníveis registradas naquele ano, 

representando 17,94% desse total. “Insuficiência Cardíaca”, “Saúde Mental”, 

“Gastroenterites” e “Bronquite e “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica” completaram 

o conjunto das cinco mais freqüentes causas, respectivamente. Apenas 25% das 

condições sensíveis aos cuidados primários foram responsáveis por 60,51% do total de 

ICSAA; 50%, corresponderam ao valor acumulado de 89,26% ; 75%, corresponderam a 

98,07% das ocorrências. Isso mostra que houve concentração das ICSAA em 

determinados grupos de causa. 

 

Tal tendência se manteve nos anos procedentes. A incidência numérica expressiva de 

alguns poucos grupos no ano de 2007 pode ser observada no Gráfico 5.14. Nele, os 20 
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(vinte) grupos de causa estão representados pelos algarismos de identificação, conforme 

a Lista 8.1 deste trabalho. 

 
Gráfico 5.14: Número absoluto e porcentagem acumulada das Internações por 

Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial para as 20 (vinte) causas 
apuradas isoladamente – MINAS GERAIS - 2007 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
 

O Quadro 5.2 permite a observação das alterações ocorridas na classificação das 10 

(dez) causas de internações sensíveis mais freqüentes, entre os anos de 2004 e 2007. Vê-

se que não houve grandes mudanças no ranking ao longo do período analisado. Isso 

porque, as três principais causas (“Pneumonias Bacterianas”, “Gastroenterites” e 

“Insuficiência Cardíaca”) mantiveram suas respectivas posições em todos os anos. 

 

Também pode ser visto que a condição “Diabetes” - antes 10ª (décima) no ranking - 

passa a ocupar o 9° (nono) posto a partir do ano de 2005. A incidência das 

hospitalizações por “Infecção no rim e trato urinário” passa a ser superior a das 

internações por “Asma” nos anos de 2006 e de 2007. Houve inversão de posições entre 

a 4ª (quarta) e a 6ª (sexta) condições no último ano analisado, dado que as internações 

em decorrência de complicações da enfermidade crônica “Hipertensão” aumentaram sua 

participação de 7,71% para 8,50% no total das ICSAA (entre os anos de 2006 e 2007), 

passando a situar-se na posição anteriormente ocupada pelas “Gastroenterites”. 
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Quadro 5.2: Ranking das 10 (dez) principais causas de Internações por Condições 
Sensíveis à Atenção Ambulatorial nos anos de 2004 a 2007 – MINAS 
GERAIS 

1° 1° 1° 1°

2° 2° 2° 2°

3° 3° 3° 3°

4° 4° 4° 4°

5° 5° 5° 5°

6° 6° 6° 6°

7° 7° 7° 7°

8° 8° 8° 8°

9° 9° 9° 9°

10° 10° 10° 10°
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
 

5.3.7 Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial e cobertura do 

Programa Saúde da Família 

 

A distribuição do coeficiente de correlação linear de Pearson mostrou que 45,57% dos 

municípios apresentaram correlação negativa forte ou moderada entre a cobertura 

populacional do PSF e a proporção de hospitalizações por condições sensíveis à atenção 

ambulatorial sobre o total de internações (excluídos partos). Ou seja, nos anos em que 

esses municípios tiveram maior parcela de sua população coberta por equipes Saúde da 

Família, foram observadas menores proporções de ICSAA. 
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A Tabela 5.1 sintetiza os resultados. Vê-se que de um total de 721 municípios20, 484 

(67,04%) apresentaram o sentido negativo esperado para a correlação, sendo que para a 

maioria desses (175 municípios) a correlação foi considerada forte (maior do que 0,7). 

Quanto aos 237 que apresentaram correlação positiva (não esperada) pode-se observar 

que, para grande parte deles (129 municípios), o coeficiente foi menor do que 0,4 

(correlação fraca). 

 

Tabela 5.1: Distribuição do coeficiente de correlação de Pearson entre a cobertura do 
Programa Saúde da Família e a proporção de Internações por Condições 
Sensíveis à Atenção Ambulatorial no total de internações (excluídos partos) 
para os municípios considerados isoladamente, nos anos de 2002 a 2007(1) 
– MINAS GERAIS 

 

Positiva 
 

Negativa  

Correlação  

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

Forte 
 

40 
 

5,54 
 

175 
 

24,24 
 

Moderada 
 

68 
 

9,42 
 

154 
 

21,33 
 

Fraca 
 

129 
 

17,87 
 

155 
 

21,47 
 

Total 
 

237 
 

32,87 
 

484 
 

67,13 

Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 
Hospitalar (SIH). 

Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro. 
 

As proporções de internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial dos 

grupos de municípios que apresentaram estabilidade em um dos extremos de cobertura 

populacional (100% ou 0%) foram aferidas separadamente, conforme pode ser visto no 

Gráfico 5.15. Dado que a oferta da atenção primária está associada a uma menor 

incidência das internações preveníveis, é de se supor que o extremo de cobertura 100% 

do Programa Saúde da Família apresente uma proporção de ICSAA inferior a do grupo 

de municípios que não teve sua população coberta pelas ESF. 

 

Ao contrário do esperado, observa-se que as menores proporções de ICSAA se 

localizaram nos municípios onde o PSF foi inexpressivo nos anos de 2002 e 2003. 

                                                 
20 Para os municípios (132 municípios, no total) que apresentaram estabilidade em um dos extremos da 
cobertura populacional (100% ou 0%) nos anos de 2002 a 2007, as proporções de ICSAA serão 
contrastadas. Isso porque a ausência de variação perceptível no denominador inviabilizou o cálculo do 
coeficiente de correlação de Pearson. 
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Porém, quando se compara a variação da incidência de internações sensíveis sobre o 

total de internações, percebe-se que a maior redução ao longo dos anos ocorreu 

justamente para o grupo com cobertura total. Portanto, não se pode descartar a hipótese 

de que a estratégia Saúde da Família possa ter contribuído para a redução das 

internações preveníveis nesses municípios. Vê-se que, a partir de 2004, a proporção de 

ICSAA do grupo de municípios com 100% de cobertura alcança o patamar do outro 

grupo (com destaque para o ano de 2006, em que a participação das ICSAA no total de 

internações do primeiro foi menor do que a apresentada pelo segundo). 

 
Gráfico 5.15: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial como 

porcentagem do total de internações (excluídos partos), para os grupos 
de municípios que apresentaram 100% e 0% de cobertura do Programa 
Saúde da Família nos anos de 2002 a 2007(1) – MINAS GERAIS 
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Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro. 
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6 CONCLUSÕES 
 

O enfoque da Atenção Primária à Saúde nos sistemas sanitários tem sido defendido por 

argumentos que relacionam as potencialidades desse arranjo para o alcance de dois 

objetivos principais: a maximização da saúde e a redução de iniqüidades no acesso aos 

serviços sanitários. Nesse ensejo, acredita-se que uma atenção primária completa (em 

termos de seus principais atributos) e de qualidade seja capaz de impactar positivamente 

o estado geral de saúde da população, inclusive prevenindo a ocorrência de internações 

por problemas sensíveis ao tipo de abordagem que exerce, mediante o foco na promoção 

da saúde e na prevenção de agravos: as condições sensíveis à atenção ambulatorial 

(CSAA). 

 

Assim, as Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (ICSAA) têm 

sido apontadas pela literatura como uma medida indireta de acesso e de desempenho da 

Atenção Primária à Saúde. Como medida de acesso está associada à disponibilidade dos 

serviços de primeiro contato e à chance de os indivíduos a utilizarem como fonte de 

cuidados (sendo assim, influenciada por barreiras potenciais de acesso aos serviços); 

como medida de desempenho, um resultado da qualidade da assistência prestada no 

nível primário de atenção. 

 

Estudos que se propuseram ao exame das internações sensíveis evidenciaram variáveis 

intervenientes nessa relação. Dentro do grupo de variáveis que se referem à influência 

de características do paciente, destaca-se que o fator idade se mostra relevante, por ter 

sido documentado na literatura uma maior ocorrência relativa das ICSAA na população 

que compõe os extremos da distribuição etária. 

 

Também se identificam como variáveis intervenientes, variáveis que influenciam o 

acesso (quantitativo e qualitativo) aos serviços básicos de saúde. Dentro desse grupo, 

dependendo das características do sistema sanitário, incluem-se fatores sócio-

econômicos, dado que podem refletir um diferencial de acesso entre sub-grupos da 

população. 

 

A Lei de Roemer identifica o fenômeno da indução da demanda pela oferta nos sistemas 

de saúde, particularmente, quanto à disponibilidade de leitos hospitalares. Assim, é 



 80 

esperada uma taxa maior de internações sensíveis, nas localidades em que há oferta de 

leitos hospitalares. 

 

No Brasil, historicamente, a configuração do sistema público de saúde foi baseada em 

um modelo assistencial curativo, marcado pela concentração dos serviços na rede 

hospitalar. Tal modelo, portanto, não priorizou a garantia da qualidade na provisão de 

cuidados por meio da atenção primária. Apenas em um período mais recente, é que se 

tem notado políticas nacionais com viés indutor à qualificação da atenção básica no 

âmbito municipal. Nessa perspectiva, o Programa Saúde da Família (PSF) constitui o 

grande destaque dentre as estratégias de fortalecimento da atenção primária. 

 

Em Minas Gerais, houve uma expansão rápida da estratégia Saúde da Família, 

verificando-se um aumento em sua cobertura de 51,26% para 64,70% da população 

mineira, entre os anos de 2002 e 2007. Porém, foi visto que tal expansão não ocorrera 

de maneira uniforme, fato que se tem refletido na descontinuidade das Equipes Saúde da 

Família que atuam no estado. A partir desse diagnóstico, o governo estadual lançou, no 

ano de 2005, o Projeto Estruturador Saúde em Casa. Tal projeto abrange ações que 

envolvem a estrutura e os processos da estratégia Saúde da Família, com foco na 

qualificação da atenção básica. As Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Ambulatorial constituem o indicador de resultado do Saúde em Casa, sendo 

estabelecidas metas para sua redução nos instrumentos de planejamento do governo 

estadual. 

 

Ao se analisar o comportamento das internações sensíveis no estado, no período de 

2000 a 2007, viu-se uma grande variabilidade inter-regional. Ainda que a tendência à 

redução dessas internações tenha sido observada em todas as macrorregiões sanitárias, 

observam-se algumas descontinuidades. Jequitinhonha, Nordeste e Centro-Sul foram as 

macros que apresentaram as maiores proporções de ICSAA no total de internações, 

durante todo o período analisado. Tais macrorregiões registraram aumento da incidência 

relativa das ICSAA, entre os anos de 2005 e 2007. A análise também permitiu 

evidenciar que houve um aumento das desigualdades intra-regionais no que diz respeito 

a esse indicador em 9 (nove) das treze macrorregiões, ao serem comparados o primeiro 

e o último ano do período em foco. 
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Ademais, ao serem observados os números absolutos, viu-se que apenas 3 (três) 

macrorregiões sanitárias (Centro, Sul e Sudeste, por ordem decrescente de 

representatividade) foram responsáveis por 49,73% do total das internações por 

condições sensíveis à atenção ambulatorial do estado, em 2000; e por 51,52% delas, em 

2007.  

 

Parece que a existência de uma atenção primária mais robusta, que conta com uma 

infra-estrutura de apoio ao diagnóstico prévio das condições sensíveis (equipamentos 

para exames, por exemplo), contribuiu para o alcance de melhores resultados sanitários 

no que se refere às internações sensíveis. Isso porque, pôde ser observado que a 

incidência das internações sensíveis no total de internações foi menor nos municípios-

pólo microrregionais. Tal padrão foi verificado em todas as treze macrorregiões 

sanitárias, em 2000; e em onze delas, em 2007. 

  

No entanto, a diferença na incidência das ICSAA observada entre o grupo de 

municípios-pólo e o grupo de municípios não-pólo microrregionais diminuiu na 

comparação dos anos 2000 e 2007. Isso ocorreu em 10 (dez) macrorregiões sanitárias. 

Em duas macrorregiões, a lógica se inverteu, passando os municípios-pólo a 

apresentarem maior participação das ICSAA em todas as internações. Apenas na 

macrorregião Nordeste houve uma redução maior das internações sensíveis nos 

municípios-pólo relativamente à incidência de ICSAA nos municípios não-pólo. 

 

A pesquisa não evidenciou grandes diferenças nos resultados atreladas ao fenômeno da 

indução da demanda pela oferta. A chance de o indivíduo residente nas localidades que 

disponibilizaram leitos hospitalares do SUS ser internado por CSAA foi ligeiramente 

maior do que a média do estado, entre os anos de 2000 a 2007. Os resultados segundo a 

proporção de ICSAA sobre o total de internações desses municípios foram semelhantes 

à média do estado, mas se sabe que, neste caso, a Lei de Roemer pode ter afetado tanto 

as internações sensíveis, quanto as internações totais, anulando seu efeito sobre os 

resultados encontrados. 

 

Com relação à influência de fatores sócio-econômicos, foi possível identificar uma 

polarização entre os grupos de municípios que possuem a maior e a menor 

necessidade.em saúde (mensurada pelo Índice de Necessidade em Saúde – INS). Ou 

seja, de fato, a maior necessidade em saúde coincidiu com a maior incidência de 
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ICSAA; enquanto a menor necessidade correspondeu à menor incidência de ICSAA. 

Em 2007, a diferença entre os resultados apresentados por esses dois grupos foi menor 

do que a apurada em 2000. Quanto aos grupos intermediários, foi observado que as 

ICSAA não acompanharam as diferenças do INS. A maior redução da incidência de 

internações sensíveis durante o período analisado foi verificada, justamente, para o 

grupo que representa a segunda maior necessidade em saúde. 

 

Quando se considera a assistência suplementar, viu-se que sua influência foi atestada 

pelos resultados, dado que o grupo de municípios que possui maior parcela de sua 

população coberta por planos privados de saúde apresentara a menor incidência de 

ICSAA durante todo o período analisado. Apesar disso, observou-se que a maior 

redução relativa de internações sensíveis foi apresentada pelo grupo que apresenta a 

menor cobertura do segmento privado. Se for verdade que essa redução se deveu à 

atenção primária, tendo em vista a ínfima participação desse setor, a redução observada 

para esses municípios pode ser atribuída exclusivamente aos serviços prestados pelo 

Sistema Único de Saúde. 

 

Os resultados das internações sensíveis atestaram a influência do fator idade, tal como 

documentado na literatura, dado que se encontrou uma maior incidência relativa das 

ICSAA para os grupos que compõem os extremos da distribuição etária. Na apuração 

dos resultados do estado, percebeu-se que a redução da incidência das ICSAA no total 

de internações atingiu todas as faixas etárias. Na comparação das macrorregiões 

sanitárias, foi percebido um aumento do intervalo de resultados para a faixa etária mais 

jovem (0-4 anos), quando contrastados o ano de 2000 e o ano de 2007. Isso indica que a 

redução da incidência das internações sensíveis foi maior em determinadas macros, 

considerando a referida faixa etária. 

 

A observação do indicador segundo grupos de causas permitiu constatar que apenas 

cinco dos vinte grupos analisados corresponderam a 60,51% das ICSAA registradas no 

ano de 2004. “Pneumonias Bacterianas”, “Insuficiência Cardíaca” e “Saúde Mental” 

foram os grupos mais prevalentes. Não houve grandes alterações na classificação das 

10 (dez) causas de internações sensíveis mais freqüentes, entre os anos de 2004 e 2007, 

embora tenha sido registrado que “Hipertensão”, “Diabetes” e “Infecção no Rim e 

Trato Urinário” passaram a ser mais representativas no período em análise. 
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Por fim, a incidência de internações sensíveis esteve moderadamente associada à 

Atenção Primária à Saúde, quando se considera a correlação entre a cobertura 

populacional do PSF e a proporção de Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Ambulatorial nos municípios mineiros, no período de 2002 a 2007. O coeficiente de 

correlação linear de Pearson mostrou que 67,13% das localidades apresentaram a 

correlação negativa esperada; sendo que em 45,57%, tal correlação foi considerada forte 

ou moderada. Dado que o processo de qualificação da atenção básica ainda é incipiente, 

os resultados apresentados ainda não refletem os resultados potenciais da Atenção 

Primária à Saúde. 
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8 APÊNDICE 
 
 
Lista 8.1 Relação de Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (causas de 

Internações Sensíveis à Atenção Ambulatorial) segundo a Resolução 1093 – 
SES/MG. Lista adaptada conforme classificação feita por Perpétuo e Wong 
(2006), exceto “Outras tuberculoses”. 

 
 
1 - PNEUMONIAS BACTERIANAS 
      
  19  Pneumonias Bacterianas                                   J13 ,J130 

     19  Pneumonias Bacterianas                                   J14 ,J140 
     19  Pneumonias Bacterianas                                   J153-J154 
     19  Pneumonias Bacterianas                                   J158-J159 
     19  Pneumonias Bacterianas                                   J180-J189 
       
 
2 - INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
 
     29  Insuficiência cardíaca                                       I500-I509 
     30  Edema pulmonar                                               J81 ,J810 
 
 
3 – SAUDE MENTAL 
 
     38  Saúde Mental                                                    F100-F199 
     38  Saúde Mental                                                    F200-F209, F21, F210 
     38  Saúde Mental                                                    F220-F239, F24, F240 
     38  Saúde Mental                                                    F250-F259, F28, F280 
     38  Saúde Mental                                                    F29, F290 
     38  Saúde Mental                                                    F300-F388 
     38  Saúde Mental                                                    F39, F390 
 
4 -  HIPERTENSÃO 
 
     27  Hipertensão                                                       I10, I100 
     27  Hipertensão                                                       I110-I119 
     28  Angina Pectoris                                                 I200-I209 
   
 
5 - BRONQUITE E DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 
      
     18  Rinite, nasofaringite e faringite crônicas          J31 
     21  Bronquite aguda                                                J200-J219 
     22  Bronquite Crônica                                             J40, J400 
     22  Bronquite Crônica                                             J410-J418 
     22  Bronquite Crônica                                             J42, J420 
     23  Enfisema                                                           J430-J439 
     24  Bronquectasia                                                   J47, J470 
     25 Outras Doenças Pulmonares Obstrutivas          J440-J449 
          Crônicas 
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6 - GASTROENTERITES 
 
     11  Gastroenterites                                                  A000-A020 
     11  Gastroenterites                                                  A029 
     11  Gastroenterites                                                  A030-A039 
     11  Gastroenterites                                                  A048-A049 
     11  Gastroenterites                                                  A050-A059 
     11  Gastroenterites                                                  A060,A069 
     11  Gastroenterites                                                  A071 
     11  Gastroenterites                                                  A080-A085 
     11  Gastroenterites                                                  A09 ,A090 
 
 
7 –  INFECÇÃO NO RIM E TRATO URINÁRIO 
 
     35  Infecção no Rim e Trato Urinário                    N10, N100 
     35  Infecção no Rim e Trato Urinário                    N110-N119 
     35  Infecção no Rim e Trato Urinário                    N12, N120 
     35  Infecção no Rim e Trato Urinário                    N159 
     35  Infecção no Rim e Trato Urinário                    N390 
 
   
8 – ASMA 
 
      20  Asma                                                                J450-J459, J46, J460 
 
 
9 – DIABETES 
 
     31  Diabetes com complicações                             E100-E101, E110-E111 
     31  Diabetes com complicações                             E120-E121, E130-E131 
     31  Diabetes com complicações                             E140-E141 
     31  Diabetes com complicações                             E102-E108, E112-E118 
     31  Diabetes com complicações                             E122-E128, E132-E138 
     31  Diabetes com complicações                             E142-E148 
     32  Diabetes com complicações                             E109, E119, E129 
     32  Diabetes com complicações                             E139, E149 
 
 
10 – DESIDRATAÇÃO 
 
      12  Desidratação                                                    E86, E860 
 
 
11 – DESNUTRIÇÃO E DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS 
 
     14  Desnutrição                                                      E40, E400 
     14  Desnutrição                                                      E41, E410 
     14  Desnutrição                                                      E42, E420 
     14  Desnutrição                                                      E43, E430 
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     14  Desnutrição                                                      E440-E441 
     14  Desnutrição                                                      E45, E450 
     14  Desnutrição                                                      E46, E460 
     15  Deficiências Nutricionais                                E500-E509 
     15  Deficiências Nutricionais                                E511-E519 
     15  Deficiências Nutricionais                                E52, E520 
     15  Deficiências Nutricionais                                E530-E539 
     15  Deficiências Nutricionais                                E54, E540 
     15  Deficiências Nutricionais                                E550-E559 
 
 
12 - CONVULSÃO POR EPILEPSIAS 
 
      33  Convulsão por Epilepsias                                G400-G409 
 
 
13 - INFECÇÃO DA PELE E SUB-CUTÂNEO 
 
      36  Infecção da pele e subcutâneo                        L010-l089 
 
 
14 – HIPERTENSÃO GRAVIDEZ/ ECLAMPSIA 
 
     34  Hipertensão Gravidez/Eclampsia                     O100-O110,O11 ,O110 
     34  Hipertensão Gravidez/Eclampsia                     O13, O130 
     34  Hipertensão Gravidez/Eclampsia                     O140-O159 
     34  Hipertensão Gravidez/Eclampsia                     O16, O160 
 
 
15 – ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO 
 
     13  Anemia por deficiência de ferro                      D500-D509 
     13  Anemia por deficiência de ferro                      D510-D539 
 
 
16 – DOENÇA INFLAMATÓRIA DOS ÓRGÃOS PÉLVICOS FEMININOS 
 
     37  Doença Inflamatória dos órgãos pélvicos        N700-N739 
femininos  
     37  Doença Inflamatória dos órgãos pélvicos        N750-N768 
femininos 
 
 
17 - DOENÇAS IMUNIZÁVEIS       
       
      1  Sarampo                                                             B050-B059    
      2  Coqueluche                                                        A370-A379    
      3  Difteria                                                               A360-A369    
      4  Tétano                                                                A33, A330    
      4  Tétano                                                                A34, A340    
      4  Tétano                                                                A35, A350    
      5  Meningite p/Haemophilus                                 G000     
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      8  Tuberculose Pulmonar                                       A150-A153    
      8  Tuberculose Pulmonar                                       A160-A162    
      9  Meningite Tuberculosa                                      A170     
     26  Febre reumática                                                 I00, I000, I010-I029 
 
 
18 – INFECÇÃO AGUDA DAS VIAS SUPERIORES 
          
     16  Otite média supurativa                                     H660-H669 
     17  Infecção Aguda das Vias Aéreas Superiores   J00, J000 
     17  Infecção Aguda das Vias Aéreas Superiores   J010-J019 
     17  Infecção Aguda das Vias Aéreas Superiores   J020-J029 
     17  Infecção Aguda das Vias Aéreas Superiores   J030-J039 
     17  Infecção Aguda das Vias Aéreas Superiores   J060-J069 
 
 
19 – OUTRAS TUBERCULOSES 
 
     10  Outras Tuberculoses                                         A154-A159 
     10  Outras Tuberculoses                                         A163-A169 
     10  Outras Tuberculoses                                         A171-A179 
     10  Outras Tuberculoses                                         A180-A188 
     10  Outras Tuberculoses                                         A190-A199 
 
 
20 – SÍFILIS (INCLUSIVE CONGÊNITA) 
 
      6  Sífilis congênita                                                 A500-A509 
      7  Sífilis                                                                 A510-A539 
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Tabela 8.1: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial como porcentagem do total 
de internações (excluídos partos) nas macrorregiões sanitárias - MINAS GERAIS – 2000 

 
Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro. 

 
 

MACRORREGIÃO Média Mínimo Máximo Mediana
Desv. 
padrão

Coef. 
Variação

Percentil 
0,25

Percentil 
0,75

Centro 37,71 26,10 72,36 41,09 10,78 0,29 35,22 52,34

Triângulo do Norte 38,44 17,24 69,91 41,65 12,19 0,32 33,71 48,02

Sudeste 40,63 22,67 74,60 44,80 11,20 0,28 37,66 51,90

Norte de Minas 41,37 23,13 70,48 46,11 11,03 0,27 35,06 52,25

Sul 43,53 8,77 75,51 44,95 9,12 0,21 39,00 49,47

Oeste 43,58 20,99 67,66 44,73 9,49 0,22 38,01 49,37

Noroeste 44,25 22,17 71,83 45,08 12,93 0,29 36,51 54,77

Leste 44,94 30,19 84,94 47,42 13,40 0,30 39,39 57,71

Triângulo do Sul 45,71 32,45 67,35 46,47 10,52 0,23 40,87 57,74

Leste do Sul 46,31 25,46 74,41 41,47 12,71 0,27 36,93 52,36

Centro-Sul 46,78 24,59 66,17 47,48 10,10 0,22 38,24 53,65

Nordeste 49,21 29,73 74,70 47,75 9,41 0,19 44,05 55,12

Jequitinhonha 54,29 36,09 71,16 54,79 10,04 0,18 46,17 61,80
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Tabela 8.2: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial como porcentagem do 

total de internações (excluídos partos) nas macrorregiões sanitárias - MINAS 
GERAIS – 2007(1) 

 
Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro 

 

MACRORREGIÃO Média Mínimo Máximo Mediana
Desv. 
padrão

Coef. 
Variação

Percentil 
0,25

Percentil 
0,75

Triângulo do Norte 26,86 16,54 64,26 31,07 12,01 0,45 24,93 37,76

Centro 28,84 8,54 69,29 30,00 11,09 0,38 24,37 39,02

Norte de Minas 29,02 14,29 50,23 28,82 7,59 0,26 24,35 33,83

Noroeste 30,39 14,98 51,34 30,38 9,54 0,31 25,34 39,03

Leste 30,94 8,11 78,11 30,59 11,61 0,38 25,67 35,52

Sudeste 32,42 12,00 61,02 32,93 8,89 0,27 28,81 37,86

Oeste 32,48 10,99 54,42 31,84 9,74 0,30 25,32 38,46

Leste do Sul 32,87 15,08 50,50 30,73 8,59 0,26 25,54 37,43

Sul 34,67 11,11 62,04 35,41 8,66 0,25 29,40 41,34

Triângulo do Sul 36,08 19,92 62,70 39,19 11,49 0,32 30,22 44,76

Centro-Sul 41,87 23,00 62,94 40,94 9,42 0,22 32,57 44,70

Nordeste 43,56 14,43 77,25 40,96 14,80 0,34 30,95 50,96

Jequitinhonha 45,23 23,91 63,70 41,94 12,66 0,28 31,91 52,22
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Tabela 8.3: Taxa de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial para 
municípios-pólo e municípios não-pólo microrregionais, por macrorregião, 
nos anos de 2000 e 2007(1) – MINAS GERAIS 

2000 2007 2000 2007

Não-pólo 27,70 18,28 1,35 46,36 37,35 1,29

Pólo 23,09 14,96 1,16 39,50 31,13 1,19

Não-pólo 24,21 18,97 0,75 43,36 33,03 1,48

Pólo 19,16 10,32 1,26 35,09 26,71 1,20

Não-pólo 29,93 21,06 1,27 48,03 40,42 1,09

Pólo 35,92 31,27 0,66 45,71 43,19 0,36

Não-pólo 29,29 18,68 1,51 56,02 43,47 1,79

Pólo 30,28 21,66 1,23 52,29 47,29 0,71

Não-pólo 29,94 13,98 2,28 49,05 34,06 2,14

Pólo 24,67 11,49 1,88 41,21 28,24 1,85

Não-pólo 32,27 16,81 2,21 50,59 34,87 2,24

Pólo 17,57 10,91 0,95 33,96 27,59 0,91

Não-pólo 27,86 19,92 1,13 51,79 46,96 0,69

Pólo 28,54 18,43 1,44 46,09 39,10 1,00

Não-pólo 20,08 13,48 0,94 46,99 31,21 2,26

Pólo 19,58 12,69 0,98 39,59 28,98 1,51

Não-pólo 20,28 11,65 1,23 46,60 30,84 2,25

Pólo 21,36 13,60 1,11 37,36 27,63 1,39

Não-pólo 28,48 16,62 1,69 45,53 33,47 1,72

Pólo 21,75 13,84 1,13 41,27 31,26 1,43

Não-pólo 30,43 20,83 1,37 48,12 36,16 1,71

Pólo 23,15 19,87 0,47 36,30 30,58 0,82

Não-pólo 32,93 16,69 2,32 49,04 36,98 1,72

Pólo 17,03 10,70 0,91 34,31 24,09 1,46

Não-pólo 28,10 17,02 1,58 51,33 40,68 1,52

Pólo 28,87 17,47 1,63 43,59 34,34 1,32

Aceleração 
da redução 
(por ano)

Int. Sens. por 1.000 
habitantes

MUNICÍPIO
Aceleração 
da redução 
(por ano)

Int. Sens. como % 
do total de 
internações

MACRO SUDESTE

MACRO 
TRIÂNGULO DO 

NORTE

MACRO 
TRIÂNGULO DO 

SUL

MACRO SUL

MACRO LESTE DO 
SUL

MACRO 
NORDESTE

MACRO 
NOROESTE

MACRO NORTE 
DE MINAS

MACRO OESTE

MACRO CENTRO-
SUL

MACRO 
JEQUITINHONHA

MACRO LESTE

MACRO CENTRO

 
Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro 
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Tabela 8.4: Diferença entre as taxas ICSAA para municípios-
pólo e municípios não-pólo microrregionais e 
diferença entre as proporções de ICSAA no total 
de internações (excluídos partos) para municípios-
pólo e municípios não-pólo microrregionais, por 
macrorregião, nos anos 2000 e 2007(1) – MINAS 
GERAIS 

2000 2007 2000 2007

SUL
4,61 3,32 6,86 6,21

CENTRO
5,05 8,66 8,27 6,32

CENTRO-SUL
-5,99 -10,20 2,32 -2,77

JEQUITINHONHA
-0,99 -2,98 3,73 -3,83

LESTE
5,27 2,49 7,84 5,82

LESTE DO SUL
14,70 5,91 16,62 7,28

NORDESTE
-0,67 1,49 5,69 7,85

NOROESTE
0,49 0,79 7,41 2,23

NORTE DE MINAS
-1,07 -1,96 9,24 3,20

OESTE
6,73 2,77 4,27 2,21

SUDESTE
7,28 0,95 11,82 5,57

TRIÂNGULO DO NORTE
15,89 5,99 14,73 12,89

TRIÂNGULO DO SUL
-0,77 -0,45 7,75 6,35

Int. Sens. por 
1.000 habitantes

Int. Sens. como 
% do total de 
internações

MACRORREGIÃO

 
Fonte: Dados básicos: BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. 

Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 
Elaboração da autora. 
(1) Dados até novembro 

 
 
 
 
 
 


