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O SUS está organizado de forma a prestar assistência à saúde da população por 

meio de uma rede descentralizada de serviços de saúde. Essa forma de organização, 

entretanto, não define níveis de ação isolados, sendo interessante olhar para a base do 

sistema, a Atenção Básica, e sua relação com os demais níveis de atenção. 

Define-se “Condições Sensíveis à Atenção Básica (CSAB)” como um conjunto 

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

de internações. Essas hospitalizações podem servir de instrumento para a avaliação e 

monitoramento da efetividade desse nível do sistema de saúde. Excesso de internações 

por CSAB podem indicar problemas de acesso ao sistema de saúde ou de seu 

desempenho. 

Com o acompanhamento sistemático dos dados dos Hospitais de Ensino (HE) e 

a possibilidade de serem trabalhados dados de internações por CSAB nestes 

estabelecimentos, procurou-se fazer análise preliminar das internações focando aquelas 

que podem ser qualificadas como sensíveis à atenção básica. Tomou-se como referência 

a portaria MS 221 de 17 de abril de 2008 que publicou a lista brasileira de internações 

por condições sensíveis à atenção primária. Essa lista é composta por 19 grupos de 

causas de internações e diagnósticos, de acordo com a Classificação Internacional de 

Doenças CID-10.  

Com objetivo de avaliar a resolubilidade da atenção primária para determinados 

problemas de saúde, pelas regiões atendidas nos HE, foram selecionados o diagnóstico 

principal de todas as internações (625592) dos Hospitais de Ensino no ano de 2011, 

utilizando-se a base de dados das AIHS apresentadas e pagas do Estado de São Paulo. 

Posteriormente, separam-se aquelas internações com diagnóstico principal por 

condições sensíveis à atenção básica (80693 – 12.9%), segundo a lista da portaria MS 

221. 

Nos 44 HE (HC da FAMEMA foi desmembrado nas Unidades materno-infantil e 

clínico cirúrgico, por isso o total de 44) o percentual de internações CSAB variou de 

0,2% a 33,2%, com média de 12,7% (DP 7,6%). 75% dos hospitais tiveram até 16,4% 

de internações CSAB. 

A figura 1 mostra a distribuição dos HE no ESP, segundo os DRS. Nota-se que a maior 

parte dos HE encontra-se nas regiões das DRS da Grande São Paulo e Campinas, 

regiões que também concentram a maior população do estado. 

A tabela 1 reflete o comportamento dos HE em relação aos percentuais de internações 

por CSAB e o z-score desse percentual. 

A figura 2 representa a posição dos HE em desvios padrões, segundo o percentual de 

internações CSAB. 

 

N = 44 

Média = 12.7 % 

DP = 7.6 % 

EP = 1.1 % 

Mediana = 12.5 % 

Percentil 25 = 8.4 % 

Percentil 75 = 16.4 % 

Amplitude = 33.1% 
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Figura 1: Localização dos HE e distribuição percentual das internações CSAB, 2011. 
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Tabela 1: Percentual de CSAB e zscore dos 

percentuais nos HE, 2011. 
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Figura 2: Percentuais padronizados das internações CSAB nos HE, 2011. 
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