
Internações por Condições 
Sensíveis a Atenção 
Primária em Saúde 

(ICSAPS) no município de 
São Paulo, 2010 a 2017  

Sylvia Grimm - CEInfo - SMS 

10/05/2018 



 As Condições Sensíveis à Atenção Primária em 
Saúde (CSAPS) compreendem uma lista de agravos 
à saúde, cuja morbidade e mortalidade podem ser 
evitados, em sua totalidade ou parcialmente, pela 
presença de serviços efetivos de saúde. 
Quando a APS não assegura acesso suficiente e 
adequado, pode gerar uma demanda excessiva para 
os níveis de média e alta complexidade, implicando 
em respostas inadequadas de cuidado, possíveis 
aumentos de custos e deslocamentos 
desnecessários.  

Introdução 



 Este estudo teve como objetivo analisar as ICSAPS 
ocorridas em estabelecimentos com atendimento 
ao SUS no MSP 
 
• Taxas de ICSAPS;  
• Proporção no total de internações clínicas de 

média complexidade 
• Por grupos de causas e diagnósticos, faixa etária 

e custos de internação.  
• Análise espacial das ICSAPS em 2015. 

Objetivo 



• Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 
do MS 2013-2015 (BRASIL, 2014) 

 
• Cobertura populacional estimada pelas equipes de 

Atenção Primária à Saúde - APS’ a partir da resolução 
da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nº 8 de 
24/11/2016 (BRASIL, 2016)  

 
• Para análise da tendência, quantificada pela variação 

média anual, usou-se o procedimento de Prais-
Winsten (ANTUNES JLF, CARDOSO MRA, 2015) para 
regressão linear, considerando p<0,005 para tomada 
de decisão de significância estatística. 

 

Metodologia 



Resultados 



Resultados 



Resultados 



As ICSAPS vêm sendo utilizadas como indicador de acesso, e da 
qualidade da APS, tornando-se instrumento de gestão do cuidado na 
atenção primária. 
A tendência de queda das ICSAPS no MSP, observada ao longo do 
período estudado, deve ser vista com cautela, na perspectiva de sua 
adoção como indicador da qualidade da atenção básica, pois são 
indicadores indiretos. 
No campo da geração do conhecimento podem contribuir para 
sustentar hipóteses e a busca por respostas a partir da realização de 
outros estudos de avaliação de serviços. 
De todo modo, os resultados do presente trabalho apontam para uma 
melhoria no quadro de ICSAPS, sugerindo possível relação com a 
ampliação da qualidade da APS no MSP.  

Considerações finais 
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