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RESUMO 

 

 As hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária são um 

indicador da capacidade resolutiva do sistema de saúde, representando problemas 

que seriam potencialmente evitáveis caso houvesse uma atenção primária contínua, 

oportuna e efetiva. Consistem em doenças cujo risco de internação poderia ser 

reduzido através da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce de condições 

agudas ou do controle e acompanhamento de afecções crônicas. Este trabalho teve 

como principal objetivo estudar o perfil regional das hospitalizações pediátricas por 

condições sensíveis à atenção primária à saúde. Trata-se de um estudo analítico 

transversal, realizado por meio de inquérito de morbidade hospitalar com utilização 

de dados secundários obtidos dos prontuários clínicos. Foram investigadas todas as 

internações de crianças abaixo de dez anos de idade ocorridas em 2011. Os dados 

revelam que as internações por condições sensíveis à atenção primária 

corresponderam a 31,0% do total e a 40,4% dos casos provenientes do município de 

Diamantina. Pneumonias bacterianas e asma foram as principais causas 

observadas, havendo divergências entre os diagnósticos documentados nos 

prontuários e aqueles registrados nos laudos oficiais. Os resultados evidenciaram a 

importância do monitoramento da atenção primária quanto às ações direcionadas à 

população infantil, visto sua maior vulnerabilidade. Somadas a outros indicadores, as 

internações por condições sensíveis à atenção primária apresentam-se como uma 

ferramenta de grande utilidade para a gestão em saúde, pois possibilitam uma visão 

mais ampla quanto à realidade da assistência prestada. 

 

 

Palavras Chave: Atenção primária à saúde, avaliação em saúde, criança 

hospitalizada, indicadores de saúde.  

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT  

 

 Hospital admissions for reasons related to primary health care are said to be 

an indirect indicator of how successful a given health system is. They reflect 

conditions which could be potentially avoided if continuous, effective, adequate 

primary care were in place. This is mainly because the number of hospitalizations 

could be reduced by preventive actions and/or early diagnosis and treatment of acute 

conditions and monitoring of chronic diseases. The primary purpose of the present 

research was to provide a general overview of pediatric hospitalizations for 

conditions related to primary health care by examining child morbidity on the basis of 

secundary data from medical records. Here, we focused on hospital admissions of 

children under ten years (zero to nine years, 11 months and 29 days) to two hospitals 

in the town of Diamantina, Southeastern Brazil, in 2011 (from January, 1st to 

December, 31st).  We found that hospitalizations for reasons related to primary health 

care accounted for 31% of the overall number of child admissions. When considering 

only the cases from Diamantina specifically, the percentage rose to 40.4%. Bacterial 

pneumonia and asthma were the main causes of hospitalization, although the 

diagnoses documented in the medical records were not consistent with official 

reports. Our findings support the importance of monitoring children’s primary health 

care given their highly vulnerable nature. We also argue that assessment of 

hospitalizations for conditions related to children’s primary health care can serve as a 

valuable tool in health management. Together with other indicators, it provides a 

broader overview of the assistance that is actually offered.  

 

 

Keywords: Primary health care, health services evaluation, hospitalized child, 

indicators of health services. 
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1 INTRODUÇÃO  

   

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 
 

 

 É o que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

definindo a partir de então os serviços públicos de saúde e as ações a eles 

relacionadas como integrantes de um só sistema (BRASIL, 1988).   

 Dois anos depois, o Sistema Único de Saúde (SUS), formalizado pela Lei nº 

8080 de 1990, foi instituído para garantir à população brasileira os direitos 

constitucionais supracitados. Universalidade, integralidade e equidade compõem os 

três pilares fundamentais da organização do SUS. Regionalização e hierarquização, 

resolubilidade, descentralização, participação social e complementaridade do setor 

privado são os princípios que o norteiam (BRASIL, 1990a).  

 Seguindo as premissas de assistência à saúde então estabelecidas, os 

serviços passaram a ser organizados em níveis de complexidade crescente, 

devendo o acesso da população ocorrer pelo nível primário de atenção (TORRES et 

al., 2011). 

 

 

1.1 Atenção primária à saúde 

 

 

 De acordo com Oliveira, Simões e Andrade (2007), a atenção primária 

corresponde aos procedimentos básicos de promoção do estado de saúde de uma 

dada população, e os níveis superiores compostos pela atenção ambulatorial e 

hospitalar de média e alta complexidade. Contudo, cabe ressaltar que  

 

Esse enfoque piramidal determina, nos sistemas de serviços de saúde, 
consequências desastrosas, especialmente quando conduz a uma 
banalização da atenção primária à saúde ao transformar, equivocadamente, 
as ações mais complexas de um sistema de serviços de saúde em ações de 
baixa complexidade. Essa hierarquização da atenção à saúde leva a uma 
representação por políticos, por profissionais de saúde e pela própria 
população de uma atenção primária à saúde como algo muito simples, 
quase banal (PESTANA; MENDES, 2004, p.38). 



   

 As ações denominadas de média e alta complexidade, que se referem 

respectivamente aos serviços de atenção secundária e terciária, são mais densas 

tecnologicamente e mais dispendiosas, mas definitivamente não são mais 

complicadas. A atenção primária à saúde exige conhecimentos multidisciplinares e 

uma união muito mais ampla de atitudes e habilidades, o que a torna, 

inquestionavelmente, muito mais complexa (PESTANA; MENDES, 2004). Segundo 

as concepções da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),  

 
 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e proteção de 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução 
de danos e manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades 
(BRASIL, 2012b, p.19). 
 

 

 È importante ressaltar que os termos atenção primária à saúde e atenção 

básica, ambos extensamente utilizados na literatura, podem ser considerados, na 

atual visão da PNAB, como equivalentes (BRASIL, 2012b).  Optou-se neste trabalho 

pela utilização do termo atenção primária à saúde (APS), buscando evitar a 

banalização e desvalorização da mesma, como anteriormente destacado. 

 Segundo Mendonça (2009, p. 1494), a APS 

 

Desenvolve-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, destinadas a populações 
de territórios geograficamente delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinâmica existente no território 
onde vivem essas populações.  
 

 

 Para Starfield (2002), a APS se diferencia dos demais níveis assistenciais 

pelos atributos de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. 

Primeiro contato implica em acessibilidade e uso do serviço a cada problema que 

necessite de assistência. Longitudinalidade pressupõe a existência de uma fonte 

regular de atenção ao longo do tempo. Já a integralidade demanda articulações 

feitas pelas unidades de APS para que o indivíduo receba toda a assistência 

necessária à sua saúde, o que poderá incluir o encaminhamento para outros 



   

serviços. A coordenação da atenção, por sua vez, requer o reconhecimento dos 

problemas e a continuidade do cuidado por parte dos profissionais.   

 Harzheim, Stein e Álvarez-Dardet (2004) ressaltam que, dados os atributos da 

APS e sua concepção integral do processo saúde-doença, tais serviços são o 

espaço preferencial para a promoção da saúde infantil no âmbito sanitário. Ao prover 

cuidado de primeiro contato, contínuo, com ênfase em atividades de promoção e 

prevenção e forte componente de orientação familiar, os serviços primários efetivos 

possibilitam todas as condições para o acompanhamento de qualidade à população 

infantil adscrita a eles.  

 A APS é tida, portanto, como a provisão do contato inicial, focado na pessoa, 

acessível e continuado ao longo do tempo, a fim de facilitar a obtenção do cuidado 

necessário. Este deve ser resolutivo e abrangente, para que a referência somente 

ocorra naqueles casos que extrapolarem sua competência (ALFRADIQUE et al., 

2009). 

 

 

1.2 A atenção primária como ordenadora de um sistema de saúde 

 

  

 Em um sistema de saúde cuja porta de entrada seja a APS resolutiva, 

oportuna e de boa qualidade, assume-se que o indivíduo deva ser atendido por este 

serviço e tenha o seu problema de saúde resolvido. Espera-se que o 

encaminhamento para outros serviços somente ocorra nos casos em que haja maior 

gravidade ou necessidade de cuidados com maior densidade tecnológica. Caso a 

APS não exerça adequadamente o seu papel, a porta de entrada será a atenção 

especializada, o pronto-atendimento (PA) ou a hospitalização, pois o indivíduo 

buscará diretamente esse nível do sistema. O caminho percorrido desde a procura 

pela atenção à saúde até o seu desfecho foi proposto por Caminal e Matutano 

(2003), adaptado por Alfradique et al. (2009) para as condições brasileiras  e  é 

resumido na Figura 01.  

 A busca direta por outros níveis assistenciais pode ser decorrente de diversos 

fatores, como a falta de acesso ou a baixa vinculação aos serviços de APS, a busca 

espontânea por atendimento especializado ou de urgência, características próprias 



   

do indivíduo ou mesmo a incapacidade da APS de solucionar o problema, seja por 

baixa resolubilidade, seja por assistência tardia (Alfradique et al., 2009). 

 

Indivíduo que necessita de atenção à 
saúde

Atenção 
especializada

Atenção 
Primária PA 

Hospitalização

Atenção 
Resolutiva

Figura 01 – Descrição do percurso de um indivíduo desde a procura por atenção à saúde até o seu 
desfecho. Fonte: adaptado de Alfradique et al. (2009).  

 

 
 Segundo Gervás et al. (2007), pacientes distintos e com problemas de saúde 

semelhantes estarão sujeitos a diagnósticos diferentes e serão submetidos a 

procedimentos diversos, conforme as características do médico responsável pelo 

atendimento. Enquanto o plantonista atua fundamentado no contexto de sua prática 

hospitalar, o médico da APS caracteriza-se pela capacidade de somar ao problema 

do doente o seu contexto sócio-cultural e suas necessidades individuais, justificando 

uma diversidade clínica prudente e necessária. 

 Assim sendo, de acordo com Pestana e Mendes (2004), uma APS de 

qualidade exige interação constante com os cidadãos usuários dos serviços, 

responsabilização por sua saúde, utilização de procedimentos promocionais e 

preventivos, coordenação dos fluxos e contrafluxos na rede de serviços e resolução 

de 85% dos problemas de saúde daquela população. Tais autores afirmam ainda 

que “[...] os serviços de atenção primária e secundária à saúde, somados, 

respondem por 97% do total de ações de um sistema de serviços de saúde” 

(PESTANA; MENDES, 2004, p.60). 



   

 Com relação à população infantil, a maior parte das intervenções preventivas 

e curativas dirigidas aos problemas mais prevalentes nessa faixa etária é 

tecnologicamente simples, dispensando cuidados hospitalares. Por outro lado, 

quando forem necessárias intervenções mais complexas, cuidados especializados 

ou hospitalares, os serviços de APS fazem a conexão entre os diferentes níveis, 

mantêm a continuidade do cuidado e reforçam, junto aos outros níveis, a importância 

dos fatores socioambientais sobre a saúde das crianças (HARZHEIM; STEIN; 

ÁLVAREZ-DARDET, 2004). 

 Segundo Mendes (2002), essa nova concepção de atenção primária tende a 

superar visões mais restritas que a compreendiam unicamente como um nível de 

assistência ou como um meio para ofertar serviços a populações marginalizadas. A 

APS pode ser considerada hoje como elemento fundamental na estruturação dos 

sistemas de saúde e vem sendo utilizada, na história recente de diversos países, 

para organizar e ordenar os recursos destinados à saúde para que respondam de 

maneira apropriada às necessidades de suas populações. 

 Como afirma Mendonça (2009, p. 1494),  

 

Já existem evidências suficientes que os países cujos sistemas de saúde se 
organizam a partir dos princípios da atenção primária alcançam melhores 
resultados em saúde, menores custos, maior satisfação dos usuários e 
maior equidade, mesmo em situações de grande desigualdade social, como 
é o caso do Brasil. 

 

 

1.3 A atenção primária à saúde no Brasil 
 

 

 A atenção primária desponta, atualmente, como “um dos pilares da política de 

saúde no Brasil” (PERPETUO; WONG, 2007, p.2) e tem a Saúde da Família como 

prioritária para sua expansão e consolidação (BRASIL, 2012b). 

 Políticas de saúde baseadas na Saúde da Família vêm sendo desenvolvidas 

em diversas partes do mundo. Apesar de denominadas de várias maneiras 

possuem, em comum, o objetivo de atuar diretamente junto à família e à 

comunidade de forma integral, no enfoque generalista e tem como princípio básico a 

aproximação do serviço de saúde com a comunidade (LORA, 2004). 



   

 A Saúde da Família é uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde (UBS). Mediante a adscrição de clientela, essas equipes são 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, 

estabelecem vínculo com a população, priorizando ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos. Esta concepção supera 

a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na doença e possui, como 

desafio, a ampliação das fronteiras de atuação visando maior resolubilidade da 

atenção primária (BRASIL, 2013b).   

  Dentre as propostas brasileiras que foram surgindo, seja em nível local ou 

regional, a Saúde da Família distinguiu-se como possibilidade de real implantação 

do SUS e de seus princípios doutrinários e organizacionais (LORA, 2004). 

 O Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), lançado em 1991 

pelo Ministério da Saúde, representou o reconhecimento de experiências exitosas 

que vinham acontecendo nos municípios brasileiros, em alguns casos antes mesmo 

da própria criação do SUS (MENDONÇA, 2009). Em seguida, a criação do Programa 

de Saúde da Família (PSF) em 1994, posteriormente expandido para a atual 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), ampliou os recursos assistenciais e 

apresentou-se como a alternativa de mais largo alcance para organização da 

atenção primária no Brasil (MENDES, 2002; SOUZA; DIAS-DA-COSTA, 2011). 

 No PACS é prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de 

Saúde (EACS) como possibilidade para a reorganização inicial da APS, com vistas à 

implantação gradual da ESF ou como forma de agregar os agentes comunitários a 

outras maneiras de organização da atenção (BRASIL, 2012b). Na EACS as ações 

dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um 

enfermeiro/supervisor lotado em uma UBS (BRASIL, 2013b).   

 As equipes da ESF, por sua vez, são compostas, no mínimo, por um médico 

de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários 

de saúde. Quando ampliadas, contam ainda com um dentista, um auxiliar de 

consultório dentário e um técnico em higiene dental (BRASIL, 2013b).   

 A ampliação do acesso aos serviços básicos assim proporcionada, 

especialmente para as populações mais carentes, garantiu o reconhecimento da sua 

importância (MENDES, 2002). De acordo com os últimos dados disponíveis no 



   

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), o Brasil contava em agosto de 

2011 com 53,1% de cobertura populacional por equipes de ESF e com 63,7% de 

cobertura por agentes comunitários de saúde (BRASIL, 2013b).  

 A rápida expansão da Saúde da Família ultrapassou em muito os limites de 

um programa e é hoje uma política do Estado brasileiro (MENDONÇA, 2009). 

Buscando maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais, tem 

produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações 

assistidas (BRASIL, 2013b).    

 
 
1.4 A regionalização da saúde no Brasil e em Minas Gerais 

 
 

 
 De acordo com as doutrinas do SUS, o principal responsável pelo 

atendimento ao doente e pela saúde da população deve ser o município, através de 

suas instituições próprias ou de outras contratadas. Caso a complexidade do 

problema suplante a capacidade deste de resolvê-lo, a assistência deverá ser 

fornecida pelos suportes regionais e estaduais de saúde (BRASIL, 1990b), cabendo 

ao município prestar, no mínimo, os serviços de atenção primária aos seus cidadãos 

(PESTANA; MENDES, 2004).  

 A Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/02 estabelece o 

processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de 

saúde e de busca de maior equidade, preconizando a elaboração do Plano Diretor 

de Regionalização (PDR) como instrumento de ordenamento desse processo em 

cada Estado. O PDR fundamenta-se na estruturação de sistemas funcionais e 

resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos territórios estaduais 

em regiões e módulos assistenciais, da conformação de redes hierarquizadas de 

serviços e do estabelecimento de mecanismos e fluxos de referências e contra-

referências intermunicipais, objetivando garantir a integralidade da assistência e o 

acesso da população aos serviços e ações de saúde conforme suas necessidades 

(BRASIL, 2002).  

 Com o intuito de atender a essa proposta, o PDR mineiro estabeleceu 

referenciais para a organização dos serviços conforme a densidade tecnológica 

possível por nível e por necessidades em cada uma das regiões (MINAS GERAIS, 



   

2010). O Estado foi dividido, a partir de 2003, em 13 macrorregiões sanitárias, com 

18 cidades-polo e 75 microrregiões. Desde então foram realizados ajustes para 

alteração de adscrições microrregionais e, a partir de 2011, foram oficialmente 

instituídas 77 microrregiões (MALACHIAS et al., 2013).  

 As microrregiões de saúde, atualmente denominadas Regiões de Saúde, 

correspondem ao espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de 

municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 

sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 

com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde (MINAS GERAIS, 2012). São a base territorial de planejamento 

da atenção secundária, com abrangência intermunicipal e capacidade de oferta de 

serviços ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, além de alguns 

serviços de alta complexidade (MINAS GERAIS, 2010).  

 As macrorregiões de saúde, por sua vez, correspondem às atuais Regiões 

Ampliadas de Saúde (MINAS GERAIS, 2012). Constituem o nível regional da 

atenção terciária, englobando microrregiões de saúde e seus municípios em função 

da possibilidade de oferta e acesso a serviços ambulatoriais e hospitalares de maior 

densidade tecnológica (MALACHIAS et al., 2013). 

 O município polo é caracterizado como aquele que exerce força de atração 

sobre outros, em número comparativamente significativo, por sua capacidade e 

potencial de equipamentos urbanos e de fixação de recursos humanos 

especializados (MINAS GERAIS, 2010). Além de atender à demanda de serviços do 

nível de atenção terciária, o polo macrorregional acumula a função do polo 

microrregional de atendimento ao nível secundário e mantém sua responsabilidade, 

enquanto município, pela atenção primária (MINAS GERAIS, 2010).  

 Apesar da regionalização, a distribuição populacional, a densidade 

demográfica e as características socioeconômicas de cada uma das regiões 

mineiras são distintas. As regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce 

concentram grande parte de municípios com piores condições socioeconômicas, 

enquanto aquelas ao Sul, ao Centro e do Triângulo Mineiro se destacam por seu 

maior desenvolvimento. Estas desigualdades têm reflexos também na área da 

saúde, ocorrendo maior concentração de serviços, equipamentos e recursos 



   

humanos especializados nas regiões centrais e ao sul do Estado (MALACHIAS et 

al., 2013).  

 O Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais elaborado para o período de 

2008 a 2011 registrou como clara intenção a redução das desigualdades do Estado 

através de investimentos que privilegiassem a melhoria da qualidade dos serviços 

nas regiões com maior necessidade. Para atingir tal propósito, estabeleceu como 

estruturadores os projetos Saúde em Casa, Viva Vida e Regionalização/Urgência e 

Emergência (MINAS GERAIS, 2008).  

 O projeto Saúde em Casa apresentou como diretriz o aprimoramento da 

qualidade da APS de forma qualitativa e quantitativa, tendo como objetivos 

estratégicos universalizar o acesso à APS, ampliar a cobertura da Saúde da Família, 

financiar reformas, construções e compra de equipamentos para as UBS e reduzir 

as disparidades regionais no atendimento à saúde. A estruturação do Viva Vida teve 

como foco principal a redução da mortalidade materno-infantil por meio da 

organização e qualificação da rede de atenção à saúde da mulher e da criança. O 

projeto de Regionalização/Urgência e Emergência, por sua vez, foi elaborado para 

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários por meio da 

distribuição territorial das redes de atenção à saúde. (MINAS GERAIS, 2008). 

 

 

1.5 Indicadores de qualidade da atenção primária à saúde 

  

 

 A implementação de ações em saúde deve ser seguida por estratégias de 

averiguação dos resultados alcançados.  A utilização processos avaliativos, como 

sugerido por Fernandes et al. (2009), pode contribuir para que gestores e 

profissionais adquiram os conhecimentos necessários à tomada de decisão voltada 

ao atendimento das demandas e necessidades de saúde, ampliando assim a 

resolubilidade do sistema. 

 A utilização de indicadores de saúde permite o estabelecimento de padrões, 

bem como o acompanhamento de sua evolução ao longo dos anos, facilitando a 

compreensão da realidade social e constituindo-se em ferramenta útil ao processo 

de monitoramento das ações implantadas (FERREIRA; DIAS; MISHIMA, 2012).  



   

 A avaliação do desempenho dos serviços de saúde deve incluir questões 

relacionadas à efetividade, acesso, eficiência, respeito aos direitos das pessoas, 

aceitabilidade, continuidade, adequação e segurança, pois estes serviços devem 

dispor de estrutura capaz de garantir o atendimento às necessidades de saúde, 

reconhecendo que são, em grande parte, decorrentes de determinantes sociais, 

políticos e econômicos (FIOCRUZ, 2012). 

 Nos últimos anos, tem-se observado o empenho dos órgãos governamentais 

em adotar a avaliação como prática regular e sistemática de suas ações e diferentes 

países vêm desenvolvendo estudos direcionados à construção de indicadores que 

possam avaliar a capacidade de resolução da APS (ELIAS; MAGAJEWSKI, 2008).  

 Segundo Moura et al. (2010, p.84), “em todo o mundo, diversos autores têm 

usado indicadores da atividade hospitalar como medida da efetividade da atenção 

primária à saúde”. Entende-se efetividade como sendo “o grau em que a assistência, 

os serviços e as ações atingem os resultados esperados” (FIOCRUZ, 2012, p. 55). 

 

 

1.6 Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária  
 

 

 Oliveira et al. (2010) apontam que a APS relaciona-se a um conjunto de 

diagnósticos cujas internações hospitalares poderiam ser evitadas diante de um 

cuidado de saúde apropriado. Tal argumento é também defendido por Ferreira, Dias 

e Mishima (2012), ao afirmarem que a adoção das hospitalizações por causas 

evitáveis como um indicador da efetividade dos serviços de saúde no nível primário 

oferece subsídios para o planejamento e avaliação das ações em saúde.  

 O indicador denominado condições sensíveis à atenção primária (CSAP) 

representa os problemas de saúde para os quais a APS efetiva e oportuna diminuiria 

o risco de hospitalização com a prevenção de doenças, diagnóstico e tratamento 

precoce de condições agudas, controle e acompanhamento de patologias crônicas 

(ALFRADIQUE et al., 2009; CAMINAL; NAVARRO, 2003). O termo corresponde ao 

denominado por John Billings et al. (1993) como ambulatory care sensitive 

conditions.no início da década de 1990 nos Estados Unidos.  



   

 Consideram-se evitáveis as hospitalizações por doenças infecciosas 

preveníveis por meio de imunização, tais como sarampo, tétano e difteria, assim 

como condições agudas cujas complicações podem ser atenuadas por meio de 

diagnóstico e tratamento precoce, como as pneumonias e gastroenterites. 

Igualmente, considera-se que o seguimento de qualidade e o apoio domiciliar 

adequado possam reduzir as hospitalizações por complicações agudas de doenças 

não transmissíveis como, por exemplo, o coma diabético, assim como as 

readmissões e o tempo de permanência hospitalar por diversas doenças crônicas, 

como a insuficiência cardíaca congestiva (ALFRADIQUE et al., 2009; GERVAS et 

al., 2007). 

 Altas taxas de internações por CSAP em uma determinada população podem 

indicar sérios problemas de desempenho do sistema ou de acesso ao mesmo, Esse 

excesso de hospitalizações representa um sinal de alerta, que deve acionar 

mecanismos de análise e busca de explicações para a sua ocorrência 

(ALFRADIQUE et al., 2009). 

 Assim sendo, embora outros fatores, inclusive os culturais, possam interferir 

nos indicadores de internação hospitalar, a capacidade resolutiva da APS na 

prevenção de hospitalizações desnecessárias tem sido tomada como um valioso 

indicador para monitoramento da qualidade da assistência à saúde (FERNANDES et 

al., 2009).  

 Entretanto, há dificuldade de se comparar o percentual de internações 

consideradas sensíveis ao cuidado primário com o de outros países devido à 

incompatibilidade de apresentação dos dados. Tanto na Europa como nos Estados 

Unidos, utiliza-se como referência a nona Classificação Internacional de Doenças 

(CID 9), enquanto no Brasil emprega-se a décima revisão (CID 10), o que pode 

gerar distorções significativas na análise comparativa (FERNANDES et al., 2009). 

Em revisão sistemática da literatura realizada em 2008, Nedel et al. (2010) 

constataram grande variedade das faixas etárias enfocadas, bem como do número 

de causas consideradas evitáveis em cada estudo, com um coeficiente de 

variabilidade de 56,4%.  

 Apesar desse empecilho, é inviável a existência de uma lista única de 

hospitalizações por CSAP, pois segundo Alfradique et al. (2009), cada uma delas 



   

deve estar adaptada ao contexto de seu país, devido às diferenças dos seus 

sistemas de saúde, perfis epidemiológicos e carga de doenças.  

 

 

1.6.1 Lista brasileira de condições sensíveis à atenção primária  

 

 

 No Brasil, além da existência de diferentes listas regionais, a ausência de 

informações que permitissem examinar as tendências dessas internações em 

relação às outras causas de hospitalização também limitava o seu uso. Diante disso, 

o Ministério da Saúde brasileiro publicou em 2008 a Lista Brasileira de Condições 

Sensíveis à Atenção Primária (ANEXO A), que se diferencia das estrangeiras 

principalmente pela presença de maior número de doenças infectocontagiosas e 

pela ausência de afecções odontológicas. O propósito da sua elaboração foi 

desenvolver mais uma ferramenta que pudesse contribuir para avaliar a APS no país 

e comparar o seu desempenho, fazendo parte de uma estratégia de aprimoramento 

do planejamento e da gestão dos serviços públicos de saúde (ALFRADIQUE et al., 

2009). 

 Até aquele momento, a maioria das publicações havia sido realizada nos 

Estados Unidos e Espanha (NEDEL et al., 2010). No Brasil, o tema já havia sido 

proposto como estratégia de monitoramento da atenção primária no estado do 

Ceará (MENDES, 2002) e em estudos realizados em Minas Gerais (OLIVEIRA; 

SIMÕES; ANDRADE, 2007; PERPETUO; WONG, 2007), Santa Catarina (ELIAS; 

MAGAJEWSKI, 2008) e Rio Grande do Sul (DIAS-DA-COSTA et al., 2008; NEDEL et 

al., 2008).  

 A elaboração da lista brasileira de CSAP favoreceu a realização de pesquisas 

sobre o tema, a maioria delas abordando faixas etárias e regiões (MOURA et al., 

2010) ou avaliando a prevalência de internações por estas causas no país como um 

todo (BOING et al., 2012) ou em alguns estados (REHEM; EGRY, 2011; DIAS-DA-

COSTA et al., 2010; SOUZA; DIAS-DA-COSTA, 2011). Surgiram também outros 

estudos com enfoques locais em São Paulo (TORRES et al., 2011), Ribeirão Preto 

(FERREIRA; DIAS; MISHIMA, 2012) e em municípios mineiros (FERNANDES et al., 

2009; MENDONÇA et al., 2011; SILVA, 2011). O governo brasileiro também vem 



   

divulgando, desde 2011, relatórios que incluem as hospitalizações por CSAP como 

um dos indicadores do Projeto de Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde 

– PROADESS (FIOCRUZ, 2012).  

 

 

1.6.2 Dados sobre hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária  
 

 

 O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) constitui a 

principal fonte brasileira de dados sobre as internações hospitalares, sendo utilizado 

pela maioria dos estudos desenvolvidos sobre o tema (BASTOS et al., 2013; BOING 

et al., 2012; DIAS-DA-COSTA et al., 2008, 2010; MENDONÇA et al., 2011; MOURA 

et al., 2010; OLIVEIRA; SIMÕES; ANDRADE, 2007; OLIVEIRA et al., 2010; 

OLIVEIRA; LATORRE, 2010; PERPETUO; WONG, 2007; REHEM; EGRY, 2011; 

SILVA, 2011; SOUZA; DIAS-DA-COSTA, 2011; TORRES et al., 2011).  

 O SIH-SUS é gerado por meio da informatização dos dados contidos nos 

laudos de Autorização de Internação Hospitalar (AIH). A emissão da AIH visa 

identificar os usuários do SUS, garantir o pagamento referente aos serviços 

prestados sob regime de internação e fornecer informações para gerenciamento do 

sistema (BRASIL, 2005). O fluxo para internação desses usuários inicia-se a partir 

da consulta ambulatorial ou hospitalar realizada por médico, cirurgião-dentista ou 

enfermeiro obstetra em estabelecimento de saúde integrante do SUS. A partir desse 

atendimento o profissional deve, obrigatoriamente, preencher o laudo de solicitação 

da AIH contendo dados de identificação do paciente, dados de anamnese e exame 

físico, resultados de exames complementares, descrição das condições que 

justificam a internação e a hipótese diagnóstica inicial e/ou o diagnóstico definitivo 

(BRASIL, 2012c).   

 A validade da utilização desses dados, no entanto, é questionável. Conforme 

destacam Mathias e Soboll (1998, p. 527), “[...] existe a dúvida em relação à 

confiabilidade das informações contidas nas AIH”. Estudo realizado por Veras e 

Martins (1994) demonstrou como de menor confiabilidade no formulário a variável 

diagnóstico, refletindo desde problemas como a ausência, inconsistência ou falta de 



   

clareza nos dados existentes no prontuário médico, até as influências do mecanismo 

de reembolso dos gastos hospitalares adotado no Brasil. 

  

 O benefício da realização de estudos que utilizam as hospitalizações por 

CSAP consiste na possibilidade de se ter em mãos um indicador indireto da 

efetividade do sistema de saúde. Entretanto, é preciso considerar sempre as 

limitações inerentes aos bancos de dados utilizados, conforme anteriormente 

exposto.  

  Adicionalmente, o enfoque especialmente direcionado ao estudo das 

hospitalizações pediátricas de uma determinada região pode contribuir para uma 

melhor compreensão das características sócio-demográficas relacionadas às 

hospitalizações por CSAP e do perfil de adoecimento das crianças.   

 

 

 

  



   

2 OBJETIVOS  

 

 

 Nesta seção são apresentados o objetivo geral e também os específicos, 
referentes ao presente trabalho. 
 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

 

 Este estudo tem por objetivo investigar o perfil regional das hospitalizações 

pediátricas por condições sensíveis à atenção primária à saúde, considerando os 

pontos especificados no próximo item. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Conhecer as características sócio-demográficas das crianças 

hospitalizadas no município de Diamantina; 

b) Identificar as principais causas de hospitalizações pediátricas por 

condições sensíveis à atenção primária na região;  

c) Aprofundar o conhecimento quanto à utilização dos serviços da rede de 

assistência à saúde;  

d) Identificar limitações envolvidas nos processos de referência e contra-

referência do município; 

e) Verificar a concordância entre o diagnóstico registrado no prontuário 

clínico com aquele informado ao SIH-SUS. 

 

 

 

 
 
 



   

3 METODOLOGIA  

 

 

 Os processos metodológicos adotados são relatados a seguir, com descrição 

do local de realização do estudo e dos sujeitos da pesquisa, seguidos pela definição 

das variáveis e dos procedimentos de coleta e análise de dados.  

 Trata-se de um estudo transversal, analítico, realizado por meio de inquérito 

de morbidade hospitalar com utilização de dados secundários obtidos dos 

prontuários clínicos. 

 

 

3.1 Local do Estudo  

 

 

 O local escolhido para a realização do estudo foi a cidade de Diamantina. 

Situada no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas Gerais, abriga uma população 

de 45.880 indivíduos, sendo 87,32 % residentes em áreas urbanas, conforme o 

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  

O Vale do Jequitinhonha é uma das mais pobres e estagnadas regiões de 

Minas Gerais. Uma das suas características mais marcantes é o contraste da 

realidade econômica. De um lado, a riqueza de recursos minerais do subsolo, do 

patrimônio histórico e cultural, do artesanato diversificado e dos múltiplos atrativos 

turísticos. De outro, a extrema pobreza em que vive grande parte de sua população, 

com intenso fluxo migratório, pequena oferta de empregos e baixa taxa de 

urbanização (NOGUEIRA, 2008).  

Devido à sua localização estratégica no referido Vale, Diamantina foi 

caracterizada como município pólo de uma das treze Regiões Ampliadas de Saúde 

do Estado. No período referente ao estudo, a então denominada macrorregião 

Jequitinhonha (FIGURA 02) era composta por 15 municípios da microrregião de 

Diamantina e 8 municípios da microrregião de Minas Novas/Turmalina/Capelinha 

(FIGURA 03), sendo esta a constituição utilizada no presente trabalho (ANEXO B). 

Tal composição foi modificada a partir de 16 de novembro de 2011, quando passou 

a contar com outros 6 municípios da microrregião de Araçuaí, sendo atualmente 



   

referência para uma população de aproximadamente 375.000 pessoas residentes na 

extensão territorial de 25.823,60 km2 (MALACHIAS et al., 2013).  

 

 
Figura 02 – Representação cartográfica da Macrorregião Jequitinhonha,Minas Gerais, Brasil. Fonte: 

Walber A. Lima, 2013. 

 
 

 
Figura 03 – Representação cartográfica dos municípios da Macrorregião Jequitinhonha, Minas 

Gerais, Brasil. Fonte: Walber A. Lima, 2013. 

 



   

 Para atender à demanda local de atenção primária, o município dispunha em 

2011 de um Núcleo de Apoio às Equipes de Saúde da Família (NASF), uma equipe 

de ESF no distrito de Senador Mourão (ESF Vida Nova) e outras oito equipes 

distribuídas estrategicamente nos bairros Bela Vista (ESF Bela Vida), Rio Grande 

(ESF Renascer e ESF Viver Melhor), Gruta de Lourdes (ESF Gruta de Lourdes), 

Arraial dos Forros (ESF Encontro com a Saúde), Palha (ESF Sempre Viva), Vila 

Operária (ESF Diamante e Vida) e Bom Jesus (ESF Saúde e Vida). Contava ainda 

com três EACS nos distritos de Inhaí, Desembargador Otoni e São João da 

Chapada (BRASIL, 2013a).   

 Dos serviços de assistência secundária faziam parte a Policlínica Regional Dr. 

Lomelino Ramos Couto, o Hemominas – Regional de Diamantina, o Núcleo de 

Atendimento Odontológico (NAO), o Núcleo de Atendimento Psico-Social (NAPS) e 

o Centro de Especialidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto 

Jequitinhonha (CISAJE) (DIAMANTINA, 2009; BRASIL, 2013a). 

 Em relação à rede hospitalar, a cidade contava, em 2011, com dois hospitais 

que integravam a rede de assistência à saúde de Macrorregião Jequitinhonha, aqui 

denominados Hospital A e Hospital B. Por possuírem clínicas e especialidades 

distintas e ofertarem procedimentos diferentes, as duas instituições, em conjunto, 

compunham o perfil assistencial de média e alta complexidade do município e 

disponibilizavam, na época, o total de 153 leitos hospitalares, 129 deles destinados 

ao SUS (ANEXO C). 

 Sendo referência principalmente para os serviços de Pediatria, Ginecologia e 

Obstetrícia, Ortopedia e Urologia, o Hospital A era responsável pela maioria dos 

pacientes que são objeto deste estudo. Possuía, em 2011, 78 leitos, contando a 

Pediatria com 22 leitos, a Clínica Obstétrica com 16 leitos funcionando em regime de 

alojamento conjunto e um setor neonatal com quatro leitos para estabilização de 

recém-nascidos de risco até a sua transferência para centros de maior 

complexidade. Os leitos restantes eram ocupados pelas demais especialidades ali 

lotadas (BRASIL, 2013a).   

 O Hospital B, por sua vez, realizava a maioria dos atendimentos de Clinica 

Médica, Cirurgia Geral e Neurocirurgia, dentre outros. Contava com o total de 75 

leitos e complementava o atendimento da população infantil com a assistência 

prestada por suas especialidades (BRASIL, 2013a).  



   

 Não foram identificadas citações quanto à existência de um sistema 

organizado de referência e contra-referência compondo a rede assistencial do 

município durante o período estudado.  

 

 

3.2 Participantes/Sujeitos 

 

 

 A população do estudo foi composta por todas as crianças de zero a dez anos 

de idade incompletos (9 anos, 11 meses e 29 dias), internadas nos hospitais do 

município de Diamantina no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011.  

 O ano de 2011 foi escolhido porque, além de ser o mais recente no momento 

do delineamento do estudo, representava a fase final de execução do Plano 

Estadual de Saúde 2008-2011. Optou-se por avaliar integralmente este último ano 

para evitar vieses decorrentes de possíveis sazonalidades. 

 

 

3.3 Definição das variáveis do estudo 

 

 

 Para a coleta dos dados foi elaborado um formulário baseado no modelo de 

prontuário dos hospitais A e B, constituído por duas folhas e contendo 22 variáveis e 

mais um campo para anotação das observações pertinentes (APÊNDICE A). 

 Faziam parte da primeira folha o nome completo da criança, o nome da mãe e 

a data de nascimento. Tais dados eram inicialmente necessários devido à 

possibilidade de duplicidades, que poderiam ocorrer em casos de duas ou mais 

internações de um mesmo paciente, pacientes homônimos, com nomes incompletos 

ou recém-nascidos cadastrados em nome de suas mães por ainda não possuírem 

certidão de nascimento. Na segunda folha foram dispostos os demais itens e 

incluídos o número do prontuário e do registro da internação, visando facilitar a sua 

localização em caso de necessidade de conferência das informações coletadas.  



   

 As variáveis referentes às características sociodemográficas eram idade em 

meses, sexo, endereço, município de residência informado no momento da 

admissão e se proveniente de zona urbana ou rural.  

 Com relação à utilização dos serviços de saúde, foram definidas como 

variáveis o local da internação, o tipo de financiamento da internação, se SUS, 

pagamento particular ou convênio de saúde, a especialidade responsável pela 

internação, internações prévias e relato de algum tipo de controle regular de saúde.  

 Para as crianças com idade inferior a um mês, optou-se por considerar o pré-

natal materno como um tipo de controle regular de saúde, sendo este considerado 

como adequado quando o número de consultas realizadas foi igual ou superior a 

seis (BRASIL, 2012a).  

 O estudo do profissional que indicou a internação teve o propósito de avaliar a 

ocorrência de referenciamento na rede assistencial, ou seja, o encaminhamento por 

profissionais da APS para os serviços de atenção terciária. Adicionalmente, a busca 

do registro de encaminhamento do paciente no momento da alta hospitalar visou a 

análise do fluxo inverso, que corresponde à contra-referência da atenção terciária 

para os demais níveis assistenciais.  

 Para os casos provenientes do município de Diamantina foi também 

estudada, a partir do endereço informado, a frequência das hospitalizações de 

acordo com a área de abrangência de cada ESF ou EACS. Os dados de 

territorialização referentes ao ano de 2011 foram fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Os casos provenientes de outras localidades foram 

classificados como “outro município” e não foram considerados na análise de dados 

aqui apresentada. 

  Pela data das internações foi registrado o mês de sua ocorrência, permitindo 

assim conhecer o período de maior prevalência das mesmas. Avaliando também a 

data do desfecho, foi possível calcular o tempo de permanência hospitalar. Como 

possíveis desfechos foram considerados altas hospitalares, transferências e óbitos.  

 Quanto à condição nosológica que motivou a internação, foi considerado o 

diagnóstico principal relatado nos sumários de alta. Para a definição das afecções 

cujas hospitalizações eram sensíveis ao cuidado primário foi utilizada a Lista 

Brasileira de CSAP publicada pelo Ministério da Saúde em 2008 (ANEXO A). Os 

diagnósticos clínicos não pertencentes à referida lista e os cirúrgicos não 



   

classificados em outra parte foram definidos como “outra afecção por condição não 

sensível à atenção primária”.   

 O diagnóstico formalizado junto ao SUS foi identificado por meio dos dados 

contidos no impresso denominado “espelho definitivo da AIH”, que se encontra 

anexado aos prontuários financiados pelo SUS. Este documento, gerado pela 

instituição após o faturamento da internação, é a cópia digitalizada da AIH a ser 

enviada à fonte financiadora para pagamento dos serviços prestados e 

consequentemente, fornecida ao SIH-SUS (BRASIL, 2012c). Dentre os dados ali 

contidos, merecem destaque o diagnóstico principal da internação e o seu CID 

correspondente, além do código do procedimento solicitado, que define o valor a ser 

pago. Esta variável será descrita, no presente estudo, como “diagnóstico da AIH”.  

 Assim sendo, verificou-se se o item referente ao diagnóstico da AIH 

correspondia àquele documentado no prontuário. Caso fosse discordante, era 

assinalado como “outro” e descrito conforme o que havia sido digitado no espelho 

definitivo da AIH. As internações pertencentes a convênios e particulares, por não 

possuírem AIH, foram registradas como “não se aplica”.  

 A quantificação das transferências e dos óbitos e suas causas visaram coletar 

dados adicionais para análise da efetividade da rede assistencial como um todo.  

 

 

3.4 Coleta de dados 

 

 

 A opção pela busca de dados diretamente do prontuário clínico visou 

minimizar falhas, obter maior aproximação com a realidade do assunto e ainda, 

extrair informações não disponibilizadas oficialmente. 

 A coleta de dados foi realizada no Hospital B nos meses de maio e junho de 

2012, e no Hospital A no período de agosto de 2012 a março de 2013. O acesso aos 

prontuários foi consentido pela Direção Clinica dos hospitais e o estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), parecer 117/11. 

 Por se tratar de pesquisa realizada com prontuários estudados após a alta 

hospitalar e tendo em vista que grande parte deles pertencia a indivíduos residentes 



   

em outros municípios, tornou-se inviável a aplicação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para cada um dos sujeitos da pesquisa. Assim sendo, o 

TCLE não foi utilizado, com a devida anuência do CEP da UFVJM.  

 O procedimento de análise dos prontuários e preenchimento do formulário 

proposto foi executado exclusivamente pela pesquisadora, em cada um dos 

hospitais. As dificuldades encontradas foram esporádicas, decorrentes 

principalmente de letras ilegíveis e informações incompletas. Os formulários 

preenchidos permaneceram retidos nas respectivas instituições até que fossem 

digitalizados e os dados de identificação de cada paciente retirados. 

 A etapa de digitalização e compilação de um banco de dados foi realizada por 

aluna de graduação do curso de Nutrição adequadamente treinada, nas 

dependências das casas de saúde. Ao longo deste processo, todos os dados 

inseridos foram confrontados pela pesquisadora com os respectivos formulários, 

para detecção de possíveis erros.  

 Finalizada esta etapa, os dados de identificação (nome completo, nome da 

mãe e data de nascimento) foram retirados dos formulários, destacando-se a sua 

primeira folha e sendo esta descartada pelas casas de saúde. A partir de então os 

formulários, já sem a primeira folha e devidamente numerados, foram mantidos em 

posse da pesquisadora e adequadamente arquivados.  

 

 

3.5 Análise dos Dados 

 

 

 Ao serem digitalizados, os itens do formulário de coleta foram devidamente 

codificados. As análises estatísticas foram realizadas com utilização do programa de 

informática SPSS Statistics 17.0 ®. 

 O primeiro procedimento de análise foi a verificação de duplicidades 

considerando-se o nome e a data de nascimento da criança, e o nome da mãe, após 

o qual os referidos dados foram excluídos, permanecendo somente o número da 

ficha para sua discriminação. 

 Foram computadas as frequências de todas as variáveis qualitativas, sendo 

os resultados apresentados em valores absolutos e relativos. Para as variáveis 



   

quantitativas foram calculadas a média e a mediana e, em alguns casos, também os 

percentis e o desvio-padrão. 

 Foi também realizada dicotomização dos motivos de internação registrados 

no prontuário, se faziam ou não parte da lista brasileira de CSAP (ANEXO A). 

Adicionalmente, foi verificado se os diagnósticos presentes na AIH faziam ou não 

parte da referida lista. A variável idade foi categorizada em 0 meses, 1 a 11 meses, 

12 a 59 meses e 60 a 120 meses. Já as cidades de origem foram categorizadas 

como município de Diamantina, microrregião de Diamantina, macrorregião 

Jequitinhonha e fora da área de abrangência, tendo como referência a distribuição 

regional vigente naquele período (ANEXO B).  

 O Teste Qui-Quadrado foi utilizado para comparação das proporções entre 

grupos de variáveis qualitativas e os resultados apresentados no formato de tabelas.   

 O estudo da concordância entre o diagnóstico documentado no prontuário e 

aquele constante no espelho definitivo da AIH visou possibilitar uma análise quanto 

à confiabilidade dos dados oficialmente disponíveis. Neste caso, foi utilizado o Teste 

de Kappa, cujo resultado também é apresentado na forma de tabela. Esta medida 

interobservador mostra o grau de concordância além daquele que seria esperado 

somente pelo acaso, sendo quase perfeita se o valor resultante for de 0,80 a 1,00, 

substancial se 0,60 a 0,80, moderada se 0,40 a 0,60, regular quando valor de 0,20 a 

0,40, discreta se valor de zero a 0,20 e pobre se abaixo de zero, indicando nenhuma 

concordância ou aquela esperada pelo acaso (LANDIS; KOCH, 1977).  

 Para a interpretação dos resultados foram definidos como significantes os 

intervalos de confiança de 95% e valores de p inferiores a 0,05. 

 
 
 

  



   

4 RESULTADOS  

 

  

 De acordo com a lista de internações fornecida por cada instituição hospitalar, 

o número total de prontuários era de 641 sendo que, destes, 49 não foram 

localizados após duas buscas. Dois casos foram excluídos por se tratarem de 

duplicidades, ficando a amostra final constituída, portanto, por 590 casos.  

 Dentre os prontuários analisados, houve 510 (86,4%) internações no Hospital 

A e 80 (13,6%) no Hospital B, sendo 42 casos (7,1%) correspondentes a 

reinternações de ambos. No total de hospitalizações, a grande maioria (88,3%) foi 

financiada pelo SUS, com percentual menor (8,3%) por convênios ou por iniciativa 

particular (3,4%).  

 Na Tabela 01 foram apresentadas as características sócio-demográficas 

referentes ao sexo, idade categorizada, zona de procedência e região de origem. 

Observou-se maior percentual de internações de crianças do sexo masculino (58%). 

A categorização das idades, que é mostrada também na Figura 04, apontou 

predomínio de internações (36,1%) das crianças entre 12 e 59 meses, seguidas por 

aquelas com 60 meses ou mais (33,1%). As hospitalizações de crianças com idade 

entre zero e 59 meses corresponderam a 67,0% do total e a análise dos percentis 

revelou que 75 % delas possuíam idade inferior a 73,25 meses (6 anos e 1 mês).  

 Ainda com relação aos dados mostrados na Tabela 01, o estudo da 

procedência revelou que 81,9% das crianças eram provenientes da zona urbana. De 

acordo com a distribuição regional das cidades, 46,6% das internações eram de 

crianças do município de Diamantina, enquanto 40,0% foram provenientes da 

microrregião de Diamantina e 7,8% da macrorregião Jequitinhonha.  

 

  

   

 

 

 

  

 



   

TABELA 01 - Características sócio-demográficas das crianças internadas nos Hospitais A e B, 
Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=590). 

Característica N
o
. de casos Percentual 

Percentual 
acumulado 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

Total 

 

342 

248 

590 

 

58 

42 

100 

 

58 

100 

Idade 

< 1 mês 

1 a 11 meses 

12 a 59 meses 

≥ 60 meses 

Total 

 

115 

67 

213 

195 

590 

 

19,5 

11,4 

36,1 

33,1 

100 

 

19,5 

30,9 

67,0 

100 

Procedência 

Urbana 

Rural 

Total 

 

483 

107 

590 

 

81,9 

18,1 

100 

 

81,9 

100 

Distribuição regional 

Diamantina 

Micro Diamantina 

Macro Jequitinhonha 

Fora da abrangência 

Total 

 

275 

236 

46 

33 

590 

 

46,6 

40,0 

7,8 

5,6 

100 

 

46,6 

86,6 

94,4 

100 

 
 

FIGURA 04 – Distribuição categorizada da idade das crianças internadas nos Hospitais A e B, 
Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011. 

  



   

 Adicionalmente são apresentados, na Tabela 02, os municípios de origem das 

crianças hospitalizadas durante o período. 

 
TABELA 02 - Municípios de origem (em ordem alfabética) das crianças internadas nos Hospitais A 

e B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=590). 

 Cidade N
o
. de casos Percentual 

Percentual 

acumulado 

 Alvorada de Minas 1 0,2 0,2 

Angelândia 2 0,3 0,5 

Araçuaí 2 0,3 0,8 

Aricanduva 3 0,5 1,4 

Belo Horizonte 1 0,2 1,5 

Capelinha 11 1,9 3,4 

Carbonita 22 3,7 7,1 

Chapada do Norte 5 0,8 8,0 

Conceição do Mato Dentro 3 0,5 8,5 

Congonhas do Norte 18 3,1 11,5 

Corinto 2 0,3 11,9 

Couto Magalhães de Minas 20 3,4 15,3 

Curvelo 1 0,2 15,4 

Datas 23 3,9 19,3 

Diamantina 275 46,6 65,9 

Felício dos Santos 20 3,4 69,3 

Frei Lago Negro 1 0,2 69,5 

Guanhães 1 0,2 69,7 

Gouveia 50 8,5 78,1 

Itamarandiba 29 4,9 83,1 

Jenipapo de Minas 1 0,2 83,2 

José Gonçalves de Minas 4 0,7 83,9 

Leme do Prado 7 1,2 85,1 

Materlândia 1 0,2 85,3 

Minas Novas 6 1,0 86,3 

Monjolos 2 0,3 86,6 

Pirapora 1 0,2 86,8 

Presidente Kubitscheck 13 2,2 89,0 

Rio Vermelho 10 1,7 90,7 

Rubim 1 0,2 90,8 

Santo Antonio do Itambé 4 0,7 91,5 

São Gonçalo do Rio Preto 5 0,8 92,4 

São Paulo 1 0,2 92,5 

Senador Modestino Gonçalves 15 2,5 95,1 

Serro 16 2,7 97,8 

Turmalina 8 1,4 99,2 

Veredinha 3 0,5 99,7 

Virgem da Lapa 1 0,2 99,8 

Virginópolis 1 0,2 100,0 

Total 590 100,0  



   

 A Tabela 03 mostra as especialidades responsáveis pelas internações, com 

predomínio daquelas realizadas pela Pediatria (65,42%), seguidas pela Ortopedia 

(10,2%). As especialidades cirúrgicas (Ortopedia, Otorrinolaringologia, Urologia, 

Cirurgia Geral, Neurocirurgia e Odontologia), quando analisadas em conjunto, foram 

responsáveis pelas demais hospitalizações, somando o total de 204 casos (34,6%), 

como ilustrado na Figura 05. 

 

TABELA 03 – Especialidades responsáveis pelas internações das crianças nos Hospitais A e B, 
Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=590). 

 Especialidade N
o
. de casos Percentual 

Percentual 
acumulado 

 

Pediatria 386 65,4 65,4 

Ortopedia 60 10,2 75,6 

Otorrinolaringologia 42 7,1 82,7 

Urologia 11 1,9 84,6 

Cirurgia Geral 51 8,6 93,2 

Neurocirurgia 25 4,2 97,5 

Odontologia 15 2,5 100,0 

Total 590 100,0  

 

 

 
FIGURA 05 – Especialidades responsáveis pelas internações das crianças nos Hospitais A e B, 
categorizadas em pediatria ou especialidades cirúrgicas, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011. 

  



   

 Dentre os prontuários avaliados, 500 (84,7%) não possuíam nenhum tipo de 

citação quanto à realização de controle regular de saúde. Em 24 deles (4,1%) havia a 

afirmação de controle inadequado e em 66 (11,2%) foi relatada a sua correta efetuação. 

Neste último caso, foi citado o acompanhamento de duas crianças na ESF e uma em 

consultório particular, sendo também referidos controles no Hemominas (n=03), na 

cidade de origem (n=03) ou com especialidades (n=07). Para as crianças com idade 

inferior a um mês (n=115), a análise do pré-natal materno revelou sua adequada 

realização em 48 casos, inadequada ou ausente em 21 deles, sem relato nos demais. 

 Excluindo-se os casos não documentados nos prontuários, o estudo do 

profissional que indicou a internação revelou 29,7% de encaminhamentos por médicos 

do PA e 21,8% por médicos de consultórios particulares, contra 12,3% por médicos da 

atenção secundária e 2,6% por médicos ou enfermeiros da APS, como mostra a Tabela 

04. Os demais encaminhamentos foram realizados por médicos de outros municípios 

ou por odontólogos.  

 

TABELA 04 – Profissionais que encaminharam as crianças para internação nos Hospitais A e B, 
Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=464). 

 Profissional N
o
. de casos Percentual 

Percentual 

acumulado 

 Médico da APS 9 1,9 1,9 

Enfermeiro da APS 3 0,7 2,6 

Médico do PA  138 29,7 32,3 

Médico consultório particular 101 21,8 54,1 

Médico de outro município 73 15,7 69,8 

Médico da atenção secundaria 57 12,3 82,1 

Odontólogo  83 17,9 100,0 

Total 464 100,0  

  

 O encaminhamento no desfecho é exibido na Tabela 05. Apesar desse dado 

não ter sido documentado em 222 prontuários, foi possível observar, dentre os 

demais (n=368), que 51,6% dos encaminhamentos no momento da alta ocorreram 

para o mesmo médico que realizou a internação, principalmente devido à 

necessidade de acompanhamento pós-operatório nas especialidades cirúrgicas. Os 

encaminhamentos para a APS ou para a atenção secundária somaram, em 

conjunto, 40,8% dos casos, o restante correspondendo a outros desfechos (óbitos 

ou transferências).  



   

TABELA 05 – Tipos de encaminhamentos realizados no desfecho das internações das crianças nos 
Hospitais A e B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=368). 

 Tipo de encaminhamento N
o
. de casos Percentual 

Percentual 

acumulado 

 Retorno com médico responsável 

pela internação 
190 51,6 51,6 

APS 46 12,5 64,1 

Atenção secundária 104 28,3 92,4 

Transferência para outro hospital 16 4,3 96,7 

Outro 12 3,3 100,0 

Total 368 100,0  

 

 Para 229 (38,8%) crianças aquele era o primeiro episódio de internação e 136 

(23,1%) já haviam sido previamente internadas, não havendo esse tipo de relato nos 

outros 225 casos (38,1%). 

 Quanto aos meses de internação, observou-se o maior número de casos no 

mês de maio (12,88%) e o menor no mês de janeiro (5,93%), mantendo os demais 

meses percentuais que variaram de 6,44 a 9,49%, como ilustrado na Figura 06.  

 

 
FIGURA 06 – Distribuição das internações das crianças nos Hospitais A e B, conforme o 

mês de ocorrência, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011. 

  

 O estudo dos motivos de internação contidos no prontuário revelou que 183 

(31,0%) foram por CSAP e 407 (69,0%) por outras causas. A análise desses motivos 



   

através dos registros contidos nos espelhos definitivos de AIH, por sua vez, revelou 

que 88 (14,9%) eram por CSAP e 433 (73,4%) por causas não sensíveis à atenção 

primária, restando 69 casos (11,7%) referentes a pacientes não internados via SUS, 

que foram descritos como “não se aplica” por não possuírem o referido documento.  

Após seleção dos casos exclusivamente financiados pelo SUS (n=521) e 

exclusão daqueles anteriormente descritos como “não se aplica” (n=69), os 

diagnósticos documentados nos prontuários foram confrontados com aqueles das 

AIHs, revelando ser o mesmo em 366 casos (70,2%) e diferente em 155 (29,8%). A 

inconsistência entre os referidos dados foi confirmada pelo Teste Qui-Quadrado 

(valor p < 0,001) e corroborada pelo Teste Kappa (valor resultante = 0,502), 

conforme mostrado na Tabela 06. 

 
TABELA 06 – Análise das internações por CSAP de acordo com o motivo registrado no prontuário e 

com o diagnóstico da AIH, Hospitais A e B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=521). 

   Se diagnóstico do prontuário  está 

na lista de CSAP 

Total                 Sim Não 

 

Se diagnóstico da AIH 

está na lista de CSAP 

Sim 
N

o
. de casos 75 13 88 

Percentual 14,4% 2,5% 16,9% 

Não 
N

o
. de casos 83 350 433 

Percentual 15,9% 67,2% 83,1% 

Total 
N

o
. de casos 158 363 521 

Percentual 30,3% 69,7% 100,0% 

Teste  
Qui-Quadrado* 

Kappa** 
Valor: 151,044 

Valor: 0,502 

  p< 0,001 
 

*Teste Qui-Quadrado de Pearson, significativo quando p ≤0,05; ** Teste Kappa, concordância 
moderada se valor entre 0,40 e 0,60.  

 

 Diante das discrepâncias encontradas entre os motivos de internação 

registrados nos prontuários e aqueles dos espelhos de AIH, optou-se pela utilização 

dos primeiros para todas as analises subsequentes.  

 A Tabela 07 mostra tais motivos, descritos para as CSAP de acordo com o 

diagnóstico e para as causas cirúrgicas de acordo com o procedimento proposto. 

Dentre as causas encontradas, houve predomínio das hospitalizações classificadas 

como “outra afecção por condição não sensível à atenção primária” (41,4%) 

chamando atenção, neste universo, 30 casos de broncopneumonia, 2 de 

constipação intestinal e 16 de sepse neonatal precoce. A segunda causa de 



   

hospitalização foi por pneumonias bacterianas (10,3%), seguida por internações 

para tratamentos ortopédicos (10,0%).  

TABELA 07 – Motivos de internação das crianças de acordo com o registro no prontuário, Hospitais 
A e B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=590). 

 Motivo N
o
. de casos Percentual 

Percentual 
acumulado 

 Asma 23 3,9 3,9 

 Bronquite aguda ou crônica 9 1,5 5,4 

 Deficiencias nutricionais 2 0,3 5,7 

 Desidratação 14 2,4 8,1 

 Diabetes mellitus 1 0,2 8,3 

 Epilepsias 4 0,7 9,0 

 Gastroenterites 17 2,9 11,9 

Infecção de pele e subcutâneo CSAP 21 3,6 15,5 

Infecção do rim e trato urinário CSAP 20 3,4 18,9 

Infecção vias aéreas superiores CSAP 6 1,0 29,9 

Pneumonias bacterianas 61 10,3 30,2 

Outra afecção por CSAP 5 0,8 31,0 

Cirurgia geral 43 7,3 38,3 

Cirurgia Otorrinolaringológica 38 6,4 44,7 

Neurocirurgia 23 3,9 48,6 

Tratamento ortopédico 59 10,0 58,6 

Outra afecção não SAP 244 41,4 100,0 

Total 590 100,0  

  
 
 A análise isolada dos diagnósticos considerados como CSAP (n=183) 

evidenciou o predomínio das hospitalizações por pneumonia (33,3%), seguidas 

daquelas por asma (12,6%), infecções de pele e tecido subcutâneo (11,5%) e 

infecções do rim e trato urinário (10,9%). As gastroenterites corresponderam a 9,3% 

do total de CSAP e as desidratações a 7,7%, sendo as demais responsáveis por um 

percentual menor de internações, como mostrado na Figura 07. Quanto aos 

diagnósticos classificados como “outra afecção por CSAP”, foram encontrados 4 

casos de anemia ferropriva grave e um de coqueluche.  

 



   

 
FIGURA 07 - Motivos de internação por CSAP registrados nos prontuários das crianças, Hospitais A e 

B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011. 

 

Merece destaque a constatação de que, em diversos momentos, as doenças 

consideradas nos prontuários como CSAP foram registradas na AIH com 

diagnósticos muitas vezes pertinentes, porém não pertencentes à Lista Brasileira de 

CSAP, conforme demonstrado na Tabela 08. A mesma tabela inclui algumas 

situações, em que houve divergência entre o motivo de internação e o respectivo 

registro na AIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

TABELA 08 – Motivos de internação registrados no prontuário como CSAP e seus respectivos 
diagnósticos da AIH como não pertencentes à lista brasileira de CSAP, Hospitais A e B, Diamantina, 

Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=83). 

Motivo de 

internação 
Diagnóstico registrado na AIH (CID 10) 

N
o.

  de 

casos 

Pneumonia 

bacteriana 

 

Broncopneumonia NE (J18.0) 

Outras pneumonias devidas a microorganismos NE (J18.8)   

Pneumonia NE (J18.9) 

Outras pneumonias virais (J12.8) 

Insuficiência respiratória aguda (J96.0) 

05 

02 

16 

01 

01 

Asma 
Insuficiência respiratória aguda (J96.0)  

Broncopneumonia (J18.0) 

07 

01 

Bronquite 

Tosse (R05) 

Insuficiência respiratória aguda (J96.0)  

Broncopneumonia (J18.0) 

01 

05 

01 

Infecção de VAS Insuficiência respiratória aguda (J96.0)*  01 

Coqueluche Broncopneumonia (J18.0) 01 

Gastroenterite 

Diarréia funcional (K59.1) 

Transtorno intestinal funcional NE (K59.9)  

Doença do intestino sem outra especificação (K63.9) 

Outros transtornos funcionais especificados intestino (K59.8) 

Outras obstruções do intestino (K56.4)* 

Infecção bacteriana NE (A49.9) 

Insuficiência respiratória aguda (J96.0)* 

01 

06 

02 

01 

01 

01 

01 

Desidratação Distúrbio metabólico NE (E88.9)* 08 

Infecção de pele 

e tecido 

subcutâneo por 

CSAP 

Estafilococo como causa de doença (B95.8) 

Infecção estafilocócica de localização NE (A49.0) 

Infecção estreptocócica de localização NE (A49.1) 

Outros estreptococos doenças classif. outra parte (B95.4) 

Urticária alérgica (L50.0)* 

01 

05 

03 

03 

01 

Infecção do rim e 

trato urinário por 

CSAP 

Incontinência urinária NE (R32)* 

Outros transtornos especificados aparelho urinário (N39.8) 

Outros sintomas relativos aparelho urinário (R39.8) 

Outras septicemias especificadas (A41.8) 

Septicemia NE (A41.9) 

01 

01 

01 

01 

01 

Anemia ferropriva Anemia nutricional NE (D53.9) 01 

Deficiências 

nutricionais 

Transtornos nutricionais e metabólicos em doenças 

classificadas em outra parte (E90) 
01 

Total  83 

* Divergência entre o motivo de internação e o respectivo registro na AIH. 
NE – Não especificado 

 

A Tabela 09, por sua vez, retrata a situação inversa, ou seja, casos em que os 

motivos não pertencentes à referida lista foram registrados como o sendo.  

 

 

 

 



   

TABELA 09 – Diagnósticos da AIH registrados como CSAP e seus respectivos registros nos 
prontuários como não pertencentes à lista brasileira de CSAP, Hospitais A e B, Diamantina, Minas 

Gerais, Brasil, 2011 (n=13). 

Registro na AIH como 

CSAP 
Motivo de internação 

N
o.

  de 

casos 

Pneumonia bacteriana  

 

Broncopneumonia 

Pneumonia de aspiração 

Pneumonia NE 

02 

01 

01 

Epilepsia Paralisia cerebral + pneumonia de aspiração 

Convulsão febril 

01 

04 

Infecção do rim e trato 

urinário por CSAP 

Febre maculosa 

Oligúria por anomalia do trato urinário 

Síndrome nefrítica 

01 

01 

01 

Desnutrição Quadro sindrômico + baixo peso e baixa estatura 01 

Total  13 

  
 
 As hospitalizações por CSAP foram também avaliadas de acordo com 

algumas características sócio-demográficas. Como exibido na Tabela 10, para as 

internações por CSAP, houve maior prevalência entre as crianças com idade de 12 a 

59 meses. Para outros motivos, a prevalência foi de crianças com idade de 60 

meses ou mais.  

  

 Ainda considerando as internações conforme a idade, a análise dos seus 

motivos foi realizada isoladamente para as CSAP e para as internações por outras 

causas, apresentadas nas Figuras 08 e 09 respectivamente.  

 Para as CSAP, o principal motivo de internação das crianças com idade 

inferior a um mês foi por bronquite aguda ou crônica (n=3), seguido pelas 

TABELA 10 – Motivos de internação registrados nos prontuários, conforme a idade das crianças, 
Hospitais A e B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=590). 

   Se motivo esta na lista de CSAP 

Total    Não Sim 

Idade              

(em meses) 

< 1 
N

o
. de casos 105 10 115 

Percentual 17,8% 1,7% 19,5% 

1 – 11 
N

o
. de casos 26 41 67 

Percentual 4,4% 6,9% 11,4% 

12 – 59 
N

o
. de casos 119 94 213 

Percentual 20,2% 15,9% 36,1% 

≥ 60 
N

o
. de casos 157 38 195 

Percentual 26,6% 6,4% 33,1% 

Total N
o
. de casos 407 183 590 

Percentual 69,0% 31,0% 100,0% 



   

pneumonias bacterianas (n=2) e desidratação (n=2). As pneumonias bacterianas 

foram a primeira causa de internação por CSAP na faixa etária de 1 a 11 meses 

(n=12) e as infecções do rim e trato urinário (n=8) a segunda. Para a idade de 12 a 

59 meses também houve predomínio das pneumonias bacterianas (n=40), seguidas 

pelas infecções de pele e subcutâneo (n=15). Nas crianças com 60 meses ou mais, 

pneumonias bacterianas (n=7) e asma (n=7) representaram a principal causa em 

igual proporção, seguidas por gastroenterites (n=6) e desidratação (n=5).  

 

 
FIGURA 08 – Motivos de internação por CSAP distribuídos conforme a idade, Hospitais A e B, 

Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=183). 

 
 Excluindo-se as hospitalizações por CSAP, a análise isolada das outras 

causas (FIGURA 09) mostrou que aquelas classificadas como “outra afecção por 

condição não sensível à APS” predominaram em todas das faixas etárias. Como já 

relatado anteriormente, neste item estão incluídos os diagnósticos clínicos não 

pertencentes à lista brasileira de CSAP, tais como as broncopneumonias, e os 

cirúrgicos não classificados em outra parte. Ademais, nota-se aumento das 



   

internações cirúrgicas a partir de 12 meses de idade, com maior prevalência na faixa 

etária de 60 meses ou mais. 

 

 
FIGURA 09 - Motivos de internação por causas não sensíveis à APS distribuídos conforme a idade, 

Hospitais A e B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=407). 
 

  

 Na Tabela 11 são mostrados os motivos de internação, se por CSAP ou não, 

de acordo com a região de abrangência. A análise isolada dos 275 casos 

provenientes do município de Diamantina evidenciou 40,4% de hospitalizações por 

CSAP e 59,6% por outras causas. A diferença entre o percentual de internações por 

CSAP no total dos casos (31,0%) e aquele encontrado para as hospitalizações 

procedentes somente do município de Diamantina (40,4%), foi testada 

estatisticamente pelo Teste Qui-Quadrado e mostrou valor de p inferior a 

0,001(FIGURA 10).  

 

 



   

TABELA 11 – Motivos de internação registrados nos prontuários, conforme a região de referência, 
Hospitais A e B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 (n=590). 

   Se motivo esta na lista de 

CSAP 

Total              Não   Sim 

Região de 

referência  

Micro  

Diamantina 

N
o
. de casos 173 63 236 

Percentual 29,3% 10,7% 40,0% 

Macro 

Jequitinhonha  

N
o
. de casos 43 3 46 

Percentual 7,3% 0,5% 7,8% 

Fora da 

Abrangência 

N
o
. de casos 27 6 33 

Percentual 4,6% 1,0% 5,6% 

Diamantina 
N

o
. de casos 164 111 275 

Percentual 27,8% 18,8% 46,6% 

Total 
N

o
. de casos 407 183 590 

Percentual 69,0% 31,0% 100,0% 

 
 

 

  
 

A - Internações por CSAP no total de casos 
estudados (n=590) 

B - Internações por CSAP do município de 
Diamantina (n=275) 

Teste Qui-Quadrado de Pearson:  Valor: 21,030             p< 0,001 

FIGURA 10 - Percentual de internações por CSAP do total dos casos (A) e do município de 
Diamantina (B), Hospitais A e B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011. 

 

 Ainda para casos provenientes de Diamantina (n = 275), foram estudados os 

motivos de internação, se por CSAP ou não, conforme a área de abrangência de 

cada unidade de APS. Os resultados detalhados na Tabela 12 revelam a ocorrência 

de internações de crianças de todas as equipes de APS do município e o predomínio 



   

daquelas por outros motivos em quase todas as unidades, com exceção da ESF 

Viver Melhor, que apresentou maior percentual de hospitalizações por CSAP.  

TABELA 12 – Motivos de internação das crianças procedentes do município de Diamantina, 
conforme a unidade de APS de abrangência, Hospitais A e B, Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2011 

(n=275). 

   Se motivo esta na lista de 

CSAP 

Total    Não Sim 

ESF de 

referência 

ESF Rio Grande  

Viver melhor 

N
o
. de casos 13 14 27 

Percentual 4,7% 5,1% 9,8% 

ESF Rio Grande 

Renascer 

N
o
. de casos 13 8 21 

Percentual 4,7% 2,9% 7,6% 

ESF Gruta de 

 Lourdes 

N
o
. de casos 11 5 16 

Percentual 4,0% 1,8% 5,8% 

ESF Bela Vista N
o
. de casos 29 22 51 

Percentual 10,5% 8,0% 18,5% 

ESF Palha N
o
. de casos 27 14 41 

Percentual 9,8% 5,1% 14,9% 

ESF Arraial dos 

Forros 

N
o
. de casos 8 3 11 

Percentual 2,9% 1,1% 4,0% 

ESF Vila Operaria N
o
. de casos 13 12 25 

Percentual 4,7% 4,4% 9,1% 

ESF Bom Jesus N
o
. de casos 8 6 14 

Percentual 2,9% 2,2% 5,1% 

ESF Senador 

Mourão 

N
o
. de casos 5 2 7 

Percentual 1,8% ,7% 2,5% 

EACS N
o
. de casos 22 14 36 

Percentual 8,0% 5,1% 13,1% 

Sem referência N
o
. de casos 7 7 14 

Percentual 2,5% 2,5% 5,1% 

Não localizado N
o
. de casos 8 4 12 

Percentual 2,9% 1,5% 4,4% 

Total N
o
. de casos 164 111 275 

Percentual 59,6% 40,4% 100,0% 

  



   

 O tempo de permanência hospitalar, computado desde o dia da internação 

até o dia anterior à alta, variou de 1 a 92 dias, com média de 4,22 dias (DP ± 6,149) 

e mediana de 3 dias.  

 Ocorreram, no período estudado, 564 altas hospitalares, 16 transferências 

para outros hospitais e 10 óbitos.  A busca das causas de morte conforme a 

descrição nos prontuários revelou que dois deles foram decorrentes de pneumonias 

bacterianas. Os demais foram por pneumonia de aspiração (n=1), cardiopatia 

congênita (n=1), encefalite (n=1), traumatismo crânio-encefálico grave (n=1), sepse 

em portador de paralisia cerebral (n=1) e prematuridade (n=3).  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5 DISCUSSÃO  

 
 

 Os resultados mostraram que a maioria das internações estudadas (86,4%) 

ocorreu no Hospital A, fato já esperado por ser este referência regional para 

atendimento à população pediátrica. A ocorrência de 88,3% de hospitalizações 

financiadas pelo SUS também correspondeu às expectativas, por se tratarem de 

duas instituições de natureza filantrópica e que dependem do setor público como 

principal fonte de custeio.  

 O estudo das características sócio-demográficas revelou o predomínio de 

hospitalizações de crianças do sexo masculino (58%), provenientes da zona urbana 

(81,9%) e com idade inferior a cinco anos (TABELA 01). Merece destaque o menor 

percentual de internações (11,4%) entre as crianças com idade de 1 a 11 meses. Tal 

constatação pode sugerir que o maior número de atendimentos habitualmente 

realizados a essa população, seja para consultas de puericultura, pesagem ou 

vacinação, possa contribuir para a prevenção das hospitalizações.  

 Adicionalmente, a análise baseada na distribuição regional das cidades 

(TABELAS 01 e 02) evidenciou grande percentual de encaminhamentos para 

assistência à saúde em Diamantina, somando 47,8% de internações referentes a 

crianças da micro e macrorregião. Tal constatação confirma a classificação do 

município como pólo macrorregional e sugere a real sedimentação da proposta de 

regionalização do Estado.  

 Conforme ressaltado no Plano Diretor do Município de Diamantina, por ser 

referência do Alto Jequitinhonha, a cidade arca com os atendimentos da população 

de inúmeros municípios da região, além daqueles referentes aos habitantes de seu 

território, o que potencializa a demanda e as deficiências quanto às instalações, 

equipamentos, materiais, tecnologia e recursos humanos já existentes 

(DIAMANTINA, 2009). Soma-se a isto a necessidade de enfrentamento das 

dificuldades decorrentes da realidade social da região, que se encontra dentre as 

que apresentam as maiores carências e os mais baixos indicadores de 

desenvolvimento do Estado (MALACHIAS et al., 2013). Dentre os 23 municípios 

estudados, Diamantina é o único que apresenta valor de IDH considerado como alto 



   

(0,716), sendo quinze dos demais considerados como de valores médios e outros 

sete caracterizados como possuidores de baixo IDH (BRASIL, 2013c).  

 A verificação quanto à realização de controle regular de saúde foi prejudicada 

pelo fato deste item não ter sido relatado em 84,7% dos prontuários, assim como as 

internações prévias, cujo dado estava ausente em 38,1% dos mesmos. De maneira 

semelhante, os dados referentes ao profissional que encaminhou para internação 

(TABELA 04) e ao encaminhamento no desfecho (TABELA 05) não foram 

encontrados em 21,4% e 37,6% das hospitalizações estudadas, respectivamente. A 

ausência dessas informações desperta questionamentos quanto à qualidade dos 

registros e sugere falhas na documentação dos processos de admissão e alta 

hospitalar. 

 Nos prontuários em que foi possível identificar o profissional responsável pelo 

encaminhamento, observou-se o referenciamento por médico do PA em 29,7% dos 

casos, contra apenas 2,6% por profissionais da APS. Esta observação está de 

acordo com o estudo de Fernandes e colaboradores (2009, p.934), no qual 

relataram que “o médico que solicita a internação é, quase sempre, o plantonista do 

pronto-socorro”. Entretanto, é preciso reconhecer que estes percentuais podem ter 

sido influenciados por outros fatores, o que impede a emissão de julgamentos 

adicionais. Além de levar em conta que os indivíduos provenientes de outros 

municípios são inicialmente referenciados ao PA, é preciso considerar que as 

unidades de APS funcionam somente em horário comercial, o que transforma os 

serviços de urgência na única porta de entrada disponível em período integral. Outra 

possibilidade é que alguns indivíduos tenham sido propositalmente 

encaminhamentos da APS ao PA para maiores cuidados. 

 Dentre os encaminhamentos no desfecho (TABELA 05), foi possível observar 

maior percentual de contra-referenciamento das crianças para a atenção secundária 

(28,3%) do que para a APS (12,5%). Tal fato pode ser decorrente da desvalorização 

dos profissionais da atenção primária por parte daqueles que atuam na atenção 

terciária, do descrédito quanto à efetividade desse nível de assistência, ou ainda por 

falha na operacionalização dos processos de referência e contra-referência.  

 Vale ressaltar que, além de favorecer a estruturação dos fluxos assistenciais, 

o contra-referenciamento poderia funcionar como ferramenta de melhoria da 

qualidade da APS por meio do feedback referente ao atendimento inicial prestado.  



   

 Por se tratar de uma abordagem direcionada à população infantil, o estudo 

das especialidades responsáveis pelas internações (TABELA 03) mostrou o já 

esperado predomínio daquelas realizadas pela Pediatria (65,42%) e confirmou a 

intensa demanda por este tipo de assistência. Também chamou atenção o grande 

número de casos ortopédicos (10,2%), o que pode ser decorrente da carência deste 

especialista na região, fazendo com que o município de Diamantina seja a única 

referência disponível.  

 A quantificação das internações por mês de ocorrência mostrou maior 

percentual em maio (12,88%), o que pode ser explicado pela maior prevalência das 

doenças respiratórias nos períodos mais secos do ano (BOTELHO et al., 2003; 

ROSA et al., 2008).  

 Quanto às hospitalizações por CSAP, a maioria dos estudos brasileiros que 

englobam todas as regiões do país é referente à população como um todo, sem foco 

em uma faixa etária específica (BOING et al., 2012; DOURADO et al., 2011; 

FIOCRUZ, 2012). Dentre eles, o relatório final do Proadess publicado em outubro de 

2012 demonstrou que, das internações financiadas pelo SUS em 2010, 22,5% foram 

por CSAP. A região Sudeste obteve o melhor desempenho, com percentual de 

19,4% de internações evitáveis em 2010, fato também observado nos anos 

anteriores (FIOCRUZ, 2012).  

 Grande parte dos trabalhos com abordagens regionais ou locais também são 

realizados sem delimitação de idade (BASTOS et al., 2013; FERREIRA; DIAS; 

MISHIMA, 2012; MENDONÇA et al., 2011; NEDEL et al., 2008; OLIVEIRA, SIMÕES 

e ANDRADE, 2007; PERPETUO; WONG, 2007; REHEM; EGRY, 2011; SILVA, 

2011; TORRES et al., 2011) ou enfocam somente adultos (FERNANDES et al., 

2009; DIAS-DA-COSTA et al., 2010; SOUZA; DIAS-DA-COSTA, 2011). Dentre eles, 

as publicações mineiras mostram grande heterogeneidade de resultados, justificada 

pelas diversas realidades socioeconômicas do Estado. Enquanto em Belo Horizonte 

as hospitalizações por CSAP no período de 2003 a 2006 corresponderam a 26,4% 

do total (MENDONÇA et al., 2011), em Montes Claros obteve-se um percentual de 

38,8% entre os pacientes internados nas clínicas médica e cirúrgica entre 2007 e 

2008 (FERNANDES et al., 2009) e em Juiz de Fora foi encontrado percentual de 

4,1% em 2008 (SILVA, 2011). 



   

 Os dados da literatura apontam que as internações por CSAP são 

preponderantes nos extremos de idade. Entretanto os trabalhos que enfocam 

exclusivamente as taxas de internações por CSAP na população infantil são ainda 

escassos, havendo predomínio daqueles que se preocupam com suas causas. 

Oliveira, Simões e Andrade (2007) encontraram maior probabilidade de internações 

por CSAP para os menores de cinco anos e para os indivíduos de 65 anos ou mais, 

com percentuais de 27,62% e 27,05% respectivamente. Perpetuo e Wong (2007) 

apontaram que, em Minas Gerais, no período de 1998 a 2004, a importância das 

internações por CSAP das crianças de até quatro anos foi muito superior aos valores 

médios, e mais da metade do risco total dessas internações referia-se a crianças 

menores de um ano. Segundo Rehem e Egry (2011), a partir dos cinco anos de 

idade a participação das CSAP é menor, diminuindo a ponto de representar pouco 

mais de 10% do total de internações nas idades 15 a 24 anos. 

 O presente estudo revelou um elevado percentual de internações (31,0%) por 

diagnósticos cuja resolubilidade compete à APS, com predomínio de internações 

das crianças menores de cinco anos tanto para o total de casos (TABELA 01) 

quanto para aqueles referentes às CSAP especificamente (TABELA 10).  

 O valor de 40,4% de hospitalizações por CSAP encontrado na análise isolada 

do município de Diamantina assemelha-se ao relatado por Caldeira et al. (2011), que 

revelou percentual de 41,4% de internações pediátricas por essas causas em 

Montes Claros - MG.  

 O resultado acima descrito desperta questionamentos quanto à qualidade e à 

efetividade da assistência prestada pela APS, mas pode ter sido alterado, no 

presente estudo, pelo fornecimento de endereços locais por moradores de outras 

cidades. Esta prática, utilizada pelos usuários para facilitar o acesso aos serviços de 

urgência, prejudica a fidedignidade das informações sociodemográficas 

disponibilizadas pelos hospitais. Tal deficiência poderia ser evitada com a exigência 

rotineira de documentos de identificação e comprovantes de residência no momento 

do acolhimento hospitalar, ou pela apresentação do cartão SUS. Outro fator de 

influência nesse percentual mais elevado do que o observado para o total de casos 

poderia ser a maior facilidade de acesso aos hospitais pela população 

diamantinense.   



   

 Corroborando esta ideia, Márquez-Calderón et al. (2003) demonstraram que 

maiores taxas de internações por CSAP estavam associadas à maior acessibilidade 

ao hospital, revelando a indução da demanda pela oferta também na área da saúde. 

Outras publicações apontaram a ocorrência de percentuais de internações por 

CSAP mais elevados nos municípios de menor tamanho (PESTANA e MENDES, 

2004; DIAS-DA-COSTA et al., 2010; SOUZA e DIAS-DA-COSTA, 2011), achado que 

pode estar relacionado à necessidade dos hospitais de baixa complexidade de 

utilizar sua máxima capacidade instalada, buscando o pagamento pelas internações 

realizadas (DIAS-DA-COSTA et al., 2010).  

 A avaliação segundo as unidades de APS de abrangência, realizada para o 

município de Diamantina demonstrou o predomínio das internações por causas não 

evitáveis em quase todas as unidades. Contudo, apesar de sugerir um resultado 

positivo, o dado deve ser visto com cautela, pois não permite realizar inferências 

quanto à qualidade de atuação da APS, sendo para isso necessário aprofundamento 

sobre a população adscrita a cada uma das unidades, o que não foi foco do 

presente estudo. 

 Quanto às causas de internação por CSAP, o predomínio das pneumonias 

bacterianas (33,3%), seguidas pela asma (12,6%), é corroborado pelos resultados 

descritos por outros autores. Oliveira et al. (2010) constataram como primeira causa 

de hospitalização de crianças de zero a quatro anos, no período de 1998 a 2007, as 

doenças do aparelho respiratório, com destaque para pneumonias e asma. Segundo 

Rehem e Egry (2011), as pneumonias apresentam-se como uma das três principais 

causas de internação em todas as idades, o que também é visto em estudos 

internacionais (CAMINAL e NAVARRO, 2003).  

 Bastos et al. (2013) apontaram as gastroenterites como primeira causa de 

internação no período de 2002 a 2005 e como segunda entre 2005 e 2009, para a 

faixa etária de zero a nove anos. Juntamente com as doenças respiratórias, outros 

autores também situaram as gastroenterites entre as três principais causas de 

internação por CSAP em crianças (PERPETUO e WONG, 2007; MOURA et al., 

2010; REHEM e EGRY, 2011), divergindo do que foi observado no presente estudo, 

no qual ocuparam o quinto lugar. Entretanto, ao considerar as internações por 

desidratação como possíveis complicações das gastroenterites, esse percentual 

passa a ser de 17,0%, superior até mesmo ao observado para a asma.  



   

 O reconhecimento de que os fatores socioambientais influenciam de forma 

decisiva a saúde das pessoas e de que as desigualdades em saúde são socialmente 

determinadas já está bem estabelecido (CDSS, 2010). Neste sentido, doenças de 

fácil manejo e que não exigem tecnologias de custo elevado, como as 

gastroenterites, são condições sensíveis aos fatores socioeconômicos, aos inves-

timentos públicos em saúde e à oferta de serviços (OLIVEIRA et al., 2010). As 

hospitalizações por estas causas são evitáveis por meio de ações de promoção e 

prevenção que viabilizem medidas sanitárias coletivas e, segundo Oliveira e Latorre 

(2010), somente ocorrem quando os serviços de saúde não assumem o 

compromisso com uma assistência precoce e eficaz.  

 A observação das infecções de pele e tecido subcutâneo como terceira causa 

de internação por CSAP (11,5%), seguido das infecções do rim e trato urinário 

(10,9%), diverge dos resultados encontrados na literatura. Para Moura et al. (2010), 

que estudaram as principais causas de internação por CSAP no Brasil em menores 

de 20 anos, as infecções do rim e trato urinário configuraram entre as principais 

causas de internação por CSAP somente na faixa etária de 10 a 19 anos e as 

infecções de pele de tecido subcutâneo não foram citadas.  

 O elevado percentual de hospitalizações por problemas dermatológicos 

evitáveis pode ter tido, como um de seus determinantes, a precariedade de 

condições socioeconômicas e culturais que caracterizam a região analisada. Da 

mesma maneira, todas as demais CSAP, consideradas como potencialmente 

preveníveis, podem ter sido assim desencadeadas. 

 È importante ressaltar também os custos decorrentes das internações por 

CSAP. Aos elevados gastos ocasionados pela utilização da atenção terciária, 

somam-se o ônus social e o desgaste emocional envolvido em cada um desses 

episódios que recai sobre a vida das crianças. 

 Quanto às causas de morte ocorridas no período estudado, foram observadas 

duas atribuídas a pneumonias bacterianas, ou seja, por CSAP, e outros três casos 

decorrentes de prematuridade. Apesar de não pertencente à lista brasileira de 

CSAP, este último diagnóstico também pode ser considerado como potencialmente 

evitável. Segundo Kassara et al. (2013), a atenção pré-natal adequada tem se 

apresentado como um dos principais fatores de proteção contra baixo peso de 

nascimento, prematuridade, retardo de crescimento intrauterino e óbitos neonatais. 



   

 Adicionalmente merece destaque, no presente estudo, a constatação de 

outras hospitalizações por condições preveníveis também não contempladas na 

referida lista, tais como broncopneumonias e constipação intestinal. Da mesma 

maneira, as internações secundárias à sepse neonatal precoce poderiam ser 

consideradas como evitáveis diante de uma assistência pré-natal adequada. Além 

de requerer uma análise crítica dos dados rotineiramente disponibilizados, esta 

observação demanda a necessidade de revisão dessa lista, para que as 

informações dela dependentes possam ser mais bem aproveitadas.  

.  Moura et al. (2010) relataram as doenças relacionadas ao pré-natal e parto 

como segunda causa de internação por CSAP na faixa etária de zero a 27 dias de 

vida. No entanto, deste item fazem parte apenas as infecções do trato urinário na 

gravidez (CID O23), a sífilis congênita (CID A50) e a síndrome da rubéola congênita 

(CID P35.0).  

 Outro fator que também merece destaque é a divergência entre os motivos de 

internação documentados nos prontuários e aqueles presentes nos espelhos de AIH 

e, consequentemente, disponibilizados nos bancos de dados oficiais. Apesar deste 

estudo ter considerado o diagnóstico constante no sumário de alta, que pode ser 

diferente daquele registrado  à admissão, Mathias e Soboll (1998) apresentam várias 

justificativas para esta diferença, tais como a escolha do código com melhor 

remuneração, a subjetividade na interpretação dos termos médicos registrados e a 

falta de habilitação dos funcionários responsáveis pela alimentação do sistema. Para 

Bittencourt, Camacho e Leal (2006), outro problema refere-se aos diferentes códigos 

que podem ser usados para descrever a mesma condição.  

 Tal constatação, estatisticamente significante e que mostrou grau de 

concordância moderado, traz à tona o questionamento quanto à confiabilidade das 

hospitalizações por CSAP como indicador de monitoramento da assistência e sugere 

a possibilidade de que esses percentuais possam ser subestimados quando aferidos 

através do SIH-SUS.  

 O fato de o diagnóstico ter sido aferido in loco, apesar de tido por Fernandes 

et al. (2009) como uma limitação do indicador, pode ser aqui acatado como uma 

vantagem do presente estudo, por demonstrar maior acurácia nas informações.  

 Outra limitação atribuída ao indicador é a presença de comorbidades, pois os 

indivíduos com mais de uma patologia crônica fazem maior uso dos serviços de 



   

saúde, tanto em termos de quantidade como de diversidade (CAMINAL; NAVARRO, 

2003). Esse aspecto foi minimizado no presente estudo ao desconsiderar como 

CSAP as internações ocorridas em portadores de doenças crônicas, tais como as 

pneumonias bacterianas em crianças com anemia falciforme.  

 Segundo Gervás et al. (2007), as hospitalizações por CSAP não englobam 

todas as situações, nem todos os diagnósticos e nem todos os contextos que fazem 

parte do cotidiano da atenção primária, mas isso não invalida o seu uso. O uso 

prudente deste indicador ajuda a incrementar a capacidade de resolução da APS ao 

sinalizar campos manifestadamente melhoráveis, particularmente ao colocar em 

evidência problemas de saúde que necessitam de melhor seguimento e de melhor 

coordenação entre os níveis assistenciais.  

 Em se tratando de internações potencialmente evitáveis, o indicador pode 

inicialmente sugerir falhas na atenção secundária, pela indisponibilidade de 

profissionais para atendimento ambulatorial especializado. Este equívoco é desfeito 

ao se considerar que, além do bom funcionamento da rede assistencial depender de 

uma adequada coordenação pela APS, esta pode resolver 85% dos problemas de 

saúde da população. 

 Adicionalmente, pode-se também atribuir deficiências á atenção terciária 

quanto aos critérios de admissão hospitalar. Contudo, é preciso considerar que 

quando a APS não exerce adequadamente o seu papel, algumas causas, apesar de 

evitáveis, podem ser necessárias diante de determinados contextos sociais, 

econômicos ou culturais. 

 As hospitalizações por CSAP podem ser utilizadas pela equipe da APS como 

meio de analisar a sua própria prática clínica, possibilitando maior discussão sobre a 

efetividade das suas ações (FERNANDES et al, 2009). Sua principal contribuição, 

entretanto, parece ser como um indicador sentinela para a macro e mesogestão, e 

não em nível individual (CAMINAL; NAVARRO, 2003).  

 Além de poder ser obtido através de dados administrativos, o indicador 

oferece a oportunidade de avaliação da atenção primária em âmbito nacional, 

fornecendo informações para o planejamento, gestão e contratação de serviços 

(CAMINAL; NAVARRO, 2003). O desafio consiste em conhecer a realidade da 

região, estabelecer prioridades e implantar intervenções que amenizem as 

precariedades e propiciem melhorias na qualidade assistencial.   



   

6 CONCLUSÕES  

  

   

 O estudo das internações pediátricas possivelmente evitáveis pela assistência 

oportuna e efetiva evidenciou a importância do monitoramento da atenção primária 

quanto às ações direcionadas à população infantil, visto sua maior vulnerabilidade. 

Revelou o predomínio de hospitalizações de crianças do sexo masculino, 

provenientes da zona urbana e com idade inferior a cinco anos. Evidenciou também 

grande número de encaminhamentos de municípios da micro e macrorregião para 

assistência à saúde em Diamantina.  

 Foi observado elevado percentual de hospitalizações por CSAP tanto para o 

total de casos estudados (31,0%) quanto para aqueles procedentes do município de 

Diamantina (40,4%), ambos com valores superiores aos relatados na literatura. As 

principais causas de internação por CSAP encontradas foram pneumonias 

bacterianas, asma e infecções de pele de tecido subcutâneo, esta última 

possivelmente decorrente da precariedade socioeconômica que caracteriza a região 

analisada. 

 A ausência de informações relacionadas à utilização dos serviços da rede de 

assistência à saúde despertou questionamentos quanto à qualidade dos registros 

hospitalares.  

 A análise dos processos de referência e contra-referência do município 

também mostrou lacunas na sua operacionalização e na documentação dos 

procedimentos de admissão e alta hospitalar. Dentre aqueles avaliados, chamaram 

atenção o elevado percentual de referenciamentos por médicos do PA e o 

predomínio de contra-referenciamentos para a atenção secundária, em detrimento 

da APS.  

 O trabalho propiciou maior conhecimento quanto à fidedignidade dos dados 

oficialmente disponíveis, revelando falhas na concordância entre o diagnóstico 

registrado no prontuário clínico com aquele informado ao SIH-SUS, realidade 

possivelmente reprodutível em outros locais. Os equívocos decorrentes das 

dificuldades na seleção do código mais adequado, da intenção de obter 

procedimentos mais bem remunerados ou do simples desconhecimento por parte 



   

dos profissionais deixam clara a necessidade de capacitação da equipe e de 

divulgação quanto à importância e à utilidade das informações demandadas.  

 A despeito das dificuldades descritas, inerentes a qualquer tipo de informação 

obtida através de dados secundários, as hospitalizações por CSAP apresentam-se 

como uma ferramenta de grande utilidade para a gestão em saúde. Somadas a 

outros indicadores, possibilitam uma visão mais ampla quanto à realidade da 

assistência prestada, podendo contribuir para um melhor direcionamento das ações 

e estimular a elaboração de estratégias para reduzir o número de internações e 

mortes potencialmente evitáveis. 
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APÊNCICE A – Formulário para coleta de dados 
 

1) Nome da criança: 
 
 

2) Data de nasc: 
 
____\____\___ 

3) Nome da mãe: 
 

____________________________ Quebra de página 
Formulário para coleta de dados 

Número de Identificação: _________  

Data nasc: ___\____\___ 
____________________ 
Data intern: ___\___\___ 
____________________ 

1) Idade (meses): 
 

2) Instituição: 
  □ 5.1 – Hospital A          □ 5.2 – Hospital B 

3) Prontuário: 
 

4) Sexo:   
□ 7.1 -  Feminino      □ 7.2 -  Masculino 

5) Registro: 
 

6) Endereço: 7)     Zona:   
□ 10.1- Urbana  
□ 10.2 – Rural 

8) Bairro ou Distrito: 
 

9) ESF de referência: 

10)  Cidade:  
 

 

11) Financiamento da internação:   
 
□ 14.1 - SUS        □ 14.2 – Particular      □ 14.3 – Convênio     

12) Mês de 
internação: 

 

13) Especialidade responsável pela internação: 
□ 16.1 -  Pediatria                                □ 16.5 – Cirurgia Geral   
□ 16.2 – Ortopedia                                □ 16.6 – Neurocirurgia   
□ 16.3 – Otorrinolaringologia                □ 16.7 – Cardiologia        
□ 16.4 – Urologia                                □ 16.8 – Outra 

14) Primeiro profissional que encaminhou para avaliação \ internação: 
□ 17.1 - Médico do PSF                   
□ 17.2 - Enfermeiro do PSF 
□ 17.3 - Médico do PA                     
□ 17.4 – Médico em consultório particular 
□ 17.5 – Médico de outro município  
□ 17.6 – Médico da atenção publica secundária (Policlinica, CISAJE, Núcleo, outro) 
□ 17.7  - Não consta          
□ 17.8  - Outro  



   

15) Internações prévias:    
□ 18.1 - Sim             □ 18.2 -  Não                 □ 18.3 -  Não consta 

16) Relato de controle regular de saúde:     
□ 19.1 -  Sim     Local:____________      □ 19.2 -  Não       □ 19.3 -  Não consta 

17) Motivo da internação registrado no prontuário: 
□ 20.1 – Gastroenterites (A00 a A09)                                           

□ 20.2 – Desidratação (E86)           

□ 20.3 – Deficiências nutricionais (E40 a E46, E50 a E64) 

□ 20.4 – Infecções de ouvido, nariz e garganta por CSAP (H66, J00 a J03, J06, J31)                                    

□ 20.5 - Pneumonias bacterianas SAP (J13, J14, J15.3, J15.4, J15.8, J15.9, J18.1)                                                  

□ 20.6 – Asma (J45, J46)                                      

□ 20.7 – Bronquite aguda ou crônica (J20, J21, J40 a J44, J47)  

□ 20.8 – Diabetes Mellitus (E10 a E14)  

□ 20.9 – Epilepsias (G40, G41) 

□ 20.10 – Infecção no rim e trato urinário por CSAP (N10 a N12, N30, N34, N39.0) 

□ 20.11 – Infecção de pele ou tecido subcutâneo por CSAP (A46, L01 A L04, L08) 

□ 20.12 – Sífilis congênita (A50) 

□ 20.14 – Tratamento ortopédico 

□ 20.15 – Neurocirurgia 

□ 20.16 – Cirurgia Otorrino 

□ 20.17 – Outra afecção por CSAP: _____________________________________ 

□ 20.18 – Outra afecção por causa não SAP: ______________________________ 

□ 20.19 – Cirurgia Geral 

18) Diagnóstico da AIH: 
□ 21.1 –  Mesmo do prontuário          

□ 21.2 – Outro: ______________________________________________________ 

□ 21.3 –  Não se aplica (convênio \ particular) 

19) Desfecho: 
□ 22.1 -  Alta hospitalar     □ 22.2 -  Transferência              □ 22.3 -  Óbito                           

20)  Causa do óbito: _____________________________________ 
 

Data do desfecho: 

 

____\____\____ 

 

21) Permanência 
hospitalar (dias): 
 

22) Encaminhamento no desfecho: 
□ 24.1 -  Retorno com mesmo médico que internou 

□ 24.2 – Acompanhamento na ESF 

□ 24.3 – Acompanhamento atenção secundária 

□ 24.4 -  Transferência outro hospital  

□ 24.5 -  Não consta 

□ 24.6 -  Outro 

23) Observações:  
 

 

 
 

 



   

ANEXO A - Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária 
  

Grupo Diagnósticos CID 10 
 

1 Doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis 
 

1,1 Coqueluche A37 
 

1,2 Difteria A36 
 

1,3 Tétano A33 a A35 
 

1,4 Parotidite B26 
 

1,5 Rubéola B06 
 

1,6 Sarampo B05 
 

1,7 Febre Amarela A95 
 

1,8 Hepatite B B16 
 

1,9 Meningite por Haemophilus G00.0 
 

1.10 Meningite Tuberculosa A17.0 
 

1,11 Tuberculose miliar A19 
 

1,12 Tuberculose Pulmonar A15.0 a A15.3, A16.0 a A16.2, A15.4 a A15.9, A16.3 a 
A16.9, A17.1 a A17.9  

1,16 Outras Tuberculoses A18 
 

1,17 Febre reumática I00 a I02 
 

1,18 Sífilis A51 a A53 
 

1,19 Malária B50 a B54 
 

1.20 Ascaridiase B77 
 

2 Gastroenterites Infecciosas e complicações 
 

2,1 Desidratação E86 
 

2,2 Gastroenterites A00 a A09 
 

3 Anemia 
 

3,1 Anemia por deficiência de 
ferro 

D50 
 

4 Deficiências Nutricionais 
 

4,1 Kwashiokor e outras 
formas de desnutrição 
protéico calórica 

E40 a E46 

 

4,2 Outras deficiências 
nutricionais 

E50 a E64 
 

5 Infecções de ouvido, nariz e garganta 
 

5,1 Otite média supurativa H66 
 

5,2 Nasofaringite aguda 
[resfriado comum] 

J00 
 

5,3 Sinusite aguda J01 
 

5,4 Faringite aguda J02 
 

5,5 Amigdalite aguda J03 
 

5,6 Infecção Aguda VAS J06 
 

5,7 Rinite, nasofaringite e 
faringite crônicas 

J31 
 

6 Pneumonias bacterianas 
 

6,1 Pneumonia Pneumocócica J13 
 

6,2 Pneumonia por 
Haemophilus infuenzae 

J14 
 

6,3 Pneumonia por 
Streptococus 

J15.3, J15.4 
 

6,4 Pneumonia bacteriana NE J15.8, J15.9 
 

6,5 Pneumonia lobar NE J18.1 
 

7 Asma 
 



   

ANEXO A - Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária 
  

Grupo Diagnósticos CID 10 
 

7,1 Asma J45, J46 
 

8 Doencas pulmonares 
 

8,1 Bronquite aguda J20, J21 
 

8,2 Bronquite NE como aguda 
ou crônica 

J40 
 

8,3 Bronquite crônica simples 
e a mucopurulenta 

J41 
 

8,4 Bronquite crônica não 
especificada  

J42 
 

8,5 Enfisema J43 
 

8,6 Bronquectasia J47 
 

8,7 Outras doenças 
pulmonares. obstrutivas 
crônicas 

J44 
  

9 Hipertensão 
 

9,1 Hipertensão essencial I10 
 

9,2 Doença cardíaca 
hipertensiva 

I11 
 

10 Angina 
 

10,1 Angina pectoris I20 
 

11 Insuficiência Cardíaca 
 

11,1 Insuficiência Cardíaca I50 
 

11,2 Edema agudo de pulmão J81 
 

12 Doenças Cerebrovasculares 
 

12,1 Doenças Cerebrovasculares I63 a I67; I69, G45 a G46 
 

13 Diabetes melitus 
 

13,1 Com coma ou cetoacidose E10.0, E10.1, E11.0, E11.1, E12.0, E12.1;E13.0, E13.1; 
E14.0, E14.1 

  

13,2 Com complicações (renais, 
oftalmicas, neurol., circulat., 
perif, múltiplas, outras, NE) 

E10.2 a E10.8, E11.2 a E11.8; E12.2 a E12.8;E13.2 a 
E13.8; E14.2 a E14.8    

13,3 Sem complicações 
específicas 

E10.9, E11.9; E12.9, E13.9; E14.9 
 

14 Eplepsias 
 

14,1 Eplepsias G40, G41 
 

15 Infecção no Rim e Trato Urinário 
 

15,1 Nefrite túbulo-intersticial 
aguda 

N10 
 

15,2 Nefrite túbulo-intersticial 
crônica 

N11 
 

15,3 Nefrite túbulo-intersticial NE 
aguda crônica 

N12 
 

15,4 Cistite N30 
 

15,5 Uretrite N34 
 

15,6 Infecção do trato urinário de 
localização NE 

N39.0 
 

16 Infecção da pele e tecido subcutâneo 
 

16,1 Erisipela A46 
 

16,2 Impetigo L01 
 

16,3 Abscesso cutâneo furúnculo 
e carbúnculo 

L02 
 

16,4 Celulite L03 
 



   

ANEXO A - Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária 
  

Grupo Diagnósticos CID 10 
 

16,5 Linfadenite aguda L04 
 

16,6 Outras infecções localizadas 
da pele e tecido subcutâneo 

L08 
 

17 Doença Inflamatória órgãos pélvicos femininos 
 

17,1 Salpingite e ooforite N70 
 

17,2 Doença inflamatória do útero 
exceto o colo 

N71 
 

17,3 Doença inflamatória do colo 
do útero 

N72 
 

17,4 Outras doenças inflamatórias 
pélvicas femininas 

N73 
 

17,5 Doenças da glândula de 
Bartholin 

N75 
 

17,6 Outras afecções 
inflamatórias da vagina. e da 
vulva 

N76 

 

18 Úlcera gastrointestinal 
 

18.1 Úlcera gastrointestinal K25 a K28, K92.0, K92.1, K92.2 
 

19 Doenças relacionadas ao Pré-Natal e Parto 
 

19,1 Infecção no Trato Urinário na 
gravidez 

O23 
 

19,2 Sífilis congênita A50 
 

19,3 Síndrome da Rubéola 
Congênita 

P35.0 
 

Fonte: Ministério da Saúde – Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ANEXO B - Adscrição e população dos municípios da Macrorregião 
Jequitinhonha 

 

MACRORREGIÃO 
[PÓLO(s) 

MACRORREGIONAL(is)] 

Quantidade 
de 

municípios 

Extensão territorial 
(Km

2
) 

 

ESTIMATIVA 
DA 

POPULAÇÃO 
(2009) 

JEQUITINHONHA (DIAMANTINA) 23 20.566,8 296.344 

MICRORREGIÃO    

DIAMANTINA 15 14.266,1 174.912 

ALVORADA DE MINAS  374,9 3.588 

CARBONITA  1.454,9 10.783 

COLUNA  347,6 9.570 

CONGONHAS DO NORTE  483,0 5.335 

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS  484,0 4.560 

DATAS   309,0 5.696 

DIAMANTINA   3.869,8 46.372 

FELÍCIO DOS SANTOS  358,9 5.865 

GOUVÊA   874,9 11.927 

ITAMARANDIBA  2.736,1 33.581 

PRESIDENTE KUBITSCHEK  189,5 3.085 

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  303,9 4.651 

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO   313,2 3.269 

SENADOR MODESTINO 
GONÇALVES 

 948,6 5.105 

SERRO   1.217,7 21.525 
MINAS NOVAS/TURMALINA / 
CAPELINHA 

8 6.300,7 121.432 

ARICANDUVA   243,5 5.140 

CAPELINHA  965,9 34.634 

CHAPADA DO NORTE  828,0 16.025 

JOSÉ GONÇALVES DE MINAS   382,9 4.662 

LEME DO PRADO   281,3 5.145 

MINAS NOVAS  1.810,8 31.647 

TURMALINA  1.153,1 18.134 

VEREDINHA  635,3 6.045 
    

MINAS GERAIS 853 580.720,8 20.033.665 

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Assessoria de Gestão Regional. O PDR - 
Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais.  Belo Horizonte, 2010.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ANEXO C - Relação de leitos disponíveis em Diamantina 

Código Descrição Existente SUS Não SUS 

CIRÚRGICO 
  

03  CIRURGIA GERAL  39 32 7 

06  GINECOLOGIA  2 1 1 

08  NEFROLOGIAUROLOGIA  3 2 1 

09  NEUROCIRURGIA  3 3 0 

13  ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA  3 3 0 

TOTAL 50 41 9 

CLÍNICO 
  

31  AIDS  1 1 0 

32  CARDIOLOGIA  4 4 0 

33  CLINICA GERAL  32 27 5 

35  DERMATOLOGIA  1 1 0 

36  GERIATRIA  4 3 1 

37  HANSENOLOGIA  1 1 0 

40  NEFROUROLOGIA  4 4 0 

41  NEONATOLOGIA  4 3 1 

42  NEUROLOGIA  9 9 0 

46  PNEUMOLOGIA  4 4 0 

TOTAL 64 57 7 

COMPLEMENTAR 
  

66  UNIDADE ISOLAMENTO  1 1 0 

75  UTI ADULTO - TIPO II  10 10 0 

TOTAL 11 11 0 

 
Código 

 
Descrição 

 
Existente 

 
Sus 

 
Não Sus OBSTÉTRICO 

  
10  OBSTETRICIA CIRURGICA  4 4 0 

43  OBSTETRICIA CLINICA  12 8 4 

TOTAL 16 12 4 

PEDIATRICO 
  

45  PEDIATRIA CLINICA  22 18 4 

TOTAL 22 18 4 

OUTRAS ESPECIALIDADES 
  

47  PSIQUIATRIA  1 1 0 

TOTAL 1 1 0 

Sumário 

TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO 114 98 16 

TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR 153 129 24 

Fonte:BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em : 
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Tipo_Leito.asp?VEstado=31&VMun=312160 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=03&VTipo_Leito=1&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=06&VTipo_Leito=1&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=08&VTipo_Leito=1&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=09&VTipo_Leito=1&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=13&VTipo_Leito=1&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=31&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=32&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=33&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=35&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=36&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=37&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=40&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=41&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=42&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=46&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=66&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=75&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=10&VTipo_Leito=4&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=43&VTipo_Leito=4&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=45&VTipo_Leito=5&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=47&VTipo_Leito=6&VListar=1&VEstado=31&VMun=312160

