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RESUMO
ROSSETTO, CAROLINE. Internações e óbitos de idosos por condições sensíveis à
atenção primária no Brasil: uma análise temporal. 2018; 82 f. (Dissertação) Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem, Mestrado Acadêmico – Escola de Enfermagem –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2018.
Introdução: O aumento da população idosa é uma realidade em todo o mundo. Investigar
Internações e óbitos por Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) em idosos traz
informações essenciais à prática da Atenção Primária à Saúde (APS). Objetivo: Analisar a
evolução temporal das principais causas de internações e óbitos por CSAP de idosos
brasileiros no período de 2006 a 2016. Método: Estudo ecológico de série temporal, com
utilização de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)
e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Analisaram-se dados das
Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) dos hospitais do SUS e ou conveniados,
referentes às principais causas de CSAP de idosos brasileiros no período de 2006 a 2016 em
todo o país. Os idosos foram subdivididos em dois grupos etários, de 60-79 anos, e ≥80 anos.
Foram elencadas as nove causas mais frequente e presentes no início e no fim do período do
estudo. O programa Tab para Windows (TABWIN) foi utilizado para as tabulações das
variáveis. O programa R Project, versão 3.4.0., e o programa SPSS for Windows, versão 20.0,
foram utilizados para as análises estatísticas. O teste de Spearman foi aplicado, para conferir o
sentido da tendência, crescente ou decrescente, a força de correlação, e o valor de p<0,05 foi
adotado como estatisticamente significativo. Este estudo dispensou apreciação de Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP), por tratar-se de dados de domínio público. Resultados: No período
do estudo houve redução no total das internações por CSAP selecionadas, em idosos
brasileiros. A Insuficiência Cardíaca (IC) foi a causa mais frequente de internação e óbito,
contudo apresentou tendência decrescente no período. As internações por Doenças
Pulmonares (DPS), as Gastroenterites Infecciosas (GEA) e a Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS) também apresentaram tendência decrescente. Ao analisar as ICSAP por sexo,
verificou-se uma frequência maior entre as idosas para a Diabetes Mellitus (DM), GEA e
HAS. Em ambos os grupos etários as internações por Infecções do Trato Urinário (ITU),
Doenças Cerebrovasculares (DCV), Angina (AGN), Pneumonias (PNM), DM apresentaram
uma tendência crescente, enquanto que as demais (IC, DPS, GEA e HAS) apresentaram
tendência decrescente. Óbitos por DM, AGN, ITU e PNM apresentaram aumento durante o
tempo. Os óbitos por GEA e Deficiências Nutricionais (DNT) foram as duas causas de óbitos
que apresentaram tendência decrescente. Observou- se os óbitos por sexo e a PNM, ITU,
DCV, DM, Úlcera Gastrointestinal (UGI), apresentaram tendência crescente, em ambos os
grupos, as GEA apresentaram tendência decrescente. As IC, DPS e DNT apresentaram
tendência crescente, para os idosos mais velhos, e tendência decrescente em idosos jovens. O
total dos dias de permanência obteve aumento no durante o tempo. Considerações Finais:
Este estudo indica uma redução no total das ICSAP em idosos. Esses achados podem estar
relacionados à ampliação e cuidados mais efetivos prestados pela APS, bem como
consolidação do SUS.
Palavras-chave: Saúde do Idoso; Atenção Primária à Saúde; Hospitalização; Avaliação em
Saúde; Estudos de Séries Temporais.

ABSTRACT
Background: Introduction: The increase of the elderly population is a reality all over the
world. Investigating hospitalizations and deaths due to Primary Care Sensitive Conditions
(CSAP) in the elderly brings information essential to the practice of Primary Health Care
(PHC). Objective: To analyze the temporal evolution of the main causes of hospitalizations
and deaths by CSAP of Brazilian elderly people from 2006 to 2016. Method: Ecological
study of a time series, using data from the Department of Informatics of the Brazilian
National Health System (DATASUS) and of the Brazilian Institute of Geography and
Statistics (IBGE). Data from the Hospital Hospitalization Authorizations (AIH) of the SUS
hospitals and / or contracted, referring to the main causes of CSAP of Brazilian elderly people
from 2006 to 2016 in the whole country were analyzed. The elderly were subdivided into two
age groups, 60-79 years, and ≥80 years. The nine most frequent and present causes were listed
at the beginning and end of the study period. The Tab program for Windows (TABWIN) was
used for tabulations of the variables. The R Project program, version 3.4.0., And the SPSS for
Windows program, version 20.0, were used for statistical analysis. The Spearman test was
applied to check the trend direction, increasing or decreasing, correlation strength, and the
value of p <0.05 was adopted as statistically significant. This study exempted the Ethics in
Research Committee (CEP) from being public domain data. Results: In the study period,
there was a reduction in the total hospitalizations for selected CSAP, in Brazilian elderly.
Heart Failure (HF) was the most frequent cause of hospitalization and death, but showed a
decreasing trend in the period. The hospitalizations for Pulmonary Diseases (DPS), Infectious
Gastroenteritis (GEA) and Systemic Arterial Hypertension (SAH) also presented a decreasing
trend. When analyzing the ICSAP by sex, there was a higher frequency among the elderly
women for Diabetes Mellitus (DM), GEA and SAH. In both age groups hospitalizations for
Urinary Tract Infections (UTIs), Cerebrovascular Diseases (CVD), Angina (AGN),
Pneumonias (PNM), DM presented a growing trend, while the others (CI, DPS, GEA and
SAH ) showed a decreasing trend. Deaths due to DM, AGN, ITU and PNM increased over
time. Deaths by GEA and Nutritional Deficiencies (DNT) were the two causes of deaths that
showed a decreasing trend. It was observed the deaths by sex and PNM, ITU, CVD, DM, GI,
presented an increasing tendency, in both groups, GEA presented a decreasing trend. CI, DPS
and DNT showed an increasing tendency for older adults and a decreasing trend in young
adults. The total number of days of stay increased during the time. Conclusion: This study
indicates a reduction in total ICSAP in the elderly. These findings may be related to the
increase and more effective care provided by the APS, as well as the consolidation of SUS.
Key words: Health of the Elderly; Primary Health Care; Hospitalization; Health Assessment
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1 INTRODUÇÃO
A população brasileira, em conformidade com a população global, tem apresentado
uma tendência cada vez maior na expectativa de vida, fato este que traz implicações
demográficas, epidemiológicas, sociais e tem impulsionado a realização de muitos estudos.
Para fins demográficos e de políticas públicas no Brasil, considera-se idoso o indivíduo com
60 anos ou mais, definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Estatuto do
Idoso (BRASIL, 2003; 2006b). A densidade demográfica de idosos, na população brasileira
em 2010 representava aproximadamente 10%, com projeções significativas de aumento para o
ano de 2030 alcançando 18,7%. No ano de 2010, segundo Censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida encontrava-se em 73,4 anos, com
projeções de atingir 78,23 anos no ano de 2030 (IBGE, 2010).
Entre os principais fatores desencadeantes deste processo de envelhecimento
populacional está a queda da fecundidade, que provocou uma redução na proporção de jovens,
a redução da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida, contribuindo para o
aumento da população de idosos. Sabe-se que o processo de envelhecimento continuará, pelo
menos em médio prazo, pois os idosos dos próximos 30 anos já nasceram e se beneficiaram
da alta fecundidade, da queda da mortalidade infanto-juvenil e agora da redução da
mortalidade em idades mais avançadas (CAMARANO, 2011).
A transição demográfica e a epidemiológica estão relacionadas, uma vez que se
sucede de um cenário de redução da mortalidade por doenças infectocontagiosas, passando
para um aumento da mortalidade por Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), as quais
ocupam lugar de destaque entre a população idosa (AMORIM et.al., 2014). Segundo dados da
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE no ano de 2013, 57,4 milhões de
pessoas possuíam pelo menos uma DCNT e essas doenças eram responsáveis por 72% das
causas de morte no país. Essas doenças atingem todas as camadas populacionais, mas
acometem de forma mais intensa grupos vulneráveis, como idosos de baixa escolaridade e/ou
renda (MALTA et.al., 2014).
No Brasil, as DCNT estão entre as principais causas de internações hospitalares.
Entre os anos de 2002 a 2011 ocorreram cerca de 20.590.599 internações hospitalares entre
idosos brasileiros no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (SILVEIRA et.al., 2013). As
doenças do sistema circulatório estavam entre as principais causas de internações nesta
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população, representando 27,4% em 2007 e 30,4% das causas de mortalidade em 2011.
Todavia, as internações relacionadas as neoplasias vêm aumentando, passando de 229/100 mil
no ano de 2000 para 301/100 mil em 2009, e a mortalidade por essas causas foram de 16,4%
em 2011 (BRASIL, 2011a; MALTA et.al., 2014).
O atendimento de saúde à população idosa integra múltiplas dimensões, levando em
consideração a presença de DCNT, a condição de saúde física e mental, sua independência
funcional e integração com a família e a sociedade. Assim, as políticas de saúde, que
tradicionalmente são voltadas para atender a saúde materno-infantil, devem adotar outras
prioridades, visto que o envelhecimento populacional provocou e gera mudanças no padrão de
saúde (GIACOMIN, 2012). Os idosos consomem mais os serviços de saúde, as internações
hospitalares são mais frequentes, o tempo de permanência no leito é maior e possuem taxas de
reinternações mais elevadas, quando comparados com outras faixas etárias, sendo necessário
que a equipe de saúde multidisciplinar realize um acompanhamento permanente e
intervenções contínuas (GOIS et.al., 2010).
As internações hospitalares, embora necessárias, apresentam em muitos casos, alto
risco para saúde, especialmente para pessoas idosas. Estudos mostram que as hospitalizações
nessa faixa etária acarretam riscos para a integridade da saúde, como imobilidade,
desnutrição, depressão, declínio cognitivo, desenvolvimento de comorbidades, deterioração
da capacidade funcional ou até mesmo o óbito (ZASLAVSSKY et.al., 2002; GILL et.al.,
2004; WILSON et.al., 2012).
As transformações nos perfis demográfico e epidemiológico da população,
juntamente com o crescimento da morbimortalidade por DCNT, estabelecem novos desafios
na organização e avaliação do desempenho dos serviços de saúde, especialmente da Atenção
Primária à Saúde (APS) (CASTRO, et.al., 2015). No âmbito do SUS, a APS se constitui a
principal porta de entrada e tem na Estratégia de Saúde da Família (ESF) um pilar dentro das
Redes de Atenção a Saúde (RAS), efetuando a coordenação do cuidado (OPAS, 2011).
A APS, a partir de seus quatro atributos essenciais: o primeiro contato que implica na
acessibilidade do usuário a cada nova necessidade que apresentar; a integralidade que
contempla as necessidades de saúde no campo da promoção, prevenção, cura, reabilitação,
cuidados paliativos, reconhecimento adequado dos problemas sejam eles biológicos,
psicológicos ou sociais; a longitudinalidade que constitui o estabelecimento de vínculo,
através da prestação de um cuidado humanizado e contínuo; e a coordenação que conota na
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capacidade da APS em garantir a continuidade da atenção, sendo o centro das RAS
(AVELINO et.al., 2015; MENDES, 2015).
Para a qualificação da APS vários elementos são necessários. O cumprimento de
determinadas funções, como ser resolutiva e capacitada, cognitiva e tecnologicamente, para
ser capaz de atender 90% da demanda de sua população, ter responsabilização sobre seus
microterritórios sanitários, não obstante, depende de maiores investimentos, planejamento,
organização, qualificação de recursos humanos, repensar os processos de trabalho,
aprimoramento e avaliação deste nível de atenção (MENDES, 2012; ARAUJO, et.al., 2017).
Um indicador proposto por John Billings, na década de 1990 nos Estados Unidos,
denominado Ambulatory Care Sensitive Conditions, avalia indiretamente os cuidados
prestados pela APS, através de uma lista de condições de saúde, identificadas como
potencialmente evitáveis (BILLINGS et.al., 1993).
No Brasil, tal lista intitula-se como Internações Por Condições Sensíveis a Atenção
Primária (ICSAP) (ANEXO A), identificando internações potencialmente evitáveis, para
medir o desempenho da APS, considerando que altas taxas de hospitalizações por
determinadas causas, refletem problemas, dificuldade de acesso e baixa resolutividade dos
serviços primários (BILLINGS et.al., 1993; ANSARI, 2007; ALFRADIQUE, et.al., 2009). A
APS possui alta capacidade de resolução quando oferecida com qualidade e acessada de
forma oportuna, podendo evitar e/ou reduzir a frequência das hospitalizações por essas causas
sensíveis.
Existe uma preocupação entre os estudiosos acerca do uso correto do indicador das
ICSAP, bem como a composição das listas de causas sensíveis, sua validação e aplicabilidade
(SUNDMACHER, et.al., 2015; BOTELHO, et.al., 2017; FRICK, et.al., 2017). Existem
situações que influenciam na ocorrência dessas hospitalizações, como a oferta de leitos
ociosos em hospitais, a procura por serviços de saúde direto aos departamentos de emergência
ou usuários que não conseguem acessar o sistema, a baixa oferta de médicos pela APS e
escassez de recursos (LABERGE, et.al., 2017). Outros estudos observaram que além da
qualidade dos cuidados prestados pela APS, as condições socioeconômicas, baixa
escolaridade, residir em áreas de baixa renda ou então rurais, estão fortemente associadas as
maiores

taxas

de

ICSAP.

DIMITROVOVÁ, et.al., 2017).

(GONÇALVES,

et.al.,

2016;

BACKER,

et.al.,2017;
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No Brasil, existem vários estudos acerca das ICSAP, sendo que a maioria deles
analisou a efetividade dos serviços prestados pela APS, a influência da cobertura de ESF
nestas hospitalizações ou análise dessas internações em determinados hospitais, cidades,
regiões ou estados do país (BASTOS, et.al., 2013; ABAID, et.al., 2014; AVELINO et.al.,
2015; SOUSA et.al., 2016; ARAUJO, et.al., 2017). Estudos que avaliaram essas condições
em abrangência nacional são escassos (PEREIRA, 2015). Na literatura internacional, foram
encontrados alguns estudos que avaliam as ICSAP em diferentes contextos, períodos e
regiões, em países como, Austrália, Portugal, Canadá, França, Alemanha e Espanha
(MAGAN, et.al., 2008; SUNDMACHER, et.al., 2015; WEEKS, et.al., 2016; BACKER, et.al.,
2017; DIMITROVOVÁ, et.al., 2017; LABERGE, et.al., 2017). Entretanto, as listas de CSAP
utilizadas em outros países divergem em algumas condições, quando comparadas à nacional.
Na perspectiva de saúde da população idosa relacionada com as ICSAP, estudos
nacionais, que analisaram esse indicador especificamente para essa população, (MURANO
et.al., 2013; MARQUES et.al., 2014; ROMERO, et.al., 2014; BENTO, 2015; BÓS e
KIMURA, 2015; FERNANDES, 2015; AMORIM, et.al., 2017; RODRIGUES, 2017). Tais
estudos revelaram que os idosos apresentam maior risco e maior frequência de internação por
CSAP, quando comparado às demais faixas etárias, contudo, as taxas de ICSAP apresentam
uma tendência de diminuição. As causas sensíveis mais frequentes entre essa população foram
aquelas relacionadas aos sistemas circulatório e respiratório; idosos do sexo masculino
tiveram maiores taxas das ICSAP, e apresentaram um aumento proporcional com o avançar
da idade. Embora tenha sido observada uma tendência de diminuição das hospitalizações por
CSAP, referente à população em geral, ainda essas causas representaram cerca de um terço do
total das hospitalizações no SUS (RODRIGUES, 2017). Todavia não foram identificados
estudos nacionais que tenham realizado uma análise das causas principais de internações e
óbito por CSAP em idosos para o país como um todo, sobretudo especificando sexo e/ou
grupos etários.
Considerando-se as consequências de uma hospitalização na saúde do idoso, além
dos altos custos para o sistema de saúde, é relevante a identificação de estratégias que
impactem na diminuição das causas que levam o idoso à hospitalização. O enfermeiro é o
profissional que mais se envolve diretamente no cuidado ao idoso hospitalizado, pois deve
manter de forma ininterrupta esse processo de cuidado, conhecendo as condições e a realidade
diária, podendo assim identificar os riscos potencialmente evitáveis, contribuindo para reduzir
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internações desnecessárias e gerenciando o cuidado no âmbito da APS (BRASIL, 2012;
BENTO, et.al., 2013).
Neste contexto, evidencia-se que as ICSAP impactam na vida do ser idoso, assim
como na consolidação do SUS. O uso adequado do indicador de ICSAP pode auxiliar na
qualificação da APS, bem como na implementação de estratégias de prevenção de agravos e
promoção da saúde do idoso. Conhecer as principais causas de internações e óbitos por CSAP
em idosos brasileiros contribui para melhorar a gestão do cuidado e a atuação da equipe
multiprofissional, organização da rede de atenção à saúde, além de auxiliar os gestores e os
profissionais da saúde no planejamento das prioridades de ações em saúde e na formulação de
políticas públicas voltadas a esse segmento populacional, a fim de minimizar ou reduzir a
frequência dessas internações.
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2 OBJETIVOS
A seguir serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo.

2.1 Ojetivo Geral
Analisar a tendência e a evolução temporal das principais causas de internações e
óbitos por Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) de idosos brasileiros no período
de 2006 a 2016.
2.2 Objetivos Específicos
- Caracterizar os idosos quanto aos fatores demográficos e socioeconômicos.
- Analisar a variação percentual das principais internações e óbitos por CSAP entre
os anos de 2006 e 2016.
- Analisar a tendência e a evolução temporal das principais internações e óbitos por
CSAP segundo o sexo e grupos etários de idosos.
- Analisar a variação percentual do tempo de permanência das ICSAP entre os anos
de 2006 e 2016.
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3 CONTEXTO TEÓRICO

3.1 Envelhecimento Populacional e as Políticas Públicas
O fenômeno do envelhecimento é uma realidade mundial e cada vez mais presente
no Brasil. Reflete avanços científicos e tecnológicos, sobretudo na área da saúde, além de
mudanças nas condições de vida da população, como a queda da taxa de fecundidade, que está
associada ao uso de métodos contraceptivos, a entrada da mulher no mercado de trabalho,
redução da mortalidade infantil e geral através da ampliação da cobertura vacinal, melhorias
de saneamento básico, habitação e das condições sociais, acompanhado do aumento da
expectativa de vida, maior cuidado e acesso aos serviços de saúde (LUCCHESI, 2017). A
transição demográfica contribuiu para a transformação da sociedade brasileira que era,
sobretudo formada por populações rurais, com formato de famílias tradicionais e numerosas,
para uma sociedade principalmente urbana, com nova estrutura familiar e com diminuição no
número de filhos (MIRANDA, et.al., 2016).
O envelhecimento pode ser conceituado sob a perspectiva de dois processos, que são
denominados de senescência e senilidade. O primeiro se refere ao envelhecimento natural,
com perda progressiva da reserva funcional, não apresentando complicações. No segundo
existem condições de sobrecarga, é acompanhado de doenças crônicas, com danos nas
funções, que pode requerer algum tipo de assistência (BRASIL, 2006b). Envelhecer é um
processo que o ser humano vivencia ao longo de sua existência, é influenciado por diversos
fatores como a discriminação e exclusão associada ao gênero, violência, etnia e condições
socioeconômicas, fazendo com que “tornar-se” idoso não seja igual para todos, uma vez que
as condições de saúde são determinadas socialmente, não podendo desvincular as condições
de saúde com as condições de vida que cada indivíduo e coletividades enfrentam (BENTO,
2015; LUCCHESI, 2017).
A transição demográfica está atrelada às mudanças do perfil epidemiológico do país,
pois à medida que a idade avança, aumentam as DCNT. No Brasil, 79,1% dos idosos com 65
anos ou mais relataram serem portadores de uma doença crônica (MENDES, 2012). Nos
Estados Unidos, cerca de 35% da população com 65 anos tinham algum tipo de limitação das
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atividades e 85% dos idosos americanos possuíam pelo menos uma doença crônica, enquanto
que no Canadá esse percentual era de 76% (Canadian Institute for Health Information, 2011).
Com o aumento da longevidade, as DCNT se tornaram mais prevalentes, modificando o perfil
epidemiológico e impondo desafios atuais para o sistema de saúde, já que essas condições são
de origem multifatorial, com coexistência de determinantes biológicos e socioculturais e
causam impacto no processo de envelhecimento. As principais condições crônicas que
acometem a população brasileira estão relacionadas ao sistema circulatório, neoplasias,
diabetes e doenças crônicas respiratórias (BRASIL, 2014a).
A situação de saúde no Brasil, provocada pela transição demográfica e
epidemiológica, exige que o sistema de saúde brasileiro responda pela demanda “tripla carga
de doenças”. Esta é caracterizada pela presença de doenças infecciosas e parasitárias que
ainda persistem na população; a expressiva presença e aumento de doenças crônicas, pelo
envelhecimento populacional e crescente exposição a fatores de risco, somadas ao importante
aumento de causas externas (BRASIL, 2014).
Diante deste cenário, o Brasil lança o plano de enfretamento às DCNT, que visa
preparar os serviços de saúde para enfrentar e deter essas condições. O plano visa ainda,
promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas integrais, efetivas e
baseadas em evidências, para prevenção e controle dos fatores de riscos que são
desencadeantes das principais DCNT, proporcionando e estimulando a população a adotar
hábitos de vida mais saudáveis, bem como um envelhecimento ativo (BRASIL, 2011a).
No Brasil, a década de 80 foi marcada pelo processo de redemocratização do país, o
qual possibilitou um amplo debate na sociedade. Foi neste contexto que o direito universal e
integral à saúde foi conquistado por meio da Constituição Federal (CF) de 1988 com a criação
do SUS por meio das Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90). As políticas públicas de
saúde têm o objetivo de assegurar atenção a toda população, por meio de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, garantindo integralidade do cuidado e para suprir as
necessidades de saúde da população e dos indivíduos (BRASIL, 2010a).
Com o aumento da esperança de vida e as consequências que estão relacionadas ao
envelhecimento, são colocados desafios de enfrentamento tanto para a sociedade como para o
sistema de saúde. Segundo Camarano e colaboradores, a complexidade está em:
Investir na continuidade do aumento da esperança [de vida ao nascer], mas levando
em conta o desafio proposto pelas Nações Unidas, que é o de “adicionar vida com
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qualidade aos anos de vida que foram adicionados”. Isso implica não só melhoria e
ampliação dos serviços de saúde para todas as idades como também melhor
qualidade de vida no sentido mais amplo. (Camarano et.al., 2004 p.103).

Para garantir um envelhecimento com ampliação de direitos, preservação da
autonomia e maior qualidade de vida, são necessários instrumentos legais que garantam a
todos os indivíduos longevos prioridades nas agendas das políticas públicas. No âmbito
internacional destacam-se as assembleias mundiais sobre envelhecimento, ocorridas
primeiramente em Viena no ano de 1982, e a segunda em Madri no ano de 2002.
Considerada o marco inicial do envelhecimento nas políticas públicas mundiais, a
assembleia de Viena teve como principal preocupação, o estabelecimento de uma agenda
internacional relacionada às questões do envelhecimento individual e coletivo, pois percebia a
necessidade da construção e reconhecimento de um novo ator social, que é o idoso. Essa
assembleia representou um avanço para o envelhecimento, que ainda não era discutido com
muita evidência (LOUVISON, et.al., 2012). Desse primeiro fórum, resultou aprovação de um
plano global de ação, que tinha objetivos de garantir a segurança social e econômica da
população idosa, bem como garantir a participação no desenvolvimento dos países
(CAMARANO, 2016).
Embora esse plano tenha sido traçado com foco principal para os países
desenvolvidos, desde então os países em desenvolvimento passaram a incorporar
progressivamente essa temática nas políticas públicas. Tendo como exemplo países da
América Latina que modificaram suas constituições, em diferentes graus, através de leis em
que estivesse pautada a população idosa, incluindo o Brasil em 1988, o Peru em 1993, a
Bolívia em 1994, o Equador em 1998 e a Venezuela em1999 (CAMARANO, 2016).
Na segunda assembleia, em Madri-2002, o cenário já era outro, obtiveram-se
conquistas sociais, avanços tecnológicos e culturais, e as questões do envelhecimento
ganharam as pautas nos países em desenvolvimento. Nessa assembleia foram aprovados uma
nova declaração política e um novo plano de ação, que deveriam servir de orientação para os
países, principalmente os em desenvolvimento, já que nestes o processo da transição
demográfica estava ocorrendo de forma acelerada. A declaração foi estruturada em três
princípios: a participação ativa dos idosos na sociedade; fomento da saúde e bem estar na
velhice; e criação de um ambiente propício e favorável ao envelhecimento (CAMARANO,
2004).
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Em relação às políticas públicas direcionadas ao idoso, no contexto brasileiro foi por
volta da primeira assembleia mundial que se começou a incorporar o tema do envelhecimento
na agenda política. Na constituição de 1988, foi de fato a primeira vez em que uma
constituição brasileira assegurou ao idoso o direito à vida e à cidadania:
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar
e garantindo-lhe o direito à vida. - § 1º Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares. - § 2º Aos maiores de 65 anos é
garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos (CF, art. 230, 1988).

Foi nesse contexto e com influências do debate internacional a respeito do
envelhecimento, que em 1994 foi aprovada a Lei nº 8.842 que estabelece a Política Nacional
do Idoso (PNI), sendo regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 1.948/1996. Essa
política garantiu direitos sociais, instituindo condições para promover a autonomia, integração
e participação cidadã do idoso na sociedade, reafirmando o direito à saúde nos diferentes
níveis de atendimento do SUS (GIACOMIN; MAIO, 2016).
Passados alguns anos de sua publicação, o estatuto do idoso se mantém como o
principal marco na garantia de direitos fundamentais das pessoas idosas, o qual dispõe que a
família, comunidade e poder público devem assegurar, à pessoa idosa, o direito à vida, à
saúde, alimentação, dignidade e liberdade, entre outros. O mesmo garantiu o atendimento
individual e prioritário junto aos órgãos públicos e privado, dando-lhes a preferência na
elaboração e execução de políticas sociais públicas. O estatuto foi objeto de atualizações pela
lei nº 13.466, de 12 de julho de 2017, alterando os artigos 3º, 15º e 71º da lei nº 10.741/2003.
As atualizações estabelecem prioridades especiais aos idosos maiores de 80 anos, garantindolhes a preferência no atendimento em relação aos demais idosos (CAMARANO, et.al., 2016;
BRASIL, 2003; 2017).
No âmbito específico da saúde, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
(PNSPI), regulamentada pela Portaria MS/GM nº 2.528 de 2006, direciona medidas em dois
eixos complementares, o enfrentamento das fragilidades do SUS, das famílias e dos idosos e a
promoção do envelhecimento ativo conforme proposto pela OMS. A PNSPI reitera o
compromisso da manutenção da capacidade funcional dos idosos, recomendando que os
serviços de saúde considerem essa questão na elaboração de suas ações e realizem apoio aos
idosos frágeis, bem como suas famílias, cuidadores e capacitação para profissionais da saúde.
Assim, a política visa que a promoção do envelhecimento ativo e o enfrentamento da
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fragilidade se complementem, sendo necessário investimento das três esferas de governo para
a efetivação dessas ações (BRASIL, 2006a; CAMARANO, 2016).
Nesse sentido, no ano de 2006, foi lançado pela Portaria/GM nº 399, o Pacto pela
Saúde, no qual estão contempladas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
A saúde do idoso aparece como uma das prioridades no Pacto pela Vida, evidenciando a
preocupação com a saúde da população idosa brasileira. Assim, nesse documento é assumido
o compromisso entre os gestores do SUS, demonstrando as atribuições de cada esfera de
gestão em torno das prioridades à saúde das pessoas idosas (BRASIL, 2006b).
No ano de 2007, levando em consideração o Pacto pela Vida e as políticas nacionais,
com a finalidade de oferecer suporte técnico à implementação das políticas públicas sobre o
envelhecimento, orientando a prática dos profissionais que atuam na APS, foi elaborado o
Caderno de Atenção Básica sobre envelhecimento, intitulado como Envelhecimento e Saúde
da Pessoa Idosa. Nesse caderno, encontram-se ações previstas e atribuídas ao profissional
enfermeiro. Essas atividades contemplam tanto a assistência individual quanto a coletiva,
visando não somente ações de prevenção de agravos, promoção e proteção da saúde, mas
também a manutenção da capacidade funcional e a independência dessa população, incluindo
instrumentos de avaliação multidimensional da pessoa idosa (BRASIL, 2007).
Existem também incentivos e iniciativas para os estados e municípios, onde esses
constituem suas redes locais e estaduais de atenção à população idosa. Alguns serviços e
programas são destinados para os estado e municípios, como o Programa Melhor em Casa,
sendo uma parceria entre as três esferas de gestão, e as Cidades Amigas do Idoso, entre outras
iniciativas. Alguns estados e municípios formulam suas próprias políticas públicas voltadas
para os idosos, estabelecendo eixos de fortalecimento e metas para a melhoria da saúde da
pessoa idosa em âmbito mais local (BRASIL, 2014).
As políticas públicas para as pessoas idosas continuarão a ser elaboradas, visto que
esta é uma população ainda em ascensão e, pelas suas especificidades, necessita de
prioridades na execução. Essas políticas buscam uma sociedade e um sistema de saúde que
sejam capazes de ofertar um envelhecimento ativo, com preservação da autonomia e de
diretos. Mais do que a construção de uma agenda de políticas públicas, faz-se necessária a
efetivação das mesmas, a organização de um sistema que vise a integralidade e que não exista
a incoerência entre a oferta dos serviços e as necessidades de atenção (MENDES, 2011).
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3.2 A Atenção Primária à Saúde (APS) e o Indicador das Internações por Condições
Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP)
O SUS se constitui como sistema público, que garante assistência à saúde a todos os
indivíduos brasileiros e foi implantado em 1990, mediante o cumprimento de princípios como
a universalização, integralidade e equidade; e diretrizes, como a descentralização,
territorialização e cuidado centrado na pessoa, entre outros. É um conjunto de ações e serviços
de saúde que se organiza de forma integrada, regionalizada e hierarquizada, com diferentes
níveis de atenção e densidades tecnológicas (BRASIL, 2012).
Uma das ferramentas organizativas do SUS é a consolidação da Atenção Básica
(AB) que se constitui como a principal porta de entrada no sistema de saúde e abrange ações
de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação,
redução de danos e a manutenção da saúde, tendo como principal objetivo, o desenvolvimento
de uma atenção integral que impacte a situação de saúde e autonomia das pessoas, bem como
nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012). Deve ser
prestada por meio de práticas integradas e gestão qualificada, realizada através de equipe
multiprofissional, à uma população definida sobre os quais se torna responsável. Na literatura
nacional as denominações AB e APS são reconhecidas como equivalentes, já que o termo
APS é reconhecido no contexto internacional e no brasileiro o MS adotou na maioria das
políticas de saúde o termo de AB (BRASIL, 2017).
Recentemente o Decreto nº 7.508/2011 regulamentou a Lei 8.080/1990, que dispõe
sobre a organização, planejamento e assistência do SUS, estabelecendo as Redes de Atenção a
Saúde (RAS). Embora o SUS se constitua como uma ampla política de saúde, que se propõe
atender a população brasileira de forma integral, existe incoerências entre a situação de saúde
e o sistema de atenção à saúde, voltada principalmente para atender as condições agudas e as
agudizações das condições crônicas. Nessa perspectiva, a RAS se torna fundamental para o
enfrentamento da fragmentação do sistema (BRASIL, 2010b; 2011b; MENDES, 2012).
O conceito das RAS propõe uma organização poliárquica dos serviços de saúde, em
que os pontos de atenção são de distintas densidades tecnológicas e todos são igualmente
importantes para cumprir os seus objetivos. São conjuntos de serviços atrelados entre si, que
permitem oferecer uma atenção contínua e integral, sendo coordenada pela APS, prestada no
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tempo e lugar certo, com qualidade, de forma humanizada e segura, com responsabilidade
sanitária sobre uma população adstrita (MENDES, 2011).
Reconhecendo o papel da APS na constituição das RAS e nos condicionantes e
determinantes de saúde dos indivíduos, bem como a necessidade de aperfeiçoamento desse
nível de atenção, o MS elaborou uma nova Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB)
regulamentada pela Portaria nº 2.436/2017 com vistas à organização da APS. Reafirma a APS
como o centro da atenção, o contato preferencial dos usuários com o SUS, além de ser o
centro de comunicação com as RAS, desempenhando papel fundamental enquanto ordenadora
do cuidado, além ampliar e modificar alguns formatos das equipes de saúde (BRASIL,
2017b).
A APS como base do sistema, a qual determina o trabalho dos outros níveis de
atenção à saúde, constitui-se como a principal porta de entrada para as novas necessidades e
problemas, fornecendo atenção para a pessoa e não para a enfermidade, sendo que, a
referência se dará somente naqueles casos que extrapolarem o escopo deste nível de atenção.
É de competência da APS a coordenação do cuidado, exercendo responsabilidade sanitária e
acompanhando os indivíduos, mesmo enquanto estes estiverem em outros pontos da rede,
tornando-os integrados (STARFIELD, 2002; MENDES, 2011).
Para que a APS seja realizada com qualidade e exerça seu papel dentro da RAS, ela é
fundamentada em alguns atributos e diretrizes, dentre eles, ser a base, pois é a modalidade de
atenção com mais elevado grau de descentralização e capilaridade, considerando as regiões de
saúde como um espaço estratégico para o planejamento, organização e gestão dos serviços;
ser resolutiva, identificando riscos, necessidades e demandas de saúde por meio de uma
clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos, intervenções efetivas, utilizando e
articulando diferentes tecnologias de cuidado e resolvendo a grande maioria dos problemas de
saúde; coordenar o cuidado, elaborando, acompanhando e organizando os fluxos e
contrafluxos dos usuários dentro das RAS, produzindo assim uma gestão compartilhada;
ordenar as redes, reconhecendo as necessidades de saúde da população para organizá-las nos
outros pontos e que a programação dos serviços parta das necessidades de saúde da população
(STARFIELD, 2002; BRASIL, 2017).
Como ferramenta de reestruturação da APS e para fortalecimento dos princípios e
diretrizes do SUS, foi criado em 1994 pelo MS o modelo Programa de Saúde da Família
(PSF). Devido a sua importância e para aperfeiçoar no modelo assistencial, no ano de 1997
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esse programa passou a ser considerado como Estratégia de Saúde da Família (ESF),
caracterizando-se pelo desenvolvimento de ações e do trabalho multidisciplinar, baseado pela
necessidade de saúde da população adstrita e pelo estabelecimento de vínculo dos
profissionais com a população, a fim de assegurar a efetividade da APS (SILVA et. al, 2013).
É o modelo de atenção, prioritário para garantir a consolidação e expansão da APS. A ESF
trabalha com práticas interdisciplinares desenvolvidas por equipes que se responsabilizam
pela saúde da população que a ela pertence (BRASIL, 2012; 2017).
Destacando a importância e a função que a APS exerce no sistema saúde, faz-se
necessária a implantação de processos avaliativos e de monitoramento das estratégias
adotadas, para produzir informações que caracterizem o desempenho da APS e subsidiem a
gestão dos serviços. Nesse sentido, para a avaliação de acesso e efetividade, tem-se o
indicador composto das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária à Saúde
(ICSAP). Este indicador é utilizado e conhecido internacionalmente como Ambulatory Care
Sensitive Conditions (ACSC) (BILLINGS et.al., 1993; SOUZA et.al. 2016).
As ICSAP são situações de saúde consideradas potencialmente evitáveis, pois são
condições que não deveriam gerar uma hospitalização, se fossem manejadas adequadamente,
no momento certo, com atendimento eficaz e resolutivo pela APS (BILLINGS et.al., 1993;
CAMINAL et.al., 2007; NEDEL et.al., 2010). Verifica-se que quando há lacunas e/ou falhas
nesse nível de atenção, a população acaba buscando indiretamente outros níveis do sistema,
podendo gerar hospitalizações por causas sensíveis que poderiam ter sido evitadas por meio
de uma APS resolutiva e eficiente (PEREIRA et.al., 2015). As ICSAP podem ser evitadas
através da educação em saúde, estímulos à mudança no estilo de vida e de hábitos saudáveis,
ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, diagnóstico e tratamento precoces e
adequados, acompanhamento e gestão das DCNT, evitando uma piora da progressão clínica
(DIMITROVOVÁ, et.al. 2017).
O indicador de ICSAP tem duas principais vertentes conceituais, a americana e a
espanhola. A primeira, definida por John Billings e colaboradores (BILLINGS et.al., 1993),
analisa as ICSAP como indicador de acesso e eficiência dos sistemas de serviços públicos: o
Medicare, que é destinado a pessoas com mais de 65 anos, e o Medicaid, para pessoas de
baixa renda. A segunda refere-se à aplicação do indicador de ICSAP na Espanha, que possui
um sistema universal de saúde e passou a ser utilizado como medida de efetividade e
resolutividade dos serviços primário de saúde (CAMINAL et.al., 2007).
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No Brasil, desenvolveu-se a lista brasileira de ICSAP, que levou em consideração o
modelo proposto por Caminal Homar, com adaptações para as condições brasileiras
(CAMINAL, 2007). De acordo com o modelo seguido, parte-se do pressuposto que para
algumas condições de saúde, uma APS de qualidade, oferecida e acessada oportunamente,
pode evitar ou então diminuir a frequência de hospitalizações por determinadas causas
sensíveis à AP. As atividades como prevenção de doenças, diagnóstico e tratamento precoce
de patologias agudas, o controle e acompanhamento de patologias crônicas, devem ter como
consequência a redução das internações hospitalares por essas causas (ALFRADIQUE et.al.,
2009). Contudo, uma das prioridades desta lista é o desenvolvimento de mais uma ferramenta,
que possa ser usada para avaliar e aprimorar o planejamento e a gestão da APS.
Para elencar as condições de saúde que fariam parte da lista brasileira de ICSAP,
alguns critérios foram utilizados, serem de fácil diagnóstico, condições que a APS
disponibilizasse meios de resolução e/ou prevenção dos fatores e condições que não fossem
consideradas raras (ALFRADIQUE et.al., 2009).
Em 2008, após passar por um processo de avaliação da Sociedade Brasileira de
Saúde da Família (SBSF) e consulta pública, o MS, através da portaria SAS/MS nº 221 de 17
de Abril de 2008, regulamentou e publicou a versão final da lista brasileira de CSAP. Nessa
portaria foram apresentadas e listadas as CSAP por grupos de causas de internações e
diagnósticos, de acordo com a Classificação Internacional das Doenças (CID-10). A mesma
afirma que a lista brasileira, por meio do indicador das ICSAP, pode ser utilizada como
instrumento de avaliação dos serviços primários e/ou atenção hospitalar, tanto a nível
municipal, estadual, quanto nacional (ALFRADIQUE et.al., 2009).
AS CSAP estão descritas por 19 grupos de causas: Doenças preveníveis por
imunização; Gastroenterites Infecciosas e complicações; Anemia; Deficiências Nutricionais;
Infecções de Ouvido Nariz e Garganta; Pneumonias Bacterianas; Asmas; Doenças
Pulmonares; Hipertensão; Angina; Insuficiência Cardíaca; Doenças Cerebrovasculares;
Diabetes Mellitus; Eplepsia; Infecções do Rim e Trato Urinário; Infecções da Pele e Tecido
Subcutâneo; Doença Inflamatória do Órgão Pélvico Feminino; Úlcera Gastrointestinal;
Doenças relacionadas ao Pré-natal e Parto, excluída para idosos, e contem 74 diagnósticos
conforme o CID-10 (BRASIL, 2008). Estudos direcionados a população idosa, excluíram o
último grupo de causa sensíveis, relacionado ao pré-natal e parto, por não serem aplicáveis a
essa população (MURANO, 2013; MARQUES, 2014).
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A partir do indicador das ICSAP e sob a perspectiva de saúde e envelhecimento,
estudos indicaram um maior risco e uma maior frequência dessas internações na população
idosa (FERNANDES et.al., 2009; BASTOS et.al., 2013; SOUZA et.al., 2016). Um estudo
realizado na cidade de Caxias do Sul comparou os coeficientes das ICSAP em idosos, antes e
após a implantação da ESF, no período de 2000 a 2007, observando uma redução das
internações no município em ambos os sexos, em todas as faixas etárias, exceto em homens
com idade superior a 80 anos e melhores resultados após a implementação da ESF
(MURANO et.al., 2013).
Um estudo transversal, realizado com idosos no estado do Rio de Janeiro,
demonstrou uma redução das ICSAP, sendo que a IC, as DCV e as DPOC acumularam 50%
do total das internações e os idosos com mais de 69 anos tiveram maior risco de internação
por alguma dessas causas, sendo mais prevalentes em homens (MARQUES et.al., 2014).
Outro estudo comparou as taxas de ICSAP em idosos, entre os estados de Minas Gerais e Rio
de Janeiro. Embora Minas Gerais, apresentasse maior cobertura de ESF, obteve taxas mais
elevadas de internações, quando comparada ao Rio de Janeiro, sendo esse fato atribuído às
piores condições socioeconômicas avaliadas no estado de Minas, visto que alguns estudos
evidenciaram que essas condições influenciam diretamente nas hospitalizações por CSAP
(ROMERO, et.al., 2014; ARAUJO, et.al., 2017; DIMITROVOVÁ, et.al., 2017).
Em uma análise das cinco regiões do Brasil acerca das ICSAP em idosos, no período
de 2003 a 2012, verificou-se que houve uma tendência de diminuição dessas internações em
todas as regiões, exceto na região Norte, a qual obteve um aumento de 20%, sendo que,
quando analisadas as taxas para o país houve uma redução de 17,64%, resultado atribuído às
melhorias na APS (AMORIM, et.al., 2017).
Ainda no contexto brasileiro, na busca nos periódicos da CAPES, foram localizadas
três dissertações acerca do tema. A primeira realizada pela Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto/USP buscou analisar as ICSAP em idosos no município de Passos-MG no
período de 2008 a 2012, identificando que as principais causas de internações sensíveis foram
doenças relacionadas ao aparelho circulatório e/ou respiratório, que homens apresentaram
taxas mais elevadas dessas internações e que existe uma tendência proporcional de aumento
das taxas de ICSAP com o avanço da idade (BENTO, 2015).
Outra realizada no Programa de Pós Graduação em Gerontologia Biomédica da
Pontifícia Universidade Católica- PUC/RS, avaliou que não existe relação entre a diminuição
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das ICSAP em idosos ≥ 80 anos com o aumento da cobertura de ESF no Brasil, nos períodos
de 2003, 2008 e 2013, além de identificar que o IDH tem uma relação inversa com as ICSAP
(FERNADES, 2015).
E a terceira, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da
Universidade Federal de Santa Catarina, analisou a tendência temporal das ICSAP em idosos
no estado de Santa Catarina, no período de 2008 a 2015. Os resultados demonstraram uma
redução dessas internações e da mortalidade por essas causas, sendo que a IC, DPOC e as
DCV foram as principais causas de internações por CSAP (RODRIGUES, 2017). Foi
encontrado apenas um estudo nacional que avaliou as tendências das ICSAP entre idosos no
âmbito do país, embora não especificando grupos de causas principais, sexo ou grupos etários
(AMORIM, et.al., 2017).
Existem vários estudos na literatura internacional que analisaram as ICSAP, em
diversos cenários, populações e períodos diferentes. Estudos recentes que analisaram essas
internações especificamente na população idosa são escassos. Um dos principais países a
estudar o indicador de ICSAP nesta população é os EUA, principalmente entre os usuários do
Medicad e Medicare. A Espanha também realizou um estudo que observou que a localização
de moradia do idoso, influencia no aumento das taxas de ICSAP e mais acentuadamente se
este residir em área rural, denominado neste estudo grau de ruralidade (MAGAN, et.al.,
2008).
Lin e colaboradores (2017) identificaram que idosos portadores de Alzheimer ou de
alguma demência, possuem maiores chances de reinternar por alguma CSAP no período de 30
dias. Já Wysocki et.al, (2014) verificaram os idosos que moravam em Instituições de Longa
Permanência, “Nursing Homes”, e passaram a morar no domicílio apresentaram maior risco
de hospitalizações por CSAP após essa transição, sendo atribuído esse achado na qualidade da
transição deste cuidado. Estudo determinou a relação entre os fatores clínicos do indivíduo
com o risco de ICSAP, concluindo que os principais fatores foram: ser portador de alguma
doença renal, diabetes e fazer uso de vários medicamentos (SPECTOR, et.al., 2013). Outro
estudo americano identificou a influência do fornecimento de cuidados de saúde através do
uso da telemedicina, para idosos com CSAP agudas e demonstrou uma diminuição
significativa do número de consultas por essas causas, nos departamentos de emergência
(MANISH, et.al., 2015).
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4 MÉTODOS
Nesta seção, serão descritos os métodos que orientaram o presente estudo.

4.1 Delineamento
O presente estudo tem um delineamento ecológico, analítico, de série temporal.
Define-se estudo ecológico como aquele que tem como unidade de análise grupos, pois em
geral a utilização de dados referentes aos grupos se dá pela ausência de dados individuais.
Esse tipo de estudo baseia-se geralmente na comparação entre indicadores de populações
(ROUQUAYROL, 2013).
Este estudo se caracteriza por ser de base populacional e de aglomerados, tendo
como área de investigação o cenário brasileiro. Sequências de dados ordenados em período
específico no tempo são denominadas séries temporais, e quando analisadas podem mostrar
importantes informações acerca do processo endêmico-epidêmico. Estudos de séries
temporais possuem geralmente quatro objetivos: a) investigar o mecanismo gerador de uma
série, b) fazer previsões de valores futuros, c) procurar periodicidade nos dados ou d)
descrever o comportamento de uma série, neste caso verificando a existência de tendência,
ciclos ou variações sazonais (MORETTIN, et.al., 2006; ANTUNES, et.al., 2015).

4.2 Unidade de Análise
Para cada unidade de análise, ou seja, cada mês dos anos incluídos no estudo, foram
analisados dados das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), referente a internações e
óbitos por CSAP, de idosos brasileiros na faixa etária de 60 anos ou mais, ocorridos em
hospitais do SUS ou conveniados, e que estavam incluídos no Departamento de Informática
do SUS (DATASUS), no período de 2006 a 2016.
De modo complementar foram coletadas variáveis sociodemográficas: Proporção de
idosos brasileiros, Expectativa de vida ao nascer, Expectativa de vida aos 60 anos, Sexo, Taxa
de analfabetismo em idosos, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Gini; e de
saúde: Internações e Óbitos por CSAP e o Tempo de permanência das ICSAP (em dias)
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(APÊNDICE A). A % da faixa etária de idosos foi dividida em dois grupos: idosos jovens, de
60 a 79 anos e idosos mais velhos, ≥80 anos.
Outros estudos que analisaram as ICSAP também utilizaram essas variáveis para a
caracterização sociodemográfica e observaram que as mesmas influenciaram nas taxas
hospitalizações por CSAP (FERNADES, 2015; ARAUJO, et.al., 2017).

4.3 Coleta e Fonte dos Dados
Os dados acerca das variáveis de saúde foram obtidos no DATASUS, através do
Sistema de Informações Hospitalares (SIH), captando os dados contidos nas AIH reduzidas
(não contém dados pessoais). Nesse sistema geraram-se arquivos eletrônicos no formato dbc
que são arquivos comprimidos, com informações de cada estado brasileiro, para cada mês do
ano, que posteriormente foram agrupados formando um arquivo para o país, referente aos dez
anos pesquisados. Após, esses arquivos foram descompactados para serem usados nas
tabulações no programa Tabulador de dados para Windows (TABWIN). Realizou-se o
download do TABWIN versão 3.6 (disponível em www.datasus.gov.br). Este programa foi
desenvolvido pelo DATASUS com a finalidade de permitir ao MS, secretarias estaduais,
municipais e profissionais saúde, realizarem tabulações rápidas dos componentes e
indicadores disponíveis nos sistemas de informações do SUS, permitindo fazer tabulações de
diferentes tipos em um mesmo ambiente.
Através do TABWIN as variáveis de interesse foram agrupadas de forma a
possibilitar as análises necessárias. Determinou-se que na linha ficariam as CSAP (excluindose as relacionadas ao parto e ao puerpério); na coluna, a região de residência; no incremento, a
frequência para as internações, para óbitos, e para dias permanência; e nas seleções ativas, o
sexo, a faixa etária e o tipo de AIH normal (excluindo as de longa permanência). A partir
destes agrupamentos geraram-se tabelas que foram exportadas para o programa Microsoft
Excel, versão 2010.
As internações e óbitos por CSAP foram analisadas e classificadas por ordem
decrescente de sua frequência. Optou-se por considerar como principais causas de internações
e óbitos aquelas mais frequentes, presentes no ano inicial e final de análise e que
computassem pelo menos 80% do total das CSAP. Assim, foram selecionados os seguintes
nove principais grupos de causas para internação: Insuficiência cardíaca (IC), doenças
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cerebrovasculares (DCV), doenças pulmonares (DPS), infecção no rim e trato urinário (ITU),
diabetes mellitus (DM), angina (ANG), gastroenterites infecciosas e complicações (GEA),
pneumonias bacterianas (PNM) e hipertensão (HAS). Para os óbitos modificaram-se duas
causas, substituindo a HAS e ANG por Deficiências Nutricionais (DNT) e Úlcera
Gastrointestinal (UGI), devido a maior frequência no período analisado.
Para os nove grupos das causas selecionadas elaboraram-se tabelas, especificando
cada ano, mês a mês, conforme o sexo e grupos etários, e deste modo, foram exportados para
o programa estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) for Windows, versão
20.0 e para o programa R Projet, versão 3.4.0.
As variáveis para a caracterização sociodemográfica dos idosos e do país foram
coletadas no site do IBGE e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD). O período de coleta dos dados do presente estudo ocorreu entre maio a agosto de
2017.

4.5 Análise dos Dados
As variáveis categóricas foram descritas em tabelas com as frequências absoluta e
relativa e variação percentual, entre os anos de 2006 e 2016. Para verificar o comportamento
desses dados, calculou-se a variação percentual entre esses anos, aplicando-se a seguinte
fórmula: (V2-V1)/V1×100), sendo que V2 é o valor da variável em 2016 e V1 a de 2006,
verificando acréscimo, decréscimo ou estabilidade dos dados, por meio do programa
Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) for Windows, versão 20.0.
A análise estatística de tendência temporal foi realizada pelo programa R Projet
versão 3.4.0.e apresentada em gráficos. Para análises das tendências das variáveis de saúde
(ICSAP e Óbitos por CSAP) foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Considerou-se
que o valor de r <0.25 possuía mínima ou nenhuma correlação; r entre 0.25 a 0.50, como
fraca; r entre 0.50 a 0.75, como moderada; e r>0.75, como forte. Considerou-se o valor de p
˂0,05 como estatisticamente significativo. O valor de r negativo correspondeu a uma
tendência temporal decrescente, e o valor positivo, crescente (PORTNEY, et.al., 2009).
Para fins da análise de tendência temporal, considerou-se o tempo, em sua unidade
de análise (mês) como variável independente, e as variáveis de saúde como dependentes.
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Frequentemente os termos variável independente e variável dependente são utilizadas para
indicar a direção de uma tendência e não de um mecanismo causal (PORTNEY, et.al., 2009).

4.6 Considerações bioéticas
Foram empregados exclusivamente dados de domínio público, sem identificação dos
pacientes internados ou que foram a óbito, atendendo às diretrizes éticas da resolução 466/12
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para realização de pesquisas envolvendo seres
humanos. O projeto deste estudo foi aprovado pela Comissão de Pesquisa da Escola de
Enfermagem (COMPESQ), sob o número 33091.
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5. RESULTADOS
Foi registrado um total de 27.482.615 internações de idosos pelo SUS, no período de
2006 a 2016, sendo que destas, 9.928.998 (36%) foram internações por CSAP, incluindo
todas as causas. As nove principais causas selecionadas neste estudo representaram 8.638.015
(87%) do total das ICSAP nesse período.
Tabela 1- Caracterização sociodemográfica, ICSAP e tempo de permanência de ICSAP de
Idosos Brasileiros entre os anos de 2006 e 2016.
2016 nº (%)

%V

16.918.642 (9)

24.933.461 (12)

33,3

60 ~79

14.707.269 (87)

21.475.182 (86)

-1.4

≥ 80

2.211.373 (13)

3.458.279 (14)

7,7

Feminino

9.442.267 (56)

13.898.510 (56)

0

Masculino

7.476.375 (44)

11.034.951 (44)

0

Expectativa de vida ao nascer

72,3

75,5*

4,4

Expectativa de vida aos 60 anos

20,9

22,1*

5,7

Analfabetismo em idosos

5.635 (3,25)

6.556 (3,42)

16,3

IDH

0,813

0,754

-7,8

Índice de GINI

0,561

0,515*

-9

ICSAP

975.089

814.719

(43,5) **

(31) **

5.544.817

5.620.971

(40) **

(31,5) **

VARIÁVEIS
Idosos ≥ 60 anos

Dias de Permanência de internações por ICSAP

2006 nº (%)

-29
-21

*dados 2015. ** em relação às internações gerais. IDH: Índice de Desenvolvimento Humano. ICSAP:
Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária. Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH),
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), 2017.

Os dados da tabela 1 mostraram que a população idosa no Brasil está aumentando,
com um acréscimo de 33% na proporção de idosos entre 2006 e 2016. Houve aumento na
expectativa de vida ao nascer (4,4%), porém a expectativa de vida aos 60 anos obteve um
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maior percentual de aumento (5,7%). A proporção de idosas aumentou em 3,6%, enquanto
que a de idosos manteve-se estável. A taxa de analfabetismo aumentou em cerca de 16%. O
IDH apresentou pequena redução, ou seja, piora, enquanto que o índice de Gini mostrou
redução na desigualdade econômica. Tanto o total das ICSAP, quanto dos dias de
permanência apresentaram uma variação de redução.
A variação percentual das principais causas de ICSAP entre os anos de 2006 e 2016
está descrita na tabela 2.
Tabela 2- Ranking, proporção e variação percentual das principais causas de Internações de
Idosos Brasileiros por CSAP entre os anos 2006 e 2016.
Principais ICSAP

Brasil
2006

2016

R*

(%) **

R*

(%) **

V%

Insuficiência Cardíaca

1º

27

1º

19

-30

Doenças Pulmonares

2º

13

3º

9

-31

Doenças Cerebrovasculares

3º

12,4

2º

16,7

35

Gastroenterites Infecciosas

4º

10,3

7º

6,5

-36

Hipertensão Arterial

5º

8

9º

4,3

-46

Diabetes Mellitus

6º

6,3

6º

7,9

25

Angina

7º

5,4

5º

8,3

53

Infecções do Trato Urinário

8º

4,2

4º

8,7

107

Pneumonia

9º

3,5

8º

6,3

80

ICSAP: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária; R*: Ranking em relação a todas as ICSAP; **
Proporção em relação ao total de internações por CSAP; V%: Variação Percentual entre os anos de 2006 e 2016.
Fonte: SIH, 2017- tabulação realizada pelo autor.

Conforme a tabela 2, a IC foi a causa mais frequente de internações por CSAP entre
os idosos, tanto em 2006 quanto em 2016, embora tenha apresentado uma variação
decrescente no decorrer do tempo analisado. As internações por DPS decaíram para a terceira
posição no ranking em 2016, dando lugar para as DCV que tiveram uma variação crescente.
As GEA e a HAS foram as duas causas de internação que apresentaram a maior variação
decrescente. Por outro lado, as internações por ITU, PNM e AGN aumentaram
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substancialmente nos anos estudados. As internações por DM também obteve variação
crescente, contudo, se manteve na mesma posição do ranking.
Tabela 3- Ranking, proporção e variação percentual das principais causas de Óbitos de Idosos
Brasileiros por CSAP entre os anos 2006 e 2016.
Principais Óbitos por CSAP

Brasil
2006

2016

R* (%) **

R* (%) **

V%

Doenças cerebrovasculares

1º

26,4

1º

26,5

0,4

Insuficiência cardíaca

2º

26

2º

24

-7,7

Doenças pulmonares

3º

10,4

4º

8,6

-17,3

Deficiências nutricionais

4º

6,1

7º

4,4

-27,8

Gastroenterites Infecciosas e complicações

5º

5,5

9º

2,8

-49

Úlcera gastrointestinal

6º

5,2

8º

3,7

-28,8

Diabetes Mellitus

7º

5

6º

5

0

Pneumonias bacterianas

8º

4,9

3º

11,6

136,7

Infecção no rim e trato urinário

9º

2

5º

6

200

ICSAP: Condições Sensíveis à Atenção Primária; *: Ranking em relação a todos os Óbitos por CSAP; **
Proporção em relação ao total de Óbitos por CSAP; V%: Variação Percentual entre os anos de 2006 e 2016.
Fonte: SIH, 2017- tabulação realizada pelo autor.

Na tabela 3 foram apresentadas as principais causas de óbitos por CSAP nos anos de
2006 e 2016. As DCV e a IC são as duas principais causas de mortalidade em idosos por
CSAP, em ambos os anos, entretanto a IC teve uma variação decrescente, assim como as
DPS, DNT, GEA e UGI. Os óbitos por DM apresentaram estabilidade no decorrer do tempo,
enquanto que os óbitos por PNM e ITU aumentaram significativamente.
Os dados descritos nas tabelas 2 e 3 serão apresentados em forma de gráficos, de
modo a expressar a linha da tendência temporal para cada causa, de acordo com os anos, bem
como a força de suas correlações de acordo com o teste de spearman. O Gráfico 1 refere-se às
internações por CSAP e o Gráfico 2, aos óbitos por CSAP.
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Gráfico 1- Tendência das principais causas de ICSAP em idosos, do ano de 2006 a 2016.

Gastroenterites Infecciosas (r= -0.79)

Pneumonias Bacterianas (r= 0.79)

Doenças Pulmonares (r= -0.68)

Hipertensão Arterial (r= -0.89)

Infecção do Rim/Trato Urinário (r=0.95)

Insuficiência Cardíaca (r= -0.72)

Doenças Cerebrovasculares (r= 0.82)

Diabetes Mellitus (r= 0.37)

Angina (r= 0.91)
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Conforme o Gráfico 1, observou-se que cinco dentre as nove principais causas de
internação apresentaram tendência crescente (ITU, PNM, DCV, ANG e DM). Entretanto, a
DM apresentou uma correlação fraca, sendo que a ITU, PNM, DCV e ANG apresentaram
correlação forte. As demais quatro causas (IC, DPS, GEA e HAS) apresentaram uma
tendência decrescente, sendo que IC e DPS obtiveram correlação moderada, e as GEA e HAS
correlação forte. Tanto as correlações com tendência crescente, quanto as decrescentes
apresentaram p < 0.001, independente da força de correlação.
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Gráfico 2- Tendência das principais causas de Óbitos por CSAP em idosos do ano de 2006 a 2016

Gastroenterites Infecciosas (r= -0.71)

Insuficiência Cardíaca (r= 0.09)

Diabetes Mellitus (r=0.26)

Doenças Cerebrovasculares (r=0.37)

Infecção do Rim/Trato Urinário (r= 0.98)

Pneumonias Bacterianas (r= 0.94)

Doenças Pulmonares (r= 0.06)

Úlcera Gastrointestinal (r= 0.06)

Deficiências Nutricionais (r= -0.48)
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De acordo com o gráfico 2 a maioria das causas de óbitos apresentaram tendência
crescente (IC, DCV, PNM, DM, ITU, DPS e UGI), e somente as GEA e DNT, tendência
decrescente. No entanto a IC, UGI e DPS apresentaram correlação mínima, a DM, DNT e
DCV correlação fraca, a GEA correlação moderada, e ITU e PNM apresentaram correlação
forte. As causas que apresentaram correlação fraca, moderada e forte, apresentaram p <
0.001. As demais (IC, UGI, DPS e DM) apresentaram um p > 0.05. A DM teve a força de
correlação limítrofe entre fraca e mínima, com p > 0.05.
As ICSAP foram analisadas entre os idosos conforme o sexo, como está ilustrado na
figura 1.
Figura 1- Tendências das ICSAP conforme o sexo entre idosos, nos anos de 2006 a
2016.
- - - - - Feminino

Masculino
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ITU: Infecção no Rim/Trato Urinário; AGN: Angina; IC: Insuficiência Cardíaca; DCV: Doenças
Cerebrovasculares; PNM: Pneumonia Bacteriana; DM: Diabetes Millitus; DPS: Doenças Pulmonares; GEA:
Gastroenterites Infecciosas; HAS: Hipertensão; F: feminino; M: masculino; r: força de correlação Sperman; *
(p<0.001) ** (p>0.05).

Verificou-se que as internações por ITU, AGN, DCV, PNM e DM tiveram uma
tendência crescente, enquanto que a IC, DPS, GEA e HAS apresentaram uma tendência
decrescente, para ambos os sexos. Identificou-se uma força de correlação fraca, entre a
ocorrência de internações e o período, apenas para a causa referente a DM no sexo feminino
(p= 0.68), enquanto que no sexo masculino esta causa apresentou correlação moderada. A
DPS e IC também apresentaram uma correlação moderada, para ambos os sexos. As demais
(ITU, AGN, DCV, PNM, GEA, HAS), apresentaram uma correlação forte para ambos os
sexos. Observou-se que as mulheres apresentaram maior frequência de internações devido a
DM, GEA e HAS, quando comparada aos homens. Todas essas forças de correlações
apresentaram p < 0.001, com exceção da ocorrência de internações por DM em mulheres.

Figura 2- Tendência das ICSAP, faixa etária 60-79 e ≥80 anos, no anos de 2006 a 2016
- - - - - 60-79 anos

≥80 anos
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ITU: Infecção no Rim/Trato Urinário; DCV: Doenças Cerebrovasculares; AGN: Angina; PNM: Pneumonia
Bacteriana; DM: Diabetes Millitus; IC: Insuficiência Cardíaca; DPS: Doenças Pulmonares; GEA: Gastroenterites
Infecciosas; HAS: Hipertensão; 1: 60-79 anos; 2: ≥80 anos; r: força de correlação de Spearman . * (p<0.001);
** (p>0.05).

Na figura 2 foram apresentadas as ICSAP entre os grupos etários, idosos jovens e
idosos mais velhos. Observou-se que as internações por ITU, DCV, AGN, PNM, DM
apresentaram uma tendência crescente, enquanto que as demais (IC, DPS, GEA e HAS)
apresentaram tendência decrescente, para ambos os grupos etários. Houve uma força de
correlação forte entre as internações por ITU, DCV, AGN e HAS para ambos os grupos
etários, por GEA e IC para idosos jovens, e por PNM entre idosos mais velhos. Já, houve
correlação moderada para internações por IC e GEA entre os idosos mais velhos, e por PNM e
DPS em idosos jovens. Foi evidenciada uma correlação fraca em internações por DM para
ambos os grupos etários, e por DPS em idosos mais velhos. Todas essas forças de correlações
apresentaram p < 0.001 para ambos os grupos etários, com exceção de internações por DM
em idosos jovens (p= 0.14).
Os resultados referentes à tendência de óbitos por CSAP, conforme os sexos, durante
o período analisado estão expostos na figura 3.
Figura 3- Tendência dos óbitos por CSAP conforme o sexo entre idosos, nos anos de 2006
a 2016.
- - - - - Feminino

Masculino
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PNM: Pneumonia Bacteriana; ITU: Infecção no Rim/Trato Urinário; DCV: Doenças Cerebrovasculares;
IC: Insuficiência Cardíaca; UGI; Úlcera Gastrointestinal; DPS: Doenças Pulmonares; DM: Diabetes
Millitus; DNT: Deficiências Nutricionais; GEA: Gastroenterites Infecciosas; F: Feminino; M: Masculino; r:
teste Spearman; * (p<0.001); ** (p>0.05).

Observou-se que as causas de óbitos por sexo obtiveram maiores oscilações durante
a série temporal analisada, quando comparadas com as internações. Observou-se que a
ocorrência dos óbitos por PNM, ITU, DCV, IC e UGI, apresentaram uma tendência crescente,
enquanto que os óbitos por DNT, GEA tiveram uma tendência decrescente, em ambos os
sexos. Os óbitos por DM tiveram tendência decrescente entre as mulheres, enquanto que
crescente entre os homens. Já os óbitos por DPS tiveram tendência decrescente para o sexo
masculino e crescente entre as mulheres. Evidenciou-se força correlação mínima nos óbitos
por IC, UGI, DPS entre os homens, e óbitos por DM entre as mulheres. Apresentaram
correlações fracas os óbitos por DCV, DNT, DM, para os homens, e DPS para as mulheres.
Os óbitos por GEA apresentaram correlação moderada, em ambos os sexos. Já as ITU e PNM
apresentaram correlação forte, em ambos os sexos. Verificou-se p < 0.001 para óbitos por
DCV, PNM, DNT, ITU e GEA em ambos os sexos, e para DM somente entre os homens. As
demais causas de óbitos (IC, DPS e UGI), não apresentaram significância estatística em
ambos os sexos.
Figura 4- Tendência dos óbitos por CSAP, faixa etária 60-79 e ≥80 anos, nos anos de 2006 a
2016.
- - - - - 60-79 anos

≥80 anos
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ITU: Infecção no Rim/Trato Urinário; PNM: Pneumonia Bacteriana; IC: Insuficiência Cardíaca; DCV:
Doenças Cerebrovasculares; DPS: Doenças Pulmonares; DM: Diabetes Millitus; UGI; Úlcera
Gastrointestinal; DNT: Deficiências Nutricionais; GEA: Gastroenterites Infecciosas; 1: 60-79 anos; 2: ≥80
anos; r: força de correlação Spearman; * (p<0.001) ; ** (p>0.05).

Na figura 4 analisaram-se a tendência dos óbitos pelos grupos etários. Observou- se
que os óbitos PNM, ITU, DCV, DM, UGI apresentaram tendência crescente, e por GEA
tendência decrescente em ambos os grupos. Os óbitos por IC, DPS e DNT apresentaram
tendência crescente, para os idosos mais velhos, e tendência decrescente em idosos jovens.
Apresentaram correlação mínima os óbitos por UGI em ambos os grupos, por DCV, DPS e
DM para idosos jovens, e por DNT para idosos mais velhos. Os óbitos por IC, DPS e DM
apresentaram correlação fraca para idosos mais velhos. Apresentaram correlação moderada os
óbitos por GEA ambos os grupos, por IC e DNT em idosos jovens, e por DCV para idosos
mais velhos. As causas por ITU e PNM apresentaram correlação forte em ambos os grupos
etários. Verificou-se p < 0.001 para ITU, PNM e GEA em ambos os grupos, para IC e DNT
em idosos jovens, e para DCV e DM em idosos mais velhos. As demais causas não
apresentaram significância estatística.
As causas de ICSAP em idosos brasileiros, selecionadas neste estudo, em todo o
período analisado (2006 a 2016) somaram juntas 52.313.266 dias de permanência. A IC foi a
causa de maior permanência hospitalar (13.332.114 dias), seguida das DCV (11.076,099),
DPS (6.474,341), DM (4.827,584), AGN (4.067,853), ITU (3.701,961), PNM (3.299,572),
GEA (3.087,066) e por último a HAS (2.446,676).
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Gráfico 3- Dias de permanência das ICSAP em idosos brasileiros nos anos de 2006 e
2016

GEA: Gastroenterite Infecciosas; PNM: Pneumonia; DPS; Doenças Pulmonares; HAS: Hipertensão Arterial
Sistêmica; AGI: Angina; IC: Insuficiência Cardíaca; DCV: Doenças Cerebrovasculares; DM: Diabetes
Millitus; ITU: Infecção do Trato Urinário.

Dias de Permanência das ICSAP

Brasil

O gráfico 3 apresenta a diferença entre os dias de permanência das internações para
cada uma das principais causas, entre os anos de 2006 e 2016. As duas circunferências em
cada eixo “y” representam uma causa de ICSAP e seus diâmetros representam a frequência
dessas internações por CSAP em cada ano. Destaca-se que as internações por PNM e ITU
apresentam importante diferença em suas frequências entres os anos de 2006 (menor
diâmetro) e 2016 (maior diâmetro), enquanto que DM, IC e AGN apresentaram as menores
diferenças na frequência de internações entre 2006 e 2016 (diâmetros similares).
Observou-se que cinco causas (PNM, ANG, DCV, DM e ITU) apresentaram
aumento no total de dias de permanência de ICSAP em 2016, quando comparado a 2006,
enquanto que as demais quatro causas (GEA, DPS, HAS e IC) apresentaram redução dos dias
de permanência em 2016, quando comparado a 2006 (Gráfico 3).
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2006

2016

R*

(%) **

R*

(%) **

V%

Insuficiência Cardíaca

1º

27

1º

24

-11

Doenças Cerebrovasculares

2º

19

2º

24

26

Doenças Pulmonares

3º

16

3º

11

-31

Diabetes Mellitus

4º

8

5º

9

12

Gastroenterites Infecciosas

5º

8

8º

4

-50

Angina

6º

7

7º

8

14

Hipertensão Arterial

7º

6

9º

3

-50

Pneumonia

8º

5

6º

8

60

Infecções do Trato Urinário

9º

4

4º

9

125

Tabela 4- Ranking, proporção e variação percentual dos dias de permanência das Internações
de Idosos Brasileiros pelas principais CSAP entre os anos 2006 e 2016.
ICSAP: Condições Sensíveis à Atenção Primária; R*: Ranking entre os dias de permanência das principais
causas de ICSAP; ** Proporção entre os dias de permanência das principais causas de ICSAP; V%: Variação
Percentual. Fonte: SIH, 2017- tabulação realizada pelo autor.

Os dados da tabela 4 representam a variação percentual dos dias de permanência
entre os anos de 2006 e 2016, referente às principais CSAP em idosos. As três causas com
maior concentração de dias de permanência hospitalar, (IC, DCV e DPS) não modificaram
sua posição no ranking, durante o período. As internações por GEA e HAS obtiveram uma
redução de 50% nos dias de permanência hospitalar, enquanto que as ITU e PNM mostraram
o maior aumento durante o período.
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6. DISCUSSÃO
O presente estudo traz resultados inéditos acerca das tendências de internações e
óbitos por CSAP entre idosos brasileiros, de forma a suprir uma das lacunas existentes na
literatura. Ao analisar os dados da tabela 1 observou-se que em conformidade com vários
países em desenvolvimento, o Brasil encontra-se ainda em um acelerado processo de
crescimento da população idosa, especialmente aqueles com ≥80 anos, evidenciado também
pelo maior aumento da expetativa de vida aos 60 anos, comparada com a expectativa de vida
ao nascer. Embora as mulheres tenham se representado em maior proporção, quando
comparadas aos homens, elas também apresentaram maior percentual de crescimento no
período avaliado. Outros estudos demonstraram que elas representavam um número maior
entre os idosos, caracterizando um fenômeno conhecido como feminização da velhice
(SALGADO, 2002).
Em 1980 a população idosa brasileira era cerca de 7,2 milhões, representando 6,1%
da população, aumentando para 20,6 milhões em 2010, compondo aproximadamente 11% da
população total. O ritmo de crescimento dos idosos brasileiros foi comparado entre os
seguintes países: Inglaterra, Japão, Chile e México, demonstrando que cada um possui um
ritmo de crescimento diferente, sendo que a maior variação foi encontrada no Japão e o menor
na Inglaterra. O Brasil ficou em segundo lugar nessa comparação. No Brasil, em 2010, para
cada 100 mulheres havia cerca de 80 homens, a qual fundamenta a ideia de feminização da
velhice (CAMARANO, et.al., 2016).
Em relação aos fatores sociodemográficos do presente estudo, evidenciou-se redução
do IDH no país, o qual reúne variáveis referentes à renda, expectativa de vida e educação,
indicando que quanto mais próximo a um, mais desenvolvido apresenta-se o país. Mesmo
com taxa de redução, sendo de 0,754 em 2016, o país manteve-se entre aqueles classificados
com alto IDH, junto com países como Equador, Peru, Venezuela, Cuba e Uruguai (PNUD,
2016). Já o índice de GINI apresentou redução quando comparados os anos de 2006 e 2016,
indicando redução na desigualdade da distribuição de renda, pois quanto mais próximo à zero,
maior é a igualdade na distribuição de renda entre os indivíduos. A taxa de analfabetismo
entre idosos apresentou aumento no período analisado, a mesma apresentou redução na média
geral do país, segundo os dados do censo de 2010 (IBGE, 2010). Observadas essas variações,
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inferiu-se no presente estudo, que os indicadores IDH, índice de GINI e taxa de analfabetismo
entre idosos, sofreram flutuações de aumento e redução, durante o período observado.
Romero e colaboradores (2016) destacaram que a maior redução das ICSAP
encontradas no estado do Rio de Janeiro, quando comparado ao de Minas Gerais, não
decorreu somente da maior cobertura de ESF, mas que os determinantes sociodemográficos,
tais como renda e educação, influenciaram nesta diminuição, pois esses possuem efeitos
sinérgicos sobre a redução das internações. Castro e colaboradores (2015) analisaram as
condições socioeconômicas e oferta de médicos nas grandes regiões do país, e identificaram
que o IDH é a variável de maior poder explicativo na redução das ICSAP, visto que, quando
essa variável aumentou em determinadas regiões, chegou-se a diminuir em até 65 pontos na
proporção das ICSAP, demonstrando uma relação inversa entre o IDH e as ICSAP.
O Brasil é caracterizado por desigualdades demográficas e socioeconômicas, tanto
entre as regiões do país, quanto entre a população. Alguns autores evidenciaram que esses
fatores, como baixa renda, menor escolaridade, desemprego, condições de moradia precária
ou residir em áreas rurais, estão fortemente associados com maiores taxas de ICSAP, pois são
fatores externos que influenciam no processo saúde e adoecimento dos indivíduos e também
no acesso a rede de serviços, mostrando o papel relevante dos determinantes sociais na saúde
(GONÇALVES, et.al., 2016; WEEKS, et.al., 2016; DIMITROVOVÁ, et.al., 2017).
Uma alternativa para minimizar as ICSAP, quando influenciadas pelos aspectos
sociais e econômicos, foi encontrada por Araújo e colaboradores (2017). Após uma análise
entre os municípios brasileiros os autores verificaram que, aqueles com maior porcentagem
(80%) de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família (PBF), um programa de
transferência de renda que pode ser usado como indicador de vulnerabilidade social,
apresentaram menor frequência de ICSAP, pois este programa garante melhor condição de
renda a famílias expostas a maiores desigualdades sociais. Esse estudo também evidenciou
que equipes que recebiam apoio matricial tiveram menores taxas de ICSAP (ARAUJO, et.al.,
2017).
Na análise da evolução temporal do presente estudo, evidenciou-se que o total das
principais ICSAP em idosos brasileiros evidenciou-se uma tendência de diminuição durante o
período de 2006 a 2016. Entretanto, dentre os indicadores sociais observados no presente
estudo, apenas o índice de GINI apresentou melhora, ou seja, mostrou redução na
desigualdade da distribuição de renda, o que pode ter contribuído o maior acesso da
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população na APS e redução das ICSAP. No Brasil, estudos que analisaram as ICSAP tanto
em idosos no período de 2003 a 2012, quanto na população em geral de 1998 a 2009,
mostraram redução dessas hospitalizações (BOING, et.al., 2012; AMORIM, et.al., 2017).
No contexto internacional, um estudo realizado em distritos da Espanha notou uma
tendência de redução das ICSAP em idosos, embora os autores considerem ainda ser um
número alto para o sistema de saúde espanhol (MAGAN, et.al., 2008). Outro estudo
executado em Portugal no período de 2000 a 2014 verificou um aumento das ICSAP em
idosos (DIMITROVOVÁ, et.al., 2017). Essas diferenças podem ocorrer devido ao uso de
diferentes listas de condições sensíveis entre os países, além das diferenças na organização
dos sistemas de saúde e da qualidade dos serviços prestados pela APS.
Uma revisão sistemática da literatura concluiu que alguns aspectos da APS podem
contribuir na redução dessas hospitalizações, tais como, estrutura e organização do processo
de trabalho das equipes, acesso facilitado, número adequado de médicos e um cuidado
longitudinal. Os autores também identificaram que a disponibilidade de enfermeiros e a
presença de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na rede de APS, diminuem internações
sensíveis para a asma e DM (LOENEN, et.al., 2014). Outro estudo realizado no Canadá
comparou diferentes tipos de modelos de cuidados entre países e demonstrou que onde o
sistema de saúde é centrado e coordenado pela APS, em oposição à sistemas de saúde que são
centrados em hospitais, apresentaram menores taxas de ICSAP (LABERGE, et.al., 2017).
Constatou-se, no presente estudo, que dentre as nove principais causas de CSAP em
idosos, a IC foi a causa mais frequente de internação, seguida pelas DCV, DPS, ITU, ANG,
DM, GEA, PNM e HAS, as quais somaram juntas 87% de todas as ICSAP entre 2006 e 2016.
Outro estudo brasileiro, sobre a mesma temática e população estudada, aferiu que as seis
causas sensíveis mais prevalentes entre os idosos de 60 a 74 anos no período de 2000 a 2010
foram a IC, DCV, DPS, DM, HAS e AGN e juntas representaram 70% de todas as ICSAP no
ano de 2010 no Rio de Janeiro (MARQUES, et.al., 2014).
No âmbito internacional, as causas mais frequentes de ICSAP entre idosos na
Espanha foram HAS, ICC, PNM, úlceras e DM (MAGAN, et.al., 2008). Nos Estados Unidos,
entre usuários do Medicaid, foram PNM, ITU, ICC, DPOC e desidratação (WYSOCKI, et.al.,
2014). Na Alemanha, no ano de 2008, para população em geral a ICC, AGN, HAS e DM
foram as principais causas de internações (BURGDORF, et.al., 2014). Um estudo realizado
na Austrália evidenciou que as complicações por DM foram as causas mais frequentes de
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ICSAP, seguida pela DPOC e AGN, e juntas representaram cerca da metade das
hospitalizações por CSAP no país (BACKER, et.al., 2017).
Como citado anteriormente, as internações por IC e DCV foram as causas de maior
prevalência no presente estudo, no entanto a IC apresenta uma tendência decrescente no
período analisado, enquanto que as internações relacionadas às DCV, segunda causa de maior
prevalência, apresentou uma tendência crescente entre os anos de 2006 a 2016. Um estudo de
série temporal realizado com idosos no estado de Santa Catarina evidenciou a IC como a
causa mais frequente das ICSAP, seguido pelas DPS e as DCV nos anos de 2008 a 2015.
Naquele estudo a IC apresentou uma tendência decrescente com o passar do tempo, e as DCV
apresentam uma tendência de aumento (RODRIGUES, 2017). No estudo de Marques e
colaboradores (2014), no estado do Rio de Janeiro, também foi evidenciado que a IC e as
DCV foram as duas causas mais frequentes de ICSAP entre idosos no período de 2000 a
2010, sendo que a IC apresentou diminuição, contudo observaram que as DCV apresentaram
uma tendência de redução até o ano de 2008 e após, aumento.
Um estudo que avaliou idosos hospitalizados portadores de IC, concluiu que esta
causa é um fator gerador de dependência nos idosos, aumentando em cinco vezes a chance de
dependência funcional, fazendo com que o idoso modifique o seu estilo de vida devido à
incapacidade gerada pelos sinais e sintomas da doença. O autor comentou sobre a importância
do trabalho do enfermeiro no cuidado desses idosos, já que a IC causa dependência funcional,
e a relevância deste profissional realizar avaliação funcional dos idosos tanto na APS, quanto
anteriormente ao atendimento hospitalar (XAVIER, et.al., 2015).
Sabe-se que doenças do aparelho circulatório são altamente prevalentes entre a
população em geral, e estão comumente associadas ao processo de envelhecimento, contudo,
muitas delas podem ser prevenidas ou retardadas envolvendo comportamentos saudáveis e
ações que minimizem os fatores de risco, ou então serem controladas de maneira eficaz, sendo
uma das funções da equipe da APS realizar o acompanhamento e o controle desses agravos na
população (OMS, 2015).
Destaca-se no presente estudo, que a PNM e ITU foram as causas de internação que
apresentaram uma significativa tendência crescente no período. Um estudo realizado entre
idosos mostrou que, as taxas de ITU dobraram sua frequência entre o ano de 2008 para o ano
de 2015 e as de PNM tiveram taxas ainda maiores, destacando o crescente aumento dessas
causas em Santa Catarina (RODRIGUES, 2017). Um estudo com idosos americanos
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beneficiários do Medicare e portadores de Alzheimer, verificou que entre os grupos de causas
sensíveis, as referentes à PNM e ITU foram as mais prevalentes nessa população. Esse estudo
também analisou o risco de readmissão hospitalar por causas sensíveis e constatou que a
maioria dos idosos teve uma nova internação em 30 dias após a alta, e a proporção variou
conforme a causa (LIN, et.al., 2017). Esse contexto demonstra a importância da equipe da
APS em realizar ações e estratégias de prevenção, e através de uma clínica ampliada seja
capaz deter as hospitalizações por essas doenças.
No presente estudo, as internações por CSAP relacionadas à HAS, GEA e DPS
apresentaram uma considerável tendência decrescente, enquanto que aquelas referentes a DM
apresentaram uma estabilidade durante a série temporal. As GEA, embora tenham
evidenciado redução entre os anos de 2006 e 2016, ainda estão entre as principais causas de
internação. Ações como melhorias no saneamento básico, alimentos não contaminados e
também a cobertura e qualidade do Programa Nacional de Imunizações contribuem para a
redução dessas taxas (OPAS, 2010).
A redução da HAS pode estar relacionada ao impacto benéfico dos programas
desenvolvidos pela APS, bem como as atividades realizadas pelos profissionais desse nível de
atenção, como estratégias de prevenção, diagnóstico, monitorização e controle da HAS. O
profissional enfermeiro sendo parte da equipe de saúde deve ter seu foco no princípio
fundamental da prática centrada na pessoa, envolvendo usuários e cuidadores no
estabelecimento de um plano singular terapêutico (BRASIL, 2013).
As internações por DM apresentaram alguns períodos de pequeno aumento durante a
série temporal, representadas por uma leve curva no meio de período analisado, e
estabilização no final do período. Pode-se atribuir essa estabilidade, embora em população
idosa, e geralmente com comorbidades, em parte às estratégias de promoção da saúde e
prevenção de agravos na APS (BRASIL, 2014). Entretanto, um estudo analisou as ICSAP
entre idosos e revelou tendência de aumento da DM entre idosos no período de 2000 a 2010
(MARQUES, et.al., 2014). Outro estudo revelou que DM e HAS geralmente coexistem entre
os pacientes, e um contribui para agravar um ao outro (BACKER, et.al., 2017).
Quando examinadas as ICSAP conforme o sexo entre idosos, percebeu-se que as
causas de DM, GEA e HAS foram mais representativas entre as mulheres, entretanto a DM
não mostrou uma tendência significativa. As internações devido a IC, DPS, GEA e HAS
apresentaram uma tendência decrescente, enquanto que a ITU, ANG, DCV e PNM
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apresentaram uma tendência crescente com uma força de correlação forte, em ambos os sexos.
Na literatura não foi encontrado consenso sobre prevalência das ICSAP entre os sexos. Em
alguns estudos encontrou-se uma maior frequência de DPS, ITU, HAS, GEA, DM e IC entre
idosas (RODRIGUES, 2017; SOUSA, et.al., 2016). Outros estudos encontraram maior
prevalência de DPOC e DNT entre o sexo masculino (MARQUES, et.al., 2014). Estudos na
Espanha e na França demonstraram que o sexo masculino foi responsável pelas maiores taxas
de admissões por CSAP, nos agravos por PNM e HAS (MAGAN, et.al., 2008; WEEKS,
et.al., 2016).
No que se refere à análise das ICSAP por grupo etário, neste estudo constatou-se
frequências maiores em idosos jovens, na faixa etária de 60-79 anos, para todas as causas
sensíveis selecionadas. Contudo, tais tendências foram apresentadas em número absoluto, e a
proporção desse grupo etário entre a população idosa é significativamente mais expressiva,
como demostrado na tabela 1, quando comparada os idosos mais velhos ≥80 anos. Entretanto,
no presente estudo buscou-se avaliar a tendência e a evolução temporal dessas CSAP entre
esses dois grupos. Estudos identificaram que as ICSAP em geral são diretamente
proporcionais à idade (RODRIGUES, 2017; MARQUES, 2014). Outro estudo analisou as
ICSAP em idosos nas faixas etárias de 60-64, 65-69 e 70-74, apontou que a última faixa etária
analisada obteve maiores frequências (ROMERO, et.al., 2014).
Ao analisar as tendências de evolução temporal das causas de ICSAP por grupo
etário, observou-se que a maioria, IC, DCV, PNM, ITU, GEA DPS, apresentaram dinâmicas
de variações ao longo do tempo semelhante entre os dois grupos etários. No entanto, para as
causas de AGN e DM observou-se diferenças, pois o grupo etário de idosos jovens
apresentaram variações ao longo do tempo com tendência crescente, enquanto que o grupo de
idosos mais velhos manteve-se numa tendência de evolução temporal regular. Para a HAS no
início do período, a evolução temporal apresentava comportamentos distintos, entre os dois
grupos etários, e ao longo do tempo, mais no final da série temporal, demostraram
aproximações e semelhanças.
Na busca por estudos na literatura acerca de óbitos por CSAP entre idosos, de acordo
com o sexo e grupo etário, observou-se que são raros os estudos que analisaram essas
variáveis, mostrando a relevância do presente estudo. As DCV e a IC constituíram as duas
principais causas de óbitos por CSAP entre os idosos brasileiros e apresentam uma tendência
crescente no período de 2006 a 2016. Embora, a IC tenha tido uma tendência crescente,
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apresentou uma correlação mínima no período analisado, e não se mostrou significativo,
apresentando assim indício de uma tendência de estabilidade.
Uma pesquisa realizada no Distrito Federal sobre as ICSAP nos anos de 2008 a 2012
analisou os óbitos por CSAP e observou que as DCV constituíram-se como a principal causa
de óbito entre a população com 65 anos ou mais, em seguida a IC e DPS, todavia os grupos
que apresentaram o maior aumento entre os anos foram as PNM e a DNT (SOUSA, et.al.,
2016). Outro estudo de Santos et.al. (2013) entre as condições crônicas sensíveis, a
mortalidade mais elevada foi devido as DCV e IC. Romero et.al. (2014) também evidenciou
que as taxas de mortalidade em idosos, entre os anos de 2000 a 2012, no Rio de Janeiro e
Minas Gerais foram as DCV, PNM, DPS, ICC e GEA, porém estes últimos dois estudos não
especificaram essas causas entre os sexos e grupos etários.
Os óbitos por PNM e ITU apresentaram uma tendência crescente, com uma força de
correlação forte e significativa no período de estudo. Um estudo publicado pelo Jornal
Brasileiro de Pneumologia revelou, através de uma série temporal entre as regiões do país,
que a mortalidade por PNM apresentou uma tendência significativamente crescente,
principalmente entre a população de idosos, e propôs a ampliação da vacinação (vacina
pneumocócica 23-valente) como medida de saúde pública para reverter esta situação entre
idosos (FERRAZ, et.al., 2017). Outro estudo evidenciou que a prevalência de ITU aumenta
com idade, e é mais alta entre mulheres na pós-menopausa, em idosos institucionalizados e
que fazem uso de cateter vesical, sendo que o risco aumenta devido o uso prolongado ou
crônico do cateter (DETWEILER, et.al. 2015).
Quando analisadas as causas de óbitos por sexo entre idosos, essas se mostram de
forma heterogênea em relação às tendências. Foi evidenciada uma correlação mínima nos
óbitos por DPS no sexo masculino, mostrando estabilidade na tendência durante o período
analisado, enquanto que no sexo feminino, embora crescente, houve correlação fraca. Já a DM
evidenciou uma correlação praticamente nula entre o sexo feminino, mostrando também
estabilidade na série temporal, enquanto que para o sexo masculino houve uma tendência
crescente, com correlação moderada. As causas de óbitos referentes à PNM e ITU
apresentaram com tendência crescente, e quando analisadas por sexo apresentam uma
correlação forte e significativa para ambos os sexos no período. Já, óbitos IC e UGI
apresentaram praticamente uma correlação nula, mostrando estabilidade na tendência no
período, para ambos os sexos.
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Em conformidade com o presente estudo, acerca dos óbitos por CSAP outro estudo
evidenciou que, no total, as causas de óbitos foram mais representativas entre as mulheres, no
período de 2008 a 2012. Quando comparadas às causas entre os sexos, as mulheres
apresentaram uma frequência maior de óbitos por DCV, IC, HAS, enquanto que os homens
para DNT e DM (SOUSA, et.al., 2016). De fato, Marques e colaboradores (2014),
evidenciaram maior risco de internação por DNT entre idosos do sexo masculino.
A implantação de redes de atenção às doenças crônicas nos diversos territórios do
país, por meio de linhas de cuidado específicas, podem ter contribuído na estabilidade da
tendência de óbitos por determinadas condições (BRASIL, 2014).
Ao analisar a dinâmica das tendências temporais nos óbitos por grupo etário,
observou-se que na maioria das causas, houve evoluções semelhantes, em ambos os grupos
etários. A ITU, PNM e GEA apresentaram-se com variações mínimas no número de
ocorrências entre esses dois grupos, sendo que as linhas praticamente se sobrepuseram,
indicando que são proporcionalmente mais representativas em óbitos de idosos mais velhos.
Os óbitos por PNM e a ITU mostraram-se com tendências crescentes, semelhantes em ambos
os grupos etários, e com uma correlação forte e significativa. A contribuição dessas causas
infecciosas entre óbitos de idosos mais velhos pode ser parcialmente explicada, pelo fato do
progressivo declínio do sistema imunológico em idosos mais velhos, quando comparado aos
idosos jovens, assim aumentando a susceptibilidade desses idosos para infecções
(DETWEILER, et.al. 2015).
Os óbitos por DCV e IC apresentaram uma tendência crescente somente entre os
idosos mais velhos, mostrando maior estabilidade na tendência das ocorrências entre idosos
jovens. O estudo de Bós e Kimura (2015) evidenciou que a frequência dos óbitos por ICSAP
é crescente em relação à faixa etária, embora tenha considerado idosos ≥80 anos. Souza e
colaboradores (2016) verificaram que os óbitos por CSAP foram maiores entre idosos acima
de 65 anos, quando comparados à população em geral, e que as DCV, IC e DPS foram os
óbitos mais frequentes entre esse grupo etário.
Ao observar as principais causas de internações e óbitos por CSAP em idosos,
verificou-se que a maioria são doenças caraterizadas como crônicas, e em menor frequência
estão às doenças infecciosas. Assim, este estudo corroborou o cenário que representa
complexa situação epidemiológica do Brasil, permeada pela persistência de doenças
infecciosas, típicas de países em desenvolvimento, e pelo crescimento das DCNT relacionado
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ao processo de envelhecimento populacional, somando-se ainda às causas externas, embora
estas não caracterizem como CSAP (BRASIL, 2011a).
Esse contexto requer que as equipes da APS reestruturem seus processos de trabalho,
para responderem às prevalentes e complexas DCNT, que permanecem ao longo da vida dos
indivíduos. Para isso é necessário que as equipes estejam integradas e incorporem atividades,
como a estratificação de risco e vulnerabilidades das pessoas, bem como a realização de
atividades de cuidado compartilhado e apoio no autocuidado (BRASIL, 2014). A consulta de
enfermagem é uma prática indicada pelo MS como benéfica para o controle e
acompanhamento das condições crônicas na APS, sendo uma ferramenta da assistência do
enfermeiro, que através de um processo educativo com o objetivo de realizar a prevenção
primária das doenças, além de estimular os pacientes na adesão das práticas deste nível de
atenção, bem como na manutenção da sua saúde (BRASIL, 2013).
No presente estudo, o total dos dias de permanência das ICSAP apresentou uma
pequena variação de aumento, quando comparado 2006 com 2016, embora o total das ICSAP
tenha evidenciado uma redução no período analisado. As três causas, respectivamente, que
mais geraram dias de permanência foram as, IC, DCV, DPS, as quais não modificaram sua
posição no ranking, no período analisado. Contudo, a IC e as DPS apresentaram redução nos
dias de permanência. Por outro lado, a ITU e PNM foram as causas que apresentaram maior
aumento na variação percentual dos dias de permanência, sendo que, a ITU aumentou mais os
dias de permanência, do que a frequência de internação. Observou-se uma redução nos dias
de permanência para as causas de IC, GEA e HAS. Contudo a IC apresentou uma redução
maior nas internações, do que nos dias de permanência.
O estudo de Rodrigues (2017) evidenciou uma redução nos dias de permanência
entre os anos de 2008 a 2015, embora considerando todas as causas de CSAP e relacionando
àquelas que geravam em média sete dias de permanência. Por outro lado, evidenciou aumento
nos dias de permanência devido às causas que eram responsáveis por 15 á 30 dias de
permanência, demonstrando que as DCV, IC, AGN e DPOC foram as principais causas
responsáveis. Outro estudo, que investigou os dias de permanência das ICSAP em idosos,
verificou que os pacientes foram a óbito tiveram uma permanência hospitalar maior,
comparado com os que tiveram como resultado à alta (BÒS e KIMURA, 2015). É possível
que fatores socioeconômicos também contribuam com o tempo de permanência dessas
internações. Estudo mostrou que o tempo de internação para pessoas com renda familiar
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maior que cinco salários mínimos, foram menores do que aquelas com renda inferior a essa
(RUFINO et al., 2012).
Considera-se que uma hospitalização acarreta danos à integridade da saúde dos
idosos, sendo que o repouso prolongado no leito e a exposição a procedimentos invasivos
fazem com que diminua a capacidade funcional desses indivíduos (FIALHO et al., 2014).
Desta forma, não obstante reduzir a frequência das ICSAP deve-se buscar também pela
diminuição da permanência hospitalar devido a essas causas, visto que são condições
potencialmente evitáveis e que não deveria gerar uma hospitalização.
O indicador de ICSAP é mais uma ferramenta de gestão e avaliação do sistema de
saúde, contudo existem algumas questões que influenciam sobre ele, como a opção do usuário
em ter a rede hospitalar como a porta de entrada preferencial, em detrimento a APS. Isso
perpassa pelas experiências e entendimento que a população tem sobre esse nível de atenção.
Em estudo de Rehem et.al. (2016) analisou a percepção dos usuários acerca das unidades de
saúde e demonstrou que esses a veem para realização de procedimentos “simples”, como
vacinar e pesar. O mesmo percebeu nos discursos dos profissionais a queixa de que, para
algumas situações, eles não têm retaguarda de métodos diagnósticos ou equipe
multidisciplinar capaz de atender oportuna e efetivamente as necessidades do usuário naquele
momento e desta forma acabam encaminhando para outros pontos da rede onde a necessidade
daquele indivíduo poderá ser sanada, gerando assim um “descrédito” da APS para esse
usuário.
Superar essas fragmentações e as barreiras que a APS apresenta atualmente irá
impactar de forma positiva, tanto na continuidade da redução das morbimortalidade por
CSAP, pois o acesso será mais amplo e o cuidado mais resolutivo e oportuno, como na
melhora da qualidade de vida de toda a população. Porém, sabe-se que existem outros
elementos que influenciam nas ICSAP e que precisam ser superados, como os determinantes e
condicionantes sociais de saúde.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo, cujo objetivo foi analisar a evolução temporal das principais
causas de internações e óbitos por CSAP de idosos brasileiros no período de 2006 a 2016,
evidenciou uma tendência de redução no total das internações e óbitos por essas causas.
Contudo, verificou-se um pequeno aumento nos dias de permanência dessas hospitalizações,
fato este que preocupa, uma vez que contribui com consequências negativas para a saúde dos
idosos.
A redução das ICSAP em idosos no Brasil parece relacionada aos esforços para
consolidação do SUS universal, integral e gratuito, bem como a ampliação e fortalecimento da
APS como política organizativa do sistema de saúde.
As principais causas de internações e óbitos por CSAP encontradas neste estudo
evidenciam o complexo perfil epidemiológico que o país vive atualmente, destacando-se a
importância de superar as doenças infectocontagiosas que ainda persistem, e enfrentar de
maneira efetiva as DCNT. Para que a APS consiga superar esse perfil, além de aumentar a
qualidade dos serviços prestados, cumprir com seus atributos e funções, é necessário ir além
do seu escopo, e programar ações e estratégias intersetoriais, de modo a melhorar os
determinantes e condicionantes sociais e de saúde, considerando-se a importante influência
que estes exercem sobre a saúde dos indivíduos.
Investir na APS é contribuir para hábitos de vida mais saudáveis e demais ações e
estratégias que são possíveis através das políticas públicas de saúde vigente, intervenções que
são de fundamental importância para reduzir as internações, reinternações, óbitos e dias de
permanência associados às condições sensíveis. Deve-se promover a saúde de forma
ampliada, direcionando também ações para melhores condições de moradias, emprego,
educação, renda e cuidado domiciliar principalmente para o idoso, contribuindo assim com a
autonomia e qualidade de vida, e evitando a perda da capacidade funcional, a qual pode ser
relacionada à internação.
A contribuição deste trabalho está em subsidiar a prática dos profissionais de saúde,
especialmente do profissional enfermeiro e dos gestores. Conhecer as principais causas de
morbimortalidade relacionadas às CSAP é importante para auxiliar no planejamento de
medidas, ações e estratégias, para maior controle e redução dessas causas, sobretudo entre
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idosos. Ademais, contribui também para a formulação de políticas públicas, avaliação
epidemiológica e monitoramento da efetividade dos serviços prestados pela APS.
Considera-se que uma das limitações deste estudo a análise somente das internações
em hospitais do SUS ou conveniados, não permitindo a generalização dos dados para os
idosos que fazem parte do sistema de saúde suplementar. O SIH contempla cerca de 70% das
internações ocorridas do país, entretanto, é fonte de dados secundários, o que possui
fragilidade em relação ao diagnóstico fidedigno da internação referente à codificação pelo
CID-10, além de estarem sujeitos a erros humano no momento da digitação nos sistemas de
informação. A coleta de dados secundários também limita o controle das variáveis de
interesse, não sendo possível explorar outras variáveis ou associações.
Outra limitação é a diferença nas listas de ICSAP que são adotadas em cada país, o
que dificulta a comparação da magnitude dessas hospitalizações. A escassez de estudos de
séries temporais em relação às ICSAP e idosos, também geraram limitações neste estudo para
realizar comparações, além de raros estudos que analisaram óbitos por sexo e grupo etários
entre a população de idosos. Algumas variáveis soiodemográficas não estavam disponíveis
para o período de interesse, mas devido a sua importância foram incluídos os dados mais
próximos dos anos analisados.
Recomenda-se que novas pesquisas sejam realizadas abordando a temática de
internações e óbitos por CSAP na população idosa, incluindo a população coberta por planos
de saúde suplementar e a distinção entre as diferentes regiões do país. Além que, estudos
ecológicos abrirem novas questões para análises de estudos transversais e longitudinais.
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ANEXO

ANEXO 1 ‐ LISTA BRASILEIRA DE CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO
PRIMÁRIA

LISTA DE CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA
Grupo
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
001
1,11
1,12
1,16
1,17
1,18
1,19
001
2
2,1
2,2
3
3,1
4
4,1
4,2
5

Diagnósticos
CID 10
Doenças preveníveis por imunização e condições
sensíveis
Coqueluche
A37
Difteria
A36
Tétano
A33 a A35
Parotidite
B26
Rubéola
B06
Sarampo
B05
Febre Amarela
A95
Hepatite B
B16
Meningite
por G00. 0
Haemophilus
Meningite Tuberculosa A17. 0
Tuberculose miliar
A19
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
Outras Tuberculoses
A18
Febre reumática
I00 a I02
Sífilis
A51 a A53
Malária
B50 a B54
Ascaridiase
B77
Gastroenterites Infecciosas e complicações
Desidratação
E86
Gastroenterites
A00 a A09
Anemia
Anemia por deficiência D50
de ferro
Deficiências Nutricionais
Kwashiokor e outras E40 a E46
formas de desnutrição
proteico calórica
Outras
deficiências E50 a E64
nutricionais
Infecções de ouvido, nariz e garganta.
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5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
7
7,1
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
9
9,1
9,2
10
10,1
11
11,1
11,3
12

Otite média supurativa H66
Nasofaringite
aguda J00
[resfriado comum]
Sinusite aguda
J01
Faringite aguda
J02
Amigdalite aguda
J03
Infecção Aguda VAS
J06
Rinite, nasofaringite e J31
faringite crônica.
Pneumonias bacterianas
Pneumonia
J13
Pneumocócica
Pneumonia
por J14
Haemophilus infuenzae
Pneumonia
por J15. 3, J15. 4
Streptococus
Pneumonia bacteriana J15. 8, J15. 9
NE
Pneumonia lobar NE
J18. 1
Asma
Asma
J45, J46
Doenças pulmonares
Bronquite aguda
J20, J21
Bronquite
não J40
especificada
como
aguda ou crônica
Bronquite
crônica J41
simples
e
a
mucopurulenta
Bronquite crônica não J42
especificada
Enfisema
J43
Bronquectasia
J47
Outras
doenças J44
pulmonares obstrutivas
crônicas
Hipertensão
Hipertensão essencial
I10
Doença
cardíaca I11
hipertensiva
Angina
Angina pectoris
I20
Insuficiência Cardíaca
Insuficiência Cardíaca
I50
Edema agudo de pulmão J81
Doenças Cerebrovasculares
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12,1
13
13,1
13,2

13,3
14
14,1
15
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
16
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
17
17,1
17,2
17,3
17,4

Doenças
Cerebrovasculares
Diabetes melitus
Com
coma
cetoacidose

I63 a I67; I69, G45 a G46

ou E10. 0, E10. 1, E11. 0, E11. 1,
E12. 0, E12. 1; E13. 0, E13. 1;
E14. 0, E14. 1
Com
complicações E10. 2 a E10. oito, E11. 2 a
(renais,
oftalmicas, E11. 8; E12. 2 a E12. 8; E13. 2
neurol, circulat,
a E13.8; E14.2 a E14.8
periféricas, múltiplas,
outras e NE).
Sem
complicações E10. 9, E11.9; E12.9, E13.9;
específicas
E14.9
Eplepsias
Eplepsias
G40, G41
Infecção no Rim e Trato Urinário
Nefrite
túbulo- N10
intersticial aguda
Nefrite
túbulo- N11
intersticial crônica
Nefrite
túbulo- N12
intersticial NE aguda
crônica
Cistite
N30
Uretrite
N34
Infecção
do
trato N39. 0
urinário de localização
NE
Infecção da pele e tecido subcutâneo
Erisipela
A46
Impetigo
L01
Abscesso
cutâneo L02
furúnculo e carbúnculo
Celulite
L03
Linfadenite aguda
L04
Outras
infecções L08
localizadas na pele e
tecido subcutâneo
Doença Inflamatória órgãos pélvicos femininos
Salpingite e ooforite
N70
Doença inflamatória do N71
útero exceto o colo
Doença inflamatória do N72
colo do útero
Outras
doenças N73
inflamatórias pélvicas

76

17,5
17,6
18
18
19
19,1
19,2
19,3

femininas
Doenças da glândula de N75
Bartholin
Outras
afecções N76
inflamatórias da vagina.
e da vulva
Úlcera gastrointestinal
Úlcera gastrointestinal K25 a K28, K92. 0, K92.1,
K92.2
Doenças relacionadas ao Pré-Natal e Parto
Infecção
no
Trato O23
Urinário na gravidez
Sífilis congênita
A50
Síndrome da Rubéola P35. 0
Congênita
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APÊNDICE A
Apêndice A- Quadro de descrição das variáveis

VARIÁVEIS DO ESTUDO
 DE SAÚDE
Internações por Condições Sensíveis à
Atenção Primária à Saúde (ICSAP)

Tempo de Permanência

Óbitos por CSAP

Número de internações de idosos no
período, segundo a classificação de
diagnósticos do CID-10, referente aos
grupos de causas sensíveis à atenção
primária em hospitais do SUS e ou
conveniados.
Tempo de permanência das ICSAP de
idosos em dias, nos hospitais do SUS ou
conveniados, referentes às AIHs pagas no
período.
Número de internações que tiveram alta
por óbito devido à CSAP de idosos em
hospitais do SUS ou conveniado.

 SOCIODEMOGRAFICAS
Índice de Desenvolvimento Humano Medida resumida do progresso em longo
(IDH)
prazo de três dimensões básicas do
desenvolvimento humano: expectativa de
vida, educação e renda. Este índice varia
de zero, nenhum desenvolvimento
humano, a um total desenvolvimento
humano.
Os
países
podem
ser
classificados em baixo, médio, alto e
muito alto IDH.
Índice de Gini
Mede o grau de concentração da
distribuição de renda domiciliar per capita
de uma determinada população e em um
determinado espaço geográfico. Quando o
índice tem valor igual a um, existe perfeita
desigualdade, isto é, a renda domiciliar
per capita esta totalmente centrada por um
único indivíduo. Quando ele tem valor
igual à zero, tem-se perfeita igualdade,
isto é, a renda é distribuída na mesma
proporção para todos os domicílios.
Expectativa de vida aos 60 anos
Número médio de anos de vida esperados,
para uma pessoa ao completar 60 anos de
idade, mantido o padrão de mortalidade
existente na população residente, em
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Expectativa de vida ao nascer

Taxa de analfabetismo em idosos

Sexo
População de idosos brasileiros

determinado espaço geográfico, no ano
considerado.
Número médio de anos de vida esperados
para um recém-nascido, mantido o padrão
de mortalidade existente, em determinado
espaço geográfico, no ano considerado.
Pessoas com 60 anos ou mais de idade que
não sabem ler e escrever pelo menos um
bilhete simples, no idioma que conhecem
na população total residente da mesma
faixa etária, em determinado espaço
geográfico, no ano considerado.
Feminino ou Masculino.
Número de idosos de 60 anos ou mais.
Para fins de análises foram consideradas
duas faixas etárias: de 60 a 79 anos e ≥80
anos, para analisar idosos mais jovens e
idosos mais idosos.

