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Saúde da Família: 
ainda um patinho feio

Raul Mourão
Repórter
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Cobertura do Programa Saúde da Família se amplia em Minas Gerais, mas não interfere 
significativamente na redução de internações e mortes evitáveis

Apesar da expansão, em Minas Gerais, do 

programa Estratégia Saúde da Família, 

que, entre outras ações, disponibiliza 

equipes médicas em bairros, ainda 74.700 pes-

soas morreram devido a causas que poderiam 

ter sido amenizadas ou mesmo, em algumas 

situações, não terem acontecido. Parte do total 

está relacionada às chamadas Internações por 

Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), 

ou seja, doenças que poderiam ter o risco de 

hospitalização desnecessária reduzido, se ti-

vessem sido tratadas ou prevenidas na atenção 

básica. Mas, nesses casos, levaram o paciente 

à internação e à morte em 2010. “Alguns desfe-

chos são inevitáveis, podem estar relacionados a 

outros fatores externos e até à idade avança-

da – sinal de mais longevidade. Mas chama a 

atenção o aumento de óbitos em comparação a 

2000, quando foram 60.300 mortes (ou 4,8% 

das internações analisadas)”, afirma a médica 

de família Rita Maria Rodrigues Bastos. Os re-

sultados fazem parte da tese, apresentada pela 

profissional, em 2013, no doutorado do Progra-

ma de Pós-graduação em Saúde da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Em 24 das 28 regionais de saúde (grupos de 

municípios sob gestão compartilhada), os óbitos 

em razão das causas pesquisadas subiram. Na 

de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, 

mais que dobraram, saindo de 3,1% para 6,7%. A 

elevação também pode ser creditada ao modelo 

de financiamento, ao atendimento de emergên-

cia e urgência, ao padrão antigo que priorizava 

hospitais e até à cultura de determinados pa-

cientes em buscar auxílio após o caso se agravar, 

segundo a superintendente de Atenção Primária 

à Saúde em Minas Gerais, Lizziane Pereira. 

“Há muitas iniciativas no Estado no sentido de 

valorizar a atenção primária. E é preciso analisar 

detalhadamente cada motivação dos óbitos.” 

O estudo aponta outros resultados e sinaliza o 

quanto é possível poupar vidas e recursos finan-
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ceiros. Algumas doenças tiveram acréscimo no 

nível de internação (ver quadro acima), como as 

infecções do rim e do trato urinário, que subiram 

da sétima causa mais frequente, em 2000, para 

a terceira mais usual entre as hospitalizações 

estudadas. Apenas entre 2009 e 2011, foram 

gastos R$ 8,4 milhões com 19 mil internações 

por esse tipo de infecção na faixa etária de 40 

a 59 anos. “Se somarmos o custo dos outros 

18 grupos de doenças, cujas internações são 

potenciamente evitáveis daria outro estudo”, 

resume Rita.

Nos dez anos avaliados (2000 a 2010), a quanti-

dade de dias de internação hospitalar também 

subiu de cinco para 5,2 dias. Embora a diferença 

pareça pequena, ela é significativa estatistica-

mente. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio 

Doce, o número passou de 5,3 dias para 6,5. “O 

aumento aponta para a possibilidade de que os 

indivíduos têm sido hospitalizados em condições 

de maior gravidade. Chegando mais graves, fi-

cam mais dias. O custo é mais alto, e o paciente 

pode passar por procedimentos invasivos.”

 

AVALIAR A ATENçãO 
PRIMáRIA
A médica comparou a expansão da cobertura 

do programa Estratégia Saúde da Família, no 

Estado, em dez anos, para verificar se a iniciativa 

contribuiu para reduzir as taxas de Internações 

por Condições Sensíveis à Atenção Primária 

(ICSAP). São 19 grupos de doenças e quase 200 

tipos na lista brasileira dessa categoria de hos-

pitalização, como pneumonia, diabetes e rinite. 

Desse modo, o índice é um avaliador indireto do 

serviço prestado na atenção primária: quanto 

menos internações, mais eficaz foi o trabalho 

para evitá-las. Os casos são registrados no Sis-

tema de Informações Hospitalares do Sistema 

Único de Saúde (SUS).

Assim como outros indicadores, o ICSAP tem 

restrições, mas sinaliza aspectos importantes, 

como os apresentados na pesquisa. O estudo 

de Rita Bastos é o primeiro no Estado a usar o 

índice com foco em todas as regionais de saúde 

para avaliar a atenção básica, sob a orientação 

da professora da Faculdade de Medicina, Maria 

Teresa Bustamante Teixeira, e coorientação do 

professor do Departamento de Estatística, Luiz 

Cláudio Ribeiro, ambos da UFJF. “Estudei cada 

doença da lista e me perguntei: ´Resolveria es-

ses problemas na atenção primária?` Realmente 

sim, se diagnosticados e tratados oportuna-

mente.” Nos bairros, há unidades com equipes 

de saúde da família, que atendem até 3.500 

pessoas, e as tradicionais.

 

MENOS 
INTERNAçõES 
E LEITOS
Ao avaliar o total de internações sensíveis à 

atenção primária, os números absolutos são 

positivos. Houve queda de 8,5% no Estado: de 

1,25 milhão, em 2000, para 1,14 milhão, em 2010 

(ver quadro na página 26). Entretanto, é preciso 

considerar que, segundo o DataSus, entre 2006 

e 2010, “houve redução de 10,2% no número de 

leitos hospitalares no Estado (35.794 em janeiro 

de 2006 para 32.156 em dezembro de 2010), 

assinalando queda na cobertura de internação 

hospitalar, já que a população, entre 2000 e 

2010, cresceu 9,5%”, ressalta Rita. As principais 

quedas nas internações estão relacionadas à 

hipertensão arterial, asma e úlceras gastroin-

testinais. Para outras, os índices se mantiveram 

estáveis, como diabetes mellitus, desnutrição 

e infecções cutâneas. A pesquisadora atribui 

a melhora dos índices ao preparo da atenção 

primária em lidar com essas enfermidades e 

a programas federais, estaduais e municipais 

focados nesses grupos, como o Hiperdia, de 

tratamento da hipertensão. “Com um mínimo de 

organização desse nível de atenção à saúde, ob-

tém-se resposta satisfatória”, afirma a médica. 

“A partir de um sistema interligado, em redes, 

com sinergia, conseguimos dar uma resposta 

pró-ativa, com uma atenção contínua e integral”, 

acrescenta a superintendente Lizziane Pereira. 

Além das redes de atendimento, são também 

exemplos de intervenção os grupos de trabalho 

terapêuticos sobre tabagismo, hipertensão, 

caminhada e a inclusão de biblioteca, aulas de 

culinária para diabéticos e outras iniciativas em 

postos de saúde. Na unidade do bairro Jardim 

Esperança, na Zona Sudeste de Juiz de Fora, um 

grupo de caminhada orientada reúne-se, duas 

vezes por semana, há cerca de sete anos. “O 

médico falou que meus ossos estão todos bons. 

Minha pressão é estável há anos e me sinto 

disposta”, conta a aposentada Amélia Cardoso, 

76 anos, participante do projeto.
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As mais altas reduções de internação ocorreram 

em quatro regionais: Belo Horizonte; na região 

metropolitana de Sete Lagoas; Ituiutaba, no 

Triângulo Mineiro; e Coronel Fabriciano, no Vale 

do Rio Doce. A capital deixou de hospitalizar 

cerca de 15 cidadãos a cada mil habitantes 

para internar aproximadamente 8,5. As que 

amargaram os maiores acréscimos, no período, 

embora não significativos estatisticamente, 

foram somente Juiz de Fora, na Zona da Mata, 

e Januária, no Norte do Estado (ver mapa na 

página 27). Em 2000, a regional juiz-forana, que 

abrange 37 municípios, aparecia na 25ª posição 

entre as 28 pesquisadas com 17,64 ICSAP por mil 

habitantes. Mas, em 2010, saltou para o 7º lugar, 

com 18,69 hospitalizações a cada mil indivíduos, 

mesmo tendo expandido a cobertura de saúde 

da família. E ainda que tenham reduzido seus ín-

dices, Leopoldina e Ubá alternaram-se, em 2000 

e 2010, como as primeiras e segundas regionais 

com mais casos. Nesse período, ambas saíram 

da mais alta faixa de 30 a 33 internações a cada 

mil habitantes para cerca de 23 a 26 situações.

 QUALIDADE NãO 
ACOMPANHA 
EXPANSãO

Apesar de o total de internações ter diminu-

ído, em todo o Estado, principalmente entre 

doenças crônicas, as análises estatísticas que 

fazem correlação com a expansão da Estratégia 

Saúde da Família mostram que a redução não 

foi significativa. “As iniciativas governamentais 

visando à consolidação da atenção primária em 

Minas Gerais não se mostraram efetivas para 

a diminuição das internações por condições 

sensíveis no período estudado”, conclui Rita Bas-

tos. Somente em uma das 28 regionais houve 

correlação representativa: na de Manhumirim, 

que reúne 36 cidades na Zona da Mata. No 

período analisado, a cobertura populacional do 

programa, em Minas, passou de aproximada-

mente 40% para 70%. Em 2013, alcançou 75,3%. 

O resultado pode “sustentar a hipótese de que a 

expansão da cobertura sem a qualidade neces-

sária não provoca impacto sobre as ICSAP. E a 

diminuição das internações não minimiza a gra-

vidade de que ainda ocorram hospitalizações por 

algumas patologias imunopreveníveis (sarampo, 

caxumba, febre amarela, tétano e outras). Todo 

ano tem campanha de vacinação, mas ainda há 

casos de internação”.

Para uma Atenção Primária adequada, Rita 

lista, entre outras demandas, a necessidade de 

melhorar a infraestrutura; gestão; equipamen-
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Grupo atendido pelo Estratégia Saúde da Família realiza caminhada supervisionada no Jardim Esperança, em Juiz de Fora

tos; remuneração; relação com outros níveis de 

atenção à saúde (secundário e terciário), além 

de promover atendimento interdisciplinar; mais 

ações educativas; e qualificação profissional. “É 

frequente a falta de bloco de receita e formulá-

rio para pedido de exame.” Não é raro encon-

trar reclamações sobre ausência de estrutura 

mínima mesmo em cidades de médio e grande 

portes. Em Juiz de Fora, na unidade do bairro 

Santa Cecília, localizado na Zona Sul, chega a 

faltar álcool para esterilizar materiais e agulha. 

“Não fechamos a unidade porque temos jogo de 

cintura. E ainda cortamos a sobra de lenço de 

papel (usado para cobrir macas) para virar papel 

toalha, em falta. Papel higiênico não temos 

mesmo. O medicamento Prolopa contra Mal de 

Parkinson não vem há três meses”, desabafa um 

profissional, que preferiu não se identificar. Os 

atrasos se devem a entraves burocráticos, expli-

ca a Assessoria de Comunicação da Secretaria de 

Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora. A reposição 

levaria entre uma semana e um mês.
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Ao mesmo tempo, mais fatores interferem na 

qualidade do serviço, tais como educação, vulne-

rabilidade social, criminalidade e uso de drogas. 

“às vezes, a pessoa é internada por pneumonia 

grave porque não comprou antibiótico, não con-

seguiu exame ou demorou a obtê-lo”, diz Rita, 

acrescentando o caso de um paciente que não 

pôde manter o tratamento com oxigênio, pois 

não conseguia pagar o consumo de energia elé-

rita Maria rodrigues Bastos

Doutora em Saúde pelo Programa de Pós-graduação em Saúde pela UFJF, professora da Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde de 

Juiz de Fora (Suprema)
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Leia a tese em: bit.ly/tese2013
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trica do equipamento. A mudança ainda passaria 

pela compreensão do cidadão sobre a atenção 

básica. Profi ssionais da área relatam casos de 

agressão, danos a carros, arrombamentos e 

mesmo reclamação contra a ausência de equipe 

para participar de capacitação ou ação preven-

tiva, como caminhada.  “O poder público tem 

se esforçado para melhorar a atenção primária. 

Falta muito. Espero que a pesquisa contribua 

para o processo de gestão da Estratégia Saúde 

da Família, no qual confi o”, destaca Rita. Como 

comparou o médico e escritor Moacyr Scliar, se-

ria a transformação do Patinho Feio do sistema 

de saúde em “um cisne que a todos encanta”.


