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RESUMO
A Atenção Primária à Saúde (APS) deve cumprir três funções essenciais como estratégia de
cuidado: a resolubilidade, a comunicação e a responsabilização. A demanda das internações
hospitalares reflete o grau de resolubilidade da atenção básica, constituindo um dos
parâmetros de avaliação da eficiência dessa atenção, conhecido como Condições Sensíveis à
Atenção Primária (CSAP), ou seja, um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva
ação da atenção primária diminuiria o risco de internações e óbitos. O presente estudo propôs
descrever o perfil clínico-epidemiológico dos indivíduos hospitalizados por CSAP e que
evoluíram para o óbito, no estado de Rondônia, 2012-2017, bem como caracterizar os
indivíduos e identificar as diferentes causas de óbito, com o objetivo de melhorar a efetivação
da atenção primária do estado. Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo de dados
secundários, tendo como base a Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis do Ministério
da Saúde e a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde – CID 10. Os dados foram coletados do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema
Único de Saúde (SIH/SUS). Durante o período analisado, foram notificados 2.638 óbitos nos
serviços públicos e conveniados do SUS no estado, em decorrência de agravos da lista das
CSAP, sendo a maioria (87,8%) da faixa etária entre 50 e 100 anos. As doenças
cerebrovasculares destacaram-se como causa prevalente dos óbitos (387,8/1000 internações).
76,6% dos municípios do estado possui cobertura de Estratégia de Saúde da Família (ESF), no
entanto dois municípios ainda não contam com esse serviço. Diante disso, conclui-se que
ainda há deficiência no manejo das CSAP. É fundamental que haja um maior engajamento
dos gestores de saúde, focado em medidas de ampliação da cobertura da ESF, com vistas a
aumentar a resolutividade do setor primário e evitar as altas taxas de óbito por CSAP.
Palavras-chave: CSAP. Óbitos. Atenção primária.

Graduando do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED,
2018. E-mail: jeanturati@hotmail.com
2
Doutor em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2001. Mestre em
Medicina Tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 1990. Graduado em Medicina
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 1981. E-mail: corfontes@gmail.com
1

