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Apresentação do Projeto:
A proporção das internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária constitui-se como uma
ferramenta que permite a análise indireta da efetividade da assistência na esfera da atenção básica. Foi
desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos por Jhon Billings (1918-2007) como ambulatory care sensitive
conditions. Diagnósticos para os quais é oportuno e eficaz o atendimento ambulatorial podem ajudar a
reduzir os riscos de hospitalização por prevenir o aparecimento de uma doença ou condição, controlando
episódios ou realizando o gerenciamento de uma doença ou condição crônica (BILLINGS et al, 1993).
No Brasil, de acordo com a portaria nº 221 de 17 de Abril de 2008, o Ministério da saúde instituiu a lista para
ICSAP baseada no contexto nacional de organização dos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde e
vem sendo utilizada como ferramenta de avaliação da atenção primária ou utilização da atenção hospitalar e
pode ser aplicada também para avaliar o sistema em sua totalidade. A lista dispõe de 19 grupos
classificados de acordo com a décima revisão da classificação internacional de doenças (CID-10) (BRASIL,
2008).
As insituições de saúde, em especial o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, devem possuir um olhar
prioritariamente voltado à qualidade da assistência prestada ao cliente. Para que isso seja consolidado, é
necessário elaboração de estruturas capazes de atender às diferentes condições dos indivíduos de forma
resolutiva (TORRES, 2014).
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Dentro desse contexto, foram formuladas as redes de atenção à saúde, como organizações horizontais de
pontos de atenção com diferentes densidades tecnológicas e sistemas de apoio ou conjuntos de serviços
interligados com objetivos comuns de ação cooperativa e interdependente, permitindo a oferta de uma
atenção contínua, integral e humanizada a determinado grupo ou população, coordenada pela atenção
primária à saúde (MENDES, 2011).
A atenção primária institui o primeiro nível assistencial e a principal porta de entrada ao SUS. Nesse
contexto, a maioria das necessidades da população devem ser identificadas e resolvidas neste nível. O
Brasil, um país que possui um sistema de saúde onde as ações são norteadas pela atenção primária, esta
se torna a principal referência para intermediar as pessoas e os serviços. Este nível possui a
responsabilidade de oferecer atenção integral e abordar a maioria das demandas em saúde da população
ao longo do curso de sua vida. (OPAS/OMS).
Além disto, a atenção primária desempenha importante papel por coordenar a continuidade do cuidado ao
usuário nos demais níveis e também o fluxo de informações ao longo de todo o sistema, construindo
vínculos com a comunidade e outros setores sociais, o que incentiva o desenvolvimento da participação
social e da intersetorialidade, de maneira mais efetiva (OPAS/OMS).
No que se refere à assistência voltada ao pré-natal, parto e nascimento, foi estabelecida a portaria nº 569,
de 1º de junho de 2000 que institui o Programa de humanização na esfera do Sistema Único de Saúde,
dispondo de princípios e diretrizes para sua estruturação onde o principal cenário é a atenção primária.
A unidade básica de saúde (UBS) ou centros de saúde da comunidade (CSC), cenário da atenção primária
no Brasil, deve ser a porta de entrada preferencial da gestante no sistema. É um ponto estratégico para
acolher as demandas e proporcionar um acompanhamento longitudinal e contínuo, principalmente durante a
gravidez. Os profissionais devem ser responsáveis por manter a coordenação do cuidado, avaliando a
necessidade de cada gestante seguindo o protocolo de atendimento e garantindo acesso aos demais pontos
das redes de atenção. Isto se torna possível através da pactuação das formas de referência e contra
referência (BRASIL, 2013).
Na apresentação do projeto, tem-se uma descrição clara da proposta do trabalho.

Objetivo da Pesquisa:
2.OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
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Relacionar o perfil das internações de gestantes por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) no
município de Palmas - TO de acordo com a lista padronizada pelo Ministério da Saúde com a
adequabilidade da assistência pré-natal, segundo a portaria nº 569, de 1º de junho de 2000 que dispõe
princípios gerais e condições para o adequado acompanhamento pré-natal.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apontar as principais ICSAP acometidas pelas gestantes;
Descrever as características das internações de gestantes;
Determinar a adequabilidade da assistência pré-natal de acordo com a análise dos seguintes parâmetros:
idade gestacional no ato da internação, período de início do pré-natal, número de consultas realizadas,
solicitação de exames, atualização do esquema vacinal e procedimentos realizados.
Caracterizar as internações de gestantes por condições sensíveis à atenção primária quanto sua
prevalência relacionando-as com a adequabilidade da assistência pré-natal;
A Definição de Objetivos, é concordante com a metodologia proposta no estudo.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
A avaliação dos riscos e benefícios foi descrita adequadamente.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
O projeto representa uma importante contribuição para o conhecimento do cenário atual do município de
Palmas, Tocantins quanto ao funcionamento da estratégia de saúde da família, bem como suas articulações
dentro das redes de atenção à saúde.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Considerando a natureza dos dados a serem coletados, a justificativa da dispensa na utilização do TCLE é
adequada. Todavia para manter os aspectos éticos, a equipe responsável pela pesquisa assinou o Termo
de Fiel Depositário
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Recomendações:
Não há recomendações.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Não existem Pendências e Lista de Inadequações.
As observações formuladas foram levantadas.
Considerações Finais a critério do CEP:
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_1253152.pdf
Outros
CartaRespostaCEP.pdf

Postagem

Autor

Situação

20/12/2018
13:55:15
20/12/2018
13:53:43
20/12/2018
13:52:10
20/12/2018
12:22:16

DANIELLE ROSA
EVANGELISTA
DANIELLE ROSA
EVANGELISTA
DANIELLE ROSA
EVANGELISTA

Aceito

Projeto.docx

20/12/2018
12:20:14

DANIELLE ROSA
EVANGELISTA

Aceito

responsefasedapesq2.pdf

29/11/2018
10:12:54
29/11/2018
10:12:36
29/11/2018
10:12:09
29/11/2018
10:11:55
29/11/2018
10:11:29
29/11/2018
10:11:16
13/11/2018
09:41:43

DANIELLE ROSA
EVANGELISTA
DANIELLE ROSA
EVANGELISTA
DANIELLE ROSA
EVANGELISTA
DANIELLE ROSA
EVANGELISTA
DANIELLE ROSA
EVANGELISTA
DANIELLE ROSA
EVANGELISTA
DANIELLE ROSA
EVANGELISTA

Aceito

13/11/2018
09:39:56

DANIELLE ROSA
EVANGELISTA

Aceito

Outros

TFDatual.pdf

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Declaração de
Pesquisadores
Declaração de
Pesquisadores
Declaração de
Pesquisadores
Declaração de
Pesquisadores
Orçamento

JustificativaAusenciatcle.pdf

Cronograma

cronograma2.pdf

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura
Folha de Rosto

parecerFESP.pdf

garantiaretorno2.pdf
declarorienta2.pdf
cartaapresCEp2.pdf
orcame2.pdf

FOLHADEROSTOASS.pdf

Aceito

Aceito
Aceito

Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
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Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
PALMAS, 12 de Fevereiro de 2019

Assinado por:
PEDRO YSMAEL CORNEJO MUJICA
(Coordenador(a))
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