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Introdução. Considerando que a Atenção Primária a Saúde possui a função de reorganizar, reordenar e recombinar 
os serviços de saúde e que relacionar à diminuição das internações evitáveis a assistência oportuna e adequada na 
atenção primária poderá demonstrar sua efetividade institui-se o indicador Internações por Condições Sensíveis a Aten-
ção Primária (ICSAP) toma destaque. Objetivos. O objetivo desse estudo é analisar as ICSAP (Internações por Con-
dições Sensíveis à Atenção Primária) identificadas no Hospital Regional de Ceilândia/DF, de 2009 a 2012. Método. O 
estudo se caracteriza como ecológico de séries temporais por traçar a ocorrência da doença/condição sensível à Aten-
ção Primária a Saúde na população de uma área bem delimitada (HRC/DF). O certificado de Apresentação para Apre-
ciação Ética (CAAE) 17082613.0.0000.5553 emitido pelo COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - FEPECS/SES-DF, com 
dados secundários referentes às internações hospitalares por CSAP e ao total de internações realizadas nas unidades 
de internação do Hospital Regional de Ceilândia – HRC, CNES 0010480, entre os anos de 2009 a 2012.  Resulta-
dos. Internações sensíveis nessa localidade representam cerca de 40% do total de internações no período estudado 
- percentual das ICSAP superior ao nacional: 20% Brasil; - RANKING dos diagnósticos encontrados: Pneumonias bac-
terianas (22%), Doenças cerebrovasculares (17%), Infecção dos rins e trato urinário (8%) – ascensão relacionada com 
duas faixas com maior crescimento: menores de 10 anos e maiores de 65 anos; - Todas as faixas etárias demonstraram 
aumento gradativo ano a ano tendo maior destaque as crianças menores de 10 anos e adultos acima de 65 anos - re-
sultados obtidos se contrapõe aos demais estudos realizados em território nacional.  Conclusão. Conclui-se que as 
ICSAP nas unidades de internação do Hospital de Ceilândia, entre os anos de 2009 a 2012, se apresentam com grande 
prevalência e de forma expressiva em todos os setores analisados. Além disso, as variáveis que mais influenciaram nas 
ICSAP que são as políticas de saúde que proporcionam intervenções diretas através da atenção básica deverão ser 
mais estimuladas nessa população evitando maiores agravos e possíveis internações. 
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