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Resumo: O presente trabalho trata se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, que 
tem como objetivo identificar a demanda por atendimento em uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) na Cidade de Curitiba - PR, em relação ao Protocolo de 
Classificação de Risco a fim de identificar e apontar ações e iniciativas já existentes 
no Sistema Único de Saúde, que visem otimizar o atendimento desta demanda, de 
modo a não comprometer a qualidade da assistência prestada. Atualmente a área 
da urgência e emergência tornou se um importante componente de assistência à 
saúde no Brasil. Portarias e Diretrizes estabelecem a implantação e a 
regulamentação destas como um processo de aperfeiçoamento do atendimento às 
Urgências e Emergências Considerando a elevada demanda que busca por 
atendimento, foi implantado o Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco 
(AACR), como uma ferramenta de trabalho, no sentido de reorientar a política 
assistencial, priorizando o atendimento de acordo com a indicação clínica, grau de 
sofrimento e o potencial de risco de vida. Entretanto o trabalho contextualiza as 
características dos atendimentos, a população e a forma que se dá, correlacionando 
estes com as informações descritas no âmbito das políticas públicas, reafirmando 
assim os princípios de SUS e a necessidade de reorganização não apenas a Rede 
de Atenção as Urgência, mas toda a Rede de Atenção á Saúde ,com o propósito de 
melhorar a forma de gestão destes serviços favorecendo não apenas o Sistema 
Único de Saúde, mas a sociedade. 
 

 
Palavras-chave: Urgência e Emergência; Demanda; Gestão. 
 
Abstract: The present work deals with a qualitative, exploratory research that aims to 

identify the demand for care in Unidade de Pronto Atendimento (UPA) in the City of 
Curitiba - PR, in relation to the Risk Classification Protocol in order to identify and To 
point out actions and initiatives already existing in the Unified Health System, aimed 
at optimizing the supply of this demand, so as not to compromise the quality of the 
care provided. Currently the area of emergency and urgency has become an 
important component of health care in Brazil. Portarias e Diretrizes establish the 
implantation and the regulation of these as a process of improvement of the 
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attendance to the Emergencies and Emergencies Considering the high demand that 
looks for attendance, was installed the Acolhimento com Avaliação e Classificação 
de Risco (AACR), as a tool of work, In the sense of reorienting care policy, prioritizing 
care according to the clinical indication, degree of suffering and potential life risk. 
However, the work contextualizes the characteristics of care, population and the way 
it is, correlating these with the information described in the scope of public policies, 
thus reaffirming the SUS principles and the need to reorganize not only the 
Emergency Care Network, But the entire Health Care Network, with the purpose of 
improving the way these services are managed, favoring not only the Unified Health 
System, but society. 
 
Keywords: Urgency and emergency; Demand; Management. 

INTRODUÇÃO 

O Brasil assim como os demais países em desenvolvimento vem passando 

por inúmeras transformações relacionadas à saúde, como o envelhecimento 

populacional, a mudança no estilo de vida e a prevalência de doenças crônicas 

degenerativas, o que de certa forma exige uma readequação dos sistemas de 

saúde, a fim de atender a demanda da população.  

Atualmente dados epidemiológicos do Ministério da Saúde (2003) apontam 

que causas externas, como a violência os acidentes de trânsito, bem como as 

doenças crônicas e infecto contagiosas tem causado grande impacto sobre o SUS e 

a sociedade como um todo. Assim, tais demandas misturam-se nas unidades de 

urgência superlotando-as e comprometendo a qualidade da assistência prestada à 

população. 

Apesar do avanço no âmbito das políticas de Urgência e Emergência e da 

implantação do AACR (Acolhimento com Avalição e Classificação de Risco), estes 

serviços permanecem, em sua grande maioria, superlotados. Justificando a 

compreensão do papel do Ministério da Saúde em atender essa demanda crescente 

por gerar um grande tempo de espera para o atendimento. E tanto a estrutura física 

(capacidade instalada), como a disponibilidade de recursos humanos passa a não 

dar conta desta, prejudicando a ofertada do serviço prestado. 

Neste contexto, o trabalho objetiva identificar o perfil do usuário que procura 

pelo atendimento na UPA, de Curitiba, em relação ao Protocolo de Classificação de 

Risco, descrevendo a Política de Nacional, Estadual e Municipal de Atenção às 

Urgências e Emergências, correlacionando estas com os dados do próprio 

estabelecimento de saúde a fim de apontar ações e iniciativas já existentes no 
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Sistema Único de Saúde, que visem aperfeiçoar o atendimento desta demanda, de 

modo a não comprometer a qualidade da assistência prestada. 

No segundo momento, foram usados também dados numéricos do próprio 

Estabelecimento de Saúde, cenário deste objeto de estudo, disponíveis no sistema 

de informação (E-SAÚDE), no período de Setembro a Outubro de 2016. 

O terceiro momento se constituiu na identificação e na organização das 

referências e dados por meio de leitura detalhada e análise dos conteúdos. 

Estabelecendo assim relações entre o discurso contido na legislação, o preconizado 

conforme a Classificação de Risco e o olhar perceptivo da experiência profissional 

dentro da organização, a fim de caracterizar os atendimentos prestados pela 

Unidade de Pronto Atendimento, na Cidade de Curitiba-PR, em relação ao Protocolo 

de Classificação de Risco, identificando e apontando ações para futuras práticas 

políticas e sociais articuladas que visem aperfeiçoar o atendimento das Urgências e 

Emergências, melhorando a qualidade do serviço prestado. 

As diretrizes que viabilizam o SUS 

 

A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) definiu princípios e 

diretrizes que passaram a ser orientados pela Lei 8.080 de 19 de Setembro 1990, 

conhecida como Lei Orgânica da Saúde, no qual dispõe sobre a organização e a 

regulação das ações e serviços de saúde em todo o território nacional. A 

constituição de 1988, no capítulo VIII, define no artigo 196 que a saúde é direito de 

todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Esta descreve que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

Assim, o SUS passa então a ser concebido como um conjunto de ações e serviços 

de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público determinado assim pelo CONASS (2007). Os mecanismos e estratégias que 

regulam e organizam o processo de descentralização, como diretrizes do SUS, 

instâncias de representação, monitoramento e pactuação política e administrativa é 

composto pelas três esferas do governo. 
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Em 2003, através da Portaria n.º 1.863/GM, foi implantada a Política Nacional 

de Atenção às Urgências, sendo considerada uma vitória para a população. De 

acordo com o Ministério da Saúde (2013), a organização da Rede de Atenção à 

Urgência e Emergência (RUE) no Sistema Único de Saúde (SUS), além de 

prioridade, é uma necessidade permanente de modo a intervir de forma organizada 

e efetiva sobre tais doenças e agravos. 

O Município de Curitiba inaugurou no ano de 1992 a primeira Unidade 

Municipal de Saúde (UMS) 24 HORAS, seguido por mais 04 Unidades até o ano de 

1994, todas com o objetivo de atender a demanda reprimida nas Unidades Básicas, 

realizar o primeiro atendimento nos casos de urgências clínicas até a obtenção da 

vaga em hospital, conforme o descrito no Plano Municipal de Saúde (2010). Em 

2004, houve a implantação do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU), 

nos anos subsequentes estas UMS 24 HORAS, passaram por reformas, ampliação 

das estruturas, além da mudança de filosofia assistencial, tornando se Centro 

Municipal de Urgências Médicas (CMUM), ainda conforme o Plano Municipal de 

Saúde (2010) um modelo resolutivo de atenção pré-hospitalar fixa, onde apenas 

10% destes atendimentos necessitam de retaguarda hospitalar. 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 1.601 de 07 de Julho de 2011, 

estabelece diretrizes para a implantação do componente da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA 24h) e define o conjunto de serviços de urgência 24 horas da 

Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de 

Atenção às Urgências. Citando assim no seu artigo 1º que a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) passa a ser descrita como um estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família 

e a Rede Hospitalar, devendo estas compor uma rede organizada de atenção às 

urgências5. 

O Brasil lançou no ano de 2001, o Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar (PNHAH) que visava melhorar a qualidade do atendimento, 

em 2003 este programa passou a ser uma Política Nacional de Humanização (PNH), 

uma política transversal que implica no processo de produção da saúde, com o 

desafio de viabilizar os princípios do SUS e a valorização dos diferentes sujeitos 

conforme descrito pelo Ministério da Saúde (2006). Assim, o HumanizaSUS (2007) 
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surge como uma política de transversalidade que engloba os diferentes níveis e 

dimensões da atenção e da gestão. 

Considerando a demanda de pessoas que buscam por atendimento, institui-

se por meio do HumanizaSUS (PNH) o Acolhimento com Avaliação e Classificação 

de Risco (AACR), pela Política Nacional de Atenção às Urgências (2003), como um 

instrumento de reorientação da política assistencial, visando priorizar o atendimento 

de acordo com a indicação clínica, grau de sofrimento e o potencial de risco de vida. 

Em 05 de Novembro de 2002, institui-se a Portaria GM/MS nº 2.048, onde “a 

área de Urgência e Emergência constitui-se em um importante componente da 

assistência à saúde.”Esta Portaria busca em parceria com o Ministério da Saúde, as 

Secretárias Estaduais de Saúde e seus Municípios, implantar um processo de 

aperfeiçoamento do atendimento às Urgências e Emergências no país.  

 Em 29 de Setembro de 2003 a Portaria nº 1.863/GM: 

 

“institui a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), que por sua vez 
incorpora também o componente pré-hospitalar móvel, por intermédio da 
implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) em 
todo o território brasileiro” 
 

 Essa Portaria reafirma os princípios do Sistema Único de Saúde, garantido a 

universalidade, equidade e a integralidade no atendimento as Urgências e 

Emergências. E também orienta a fomentação, coordenação e execução de projetos 

estratégicos que visem o atendimento as necessidades coletivas em saúde, seja de 

caráter urgente e/ou transitório. 

 

A Ampliação do Sistema de Atendimento de Urgência e Emergência. 

 Uma situação importante a ser descrita é referente à “proliferação” de 

unidades de “pronto atendimento”, que oferecem atendimento médico 24 horas do 

dia, porém sem nenhum apoio diagnóstico e/ou articulação com o restante da rede 

assistencial. Ciente desta, o Ministério da Saúde aliado com as Secretarias de 

Saúde de Estados e Municípios aprova, na Portaria nº 2.048/GM, o regulamento 

Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência11. O regulamento 

estabelece princípios e diretrizes, com a necessidade de ordenar o atendimento, 

garantindo acolhimento, atenção qualificada e resolutiva para as pequenas e médias 

urgências. Assegurando a estabilização e a referência adequada dos casos graves, 

Comentado [A2]: Retirar aspas  



6 
 

 

por meio das Centrais de Regulação Médica de Urgências, que tem como objetivo 

ordenar, orientar a relação entre os serviços de Urgência e Emergência, qualificando 

assim os fluxos de prioridades e de necessidade dos usuários do SUS.  

 Em virtude desta, em 2001 a Secretária Municipal de Saúde de Curitiba 

estabeleceu uma parceria entre as Unidades Médica de Saúde (UMS) 24 HORAS 

com os Hospitais Universitários dotados de unidades de pronto atendimento, 

visando à melhoria das possíveis transferências dos usuários em condições graves, 

ainda descrito no Plano Municipal de Saúde (2010). Em 2007, estas UMS 24 

HORAS, passam por reformulações como ampliação das estruturas físicas e a 

mudança na filosofia assistencial, conforme regulamentação da Portaria nº 

2.048/2002, passando a se chamar Centro Municipal de Urgência Médicas (CMUM). 

Ainda de acordo com o Plano Municipal de Saúde (2010), mudando a característica 

do atendimento espontâneo para o atendimento de Urgência e Emergência, sendo 

retaguarda para os atendimentos do SAMU e dispondo de leitos em regimes de 

internamento hospitalar. Em 2012, conforme Portaria nº 2.648/2011, os CMUM 

passaram a ser chamados de Unidades de Pronto atendimento – UPA. 

 

Implantando mecanismos para melhoria o sistema de atendimento. 

 Considerando a elevada demanda nos serviços de urgência e emergência e o 

avanço no processo de reorganização do SUS, a Portaria nº 4.279/GM/MS de 

Dezembro de 2010 que “prioriza a organização e a implantação das Redes de 

Atenção à Saúde - RAS buscando superar a fragmentação das ações e serviços de 

saúde e qualificar a gestão do cuidado”. 

 Portanto, em Julho de 2011, a Portaria nº 1.600/GM/MS reformula a Política 

Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) e institui a Rede de Atenção às 

Urgências (RAU) no SUS.  Esta abrange o conceito de saúde, descrito no artigo 196 

da Constituição Federal, e considera como forma de organização da Rede o perfil 

epidemiológico da população usuária, a ampliação do acesso, o acolhimento com 

Classificação de Risco, a humanização da atenção, a articulação e a integração dos 

serviços dentro dos diferentes pontos de atenção e a regulação entre todos os 

componentes com garantia da equidade e da integralidade do cuidado.  

 Na mesma data da reformulação da Política Nacional da Atenção às 

Urgências (PNAU) foi aprovada a Portaria nº 1.600 e a Portaria nº 2.648 de 07 de 
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novembro de 2011 que definiu a implantação da UPA 24h na Rede de Atenção a 

Urgência e suas competências, desse modo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 

24h) passa a ser componente da Rede de Atenção às Urgências e “porta de 

entrada” para o Sistema, de modo a possibilitar a resolução integral da demanda ou 

transferindo a responsavelmente. Ofertando atendimento qualificado e resolutivo aos 

casos agudos ou agudizados, e prestando o primeiro atendimento aos casos de 

natureza cirúrgica ou de trauma estabilizando, investigando, definindo, e 

encaminhando se necessário. 

 O Plano Municipal de Saúde de Curitiba estabelece as competências de cada 

ponto de atenção, os parâmetros de atendimento, tempo-resposta, segundo critérios 

técnico-assistenciais contemporâneos, a definição do modelo de atenção por linhas 

de cuidado Cardiovasculares, Cerebrovasculares e Traumatismos e a implantação 

da Classificação de Risco em todos os Níveis de Atenção, com adoção da 

metodologia de Manchester no Município de Curitiba. 

 

Política Nacional de Humanização e a implantação do sistema de triagem 

Manchester 

A Política Nacional de Humanização (PNH) orienta que o serviço de Urgência 

e Emergência conforme o HumanizaSUS (2007) “deve ter critérios de avaliação de 

risco, acolher e incluir toda a demanda”. No sentido de reorientar a política 

assistencial, priorizando o atendimento de acordo com a indicação clínica, grau de 

sofrimento e o potencial de risco de vida. Muito diferente da “triagem”, que por sua 

vez não estabelecia critérios para o atendimento, mas pela ordem de chegada. O 

que acarretava uma situação desfavorável a diversas situações emergências que 

requerem uma abordagem imediata e eficiente, em virtude do potencial de risco. 

O Município de Curitiba buscando melhorar a qualidade do atendimento 

prestado implantou o Sistema de Triagem Manchester (STM), que de acordo com 

Jones (2010) uma metodologia científica de classificação de risco, criada na 

Inglaterra em 1994, com o objetivo de estabelecer um consenso sobre um 

procedimento padrão de triagem dos usuários entre os médicos e enfermeiros de 

atendimento a emergências. 
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Tabela 2. Classificação de Risco conforme o Sistema de Triagem Manchester. 

VERMELHA EMERGÊNCIA TEMPO: 0 MIN. 

LARANJA MUITO URGENTE TEMPO: 10 MIN. 

AMARELO URGENTE TEMPO: 60 MIN. 

VERDE POUCO URGENTE TEMPO: 120 MIN. 

AZUL NÃO URGENTE TEMPO: 240 MIN. 

Fonte: Mackway-Jones et al. 2010. 

 Este método foi adotado e ficou conhecido popularmente como “Protocolo de 

Manchester” e descreve, assim como o AACR preconizado pelo HumanizaSUS, em 

identificar o usuários que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o 

potencial de risco, agravos à saúde  ou grau de sofrimento apresentado, onde a 

queixa inicial do usuário deve seguir um fluxograma de decisão. Os fluxogramas 

estão agrupados de forma a identificar sinais, sintomas ou síndromes que 

habitualmente motivam a ida do paciente ao serviço e, por fim, estabelecer o tempo 

de espera que varia conforme a gravidade. 

 Conforme Konder (2013) a gravidade é representada e codificada em cores, 

conforme Tabela 2. Cada cor de classificação determina um tempo máximo para o 

atendimento ao paciente, de forma a não comprometer a sua saúde. Importante 

salientar que o protocolo não substitui o diálogo, a escuta e o respeito. Este, “deve 

ser um instrumento de acolhimento do cidadão, com o objetivo de garantir o 

atendimento de todos, sendo uma ferramenta de inclusão4”. 

 Assim Souza (2014) define que a implantação da Rede de Atenção a 

Urgência (RAU) a partir de 2011, a classificação passou a ser realizada pelo 

Enfermeiro (a) e percebeu se a necessidade do profissional enfermeiro nos vários 

níveis de atenção desta política, dentre eles a realização do acolhimento com 

classificação de risco, sendo esta regulamentada pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) por meio da Resolução nº 423/2012. 

 

Metodologia 

A metodologia apresentada no estudo foi realizada em três momentos. O 

primeiro momento foi utilizado para o levantamento de todo o referencial 

bibliográfico, através de manuais, documentos e leis, sendo estes impressos ou 

disponíveis em sites do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde do 

Paraná pelo Plano Estadual de Saúde do Paraná (2013), Secretaria Municipal de 



9 
 

 

Saúde de Curitiba e demais órgãos públicos, no período de 1990 a 2017. Também 

foram selecionados artigos e periódicos disponíveis na íntegra pela Lilacs, IBECS, 

Medline e Scielo, no período de Julho a Setembro de 2016.  

Segundo Minayo (1994) o presente estudo se caracteriza por uma pesquisa 

qualitativa, exploratória, no qual os documentos usados são uma fonte não reativa e 

especialmente propícia para o estudo de longos períodos de tempo. 

 Neste contexto utilizaram-se como descritores os termos de Urgência e 

Emergência, Gestão dos Serviços de Saúde e Classificação de Risco. A partir 

destes, 22 artigos de interesse foram selecionados e 05 destes citados por 

apresentarem descritores específicos relacionados com a demanda nas Urgências e 

Emergências, a Classificação de Risco e a qualidade e gestão do cuidado, no 

período de 05 anos. 

 

Resultados e discussão 

 A presente pesquisa teve como cenário uma Unidade de Pronto Atendimento 

24h, localizada na Cidade de Curitiba, Paraná. Esta Unidade assim como as demais 

da Cidade segue os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 

2.648/2011), superando o mínimo exigido em área física (aproximadamente 2.000 

m²), número de atendimentos médicos/dia e o número de médicos por plantão/turno 

e a disponibilidade de leitos de observação, sendo uma média de 18 adultos e 06 

pediátricos. Está localizada em um referencial estratégico, com vias de acesso 

rápido, transporte público 24h e comércio disponível em seu entorno, sendo assim o 

cumpre o disposto na Portaria nº 2.048/2002.   

A estrutura dispõe de serviço de radiologia simples, eletrocardiógrafo, acesso 

a laboratório de análises clínicas, externo e exclusivo para as UPAs, leitos de 

observação, isolamento e uma estrutura semelhante a de uma Unidade de Terapia 

Intensiva, com suporte para ventilação mecânica, monitorização cardíaca e 

desfibrilador, além de uma equipe contínua de Enfermagem, em média 15 

profissionais por turno. 

   O grande diferencial das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Curitiba 

em relação aos demais Municípios e o Estado foi à implantação do Protocolo de 

Manchester, como ferramenta de Classificação de Risco. No ano de 2011, todos os 

Comentado [A3]: Retirar citação da metodologia  
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Enfermeiros da Secretária Municipal de Saúde de Curitiba que atuavam direta ou  

indiretamente na assistência receberam capacitação para a realização deste, no 

nível de sistema de prontuário eletrônico de informação digital chamado E-SAÚDE e 

manual.  

Atualmente a Secretária suspendeu, sem descrição, a licença de uso do 

Protocolo de Manchester, e passou adotar o Acolhimento e Avaliação com 

Classificação de Risco (AACR), conforme diretrizes do Ministério da Saúde na 

Política Nacional de Humanização -  HumanizaSUS e na Portaria nº 2.048/2002. 

Porém, até o presente momento não houve capacitação e aperfeiçoamento para o 

uso desta ferramenta. O profissional Enfermeiro permanece fazendo uso do Sistema 

de Informação anterior, com a mesma linha de avaliação  e raciocínio clínico. 

Com relação a estas informações foram analisados dados de ordem numérica 

do próprio estabelecimento de saúde refere ao atendimento, acolhimento com 

avaliação e classificação de risco (AACR) no período de Agosto e Setembro de 

2014, 02 meses consecutivos. 

Tabela 3. Relatório de Atendimentos realizados, 
conforme a Classificação de Risco -  

PERÍODO DE 
AGOSTO E SETEMBRO 

Nº DE ATENDIMENTOS 

VERMELHO 
 
* 

LARANJA 143 

AMARELO 3910 

VERDE 21.034 

AZUL 143 

TOTAL 25.258 

Fonte: e-saúde, sms, 2016. 

 Ao analisar a Tabela 3, percebe-se que o número de atendimentos referente à 

cor Vermelha não é descrito, isto se dá porque conforme apresentado na 

Classificação de Risco (Tabela 2), o tempo estimado para este atendimento é de 0 

min, assim este usuário é admitido na recepção pelo profissional da Enfermagem, é 

encaminhado direto para a Sala de Emergência, onde será prontamente avaliado e 

atendido pelo médico. Estima-se que 10% destes atendimentos ocorrem em caráter 

de emergência. Importante salientar que neste dado estão inseridos os 
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atendimentos prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

procura ativa e demais serviços de atendimento móvel privado. 

 No que se refere ao atendimento de cor Laranja (muito urgente) e Amarelo 

(urgente) observa-se um média de 67 usuários/dia, uma característica importante e 

considerada adequada e relevante ao porte da Unidade e a sua capacidade 

resolutiva.  Considerando estas, se torna mais fácil através da Classificação de 

Risco materializar e analisar a rede de atenção à saúde, a fim de definir o serviço de 

saúde adequado para o atendimento do usuário e identificar o “nó critico”. 

 Pela sua conformação os serviços de assistência a saúde devem estar 

distribuídos por níveis de complexidade, assim casos de emergência (Vermelho) 

devem receber atendimento em Pronto Atendimento Hospitalar, os de muita 

urgência (Laranja) e urgência (Amarelo) atendimento e estabilização em UPAs e os 

casos de pouca urgência (Verde) e não urgentes (Azul) acolhidos, avaliados e 

monitorados pela atenção primária,  Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de 

Saúde da Família. 

Nota-se na Tabela 3, que os atendimentos referentes às cores Verde (pouco 

urgente) e Azul (não urgente) são considerados valores expressivos e importantes 

para o gestor local, uma vez que este usuário deveria buscar primeiro a Rede de 

Atenção Primária referenciada antes de se direcionar ao serviço, pois não 

apresentam potencial de risco para o serviço de Urgência e Emergência. 

E possível se afirmar, por meio destes dados, que existe um 

desconhecimento por parte do usuário do Sistema Único de Saúde e da Rede de 

Atenção Primária, intituladas Unidade Básica de Saúde e Estratégia de Saúde da 

Família respectivamente (UBS e ESF); ausência de vínculo; dificuldade e falta de 

tempo e acesso para buscar esses serviços; os custos relacionados ao tempo; 

ausência ou limitação do profissional médico e outros profissionais; dificuldade e 

demora por procedimentos e encaminhamentos com especialista; e a baixa oferta de 

exames complementares e serviços de apoio. 

Essas características justifica a carência e a deficiência presente na Rede de 

Atenção Primária, a fragmentação e a ausência de redes assistências em outros 

Municípios vizinhos, causando assim a superlotação da Unidade, em consequência 

aumento do tempo de espera por atendimento, resultando assim na insatisfação do 

usuário e na baixa resolutividade das ações executadas.  
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Diante destas necessidades a presente pesquisa aponta ações e estratégias já 

descritas anteriormente em Portarias, Diretrizes e demais documentos a fim de 

reduzir a demanda e proporcionar qualidade na assistência prestada pelas Unidades 

de Pronto Atendimento, dentre elas, 

• Redefinir as políticas de saúde, identificando e analisando as demandas dos 

usuários, a fim de organizar a Rede de Atenção á Saúde; 

• Apresenta ações e estratégias de ampliação e regionalização da Rede de 

Urgência e Emergência entre os Municípios e Estados, por meio de 

pactuações; 

• Estabelecer a referência e contra-referência de forma pactuada entre todos os 

níveis de Atenção e níveis de Gestão, sendo Municipal e Estadual; 

• Reorganização, expansão, integração e fortalecimento da Atenção Primária 

em Saúde, favorecendo ações de promoção, proteção, tratamento e 

recuperação; 

• Promover campanhas e iniciativas educativas que forneçam orientações e a 

participação da população usuária do SUS. 

Considerando a Portaria nº 1.600/2011, que reformula a Política Nacional de 

Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências junto com a 

Portaria nº 1.601 de mesma data e ano, que estabelecem as atuais diretrizes para a 

implantação do serviço e sua inserção em toda a Rede de Atenção é notória a 

fragmentação e o remodelamento deste componente. Assim as UPAs acabam 

sendo redesenhadas na rede de atenção à saúde como um componente de apoio, 

retaguarda e escoamento que apresenta dificuldade em atender a demanda seja 

pelo déficit de recursos humanos e materiais ou pela ausências de estratégias 

organizativas. 

Considerações finais 

 
Nos últimos anos é crescente a procura por atendimento nas UPAs, 

entretanto, o incremento na estruturação, investimento e readequação desses 

serviços ainda não é suficiente para suprir toda a demanda. O envelhecimento 

populacional, a mudança no perfil sócio-demográfico e o aumento crescente das 

doenças crônicas comprometem a qualidade de vida do indivíduo, gerando um 



13 
 

 

aumento da procura por serviços de saúde. Desse modo se faz necessário 

reorganizar a Rede de Atenção a Saúde, a fim de atender toda a demanda. 

Diante desta, o trabalho propiciou a identificação dos atendimentos prestados, 

a gravidade/urgência, às questões relacionadas ao acesso, estabelecendo 

articulações com toda a Rede de Assistência a Saúde, compreendendo os 

fenômenos e processos sociais do cotidiano e o reflexo direto e indireto deste na 

vida das pessoas.  

As UPAs são consideradas importantes “portas de entrada” para os serviços 

de saúde uma vez que funcionam ininterruptamente e com presença constante de 

médico plantonista, o que garante o atendimento para usuários que procuram uma 

resolução rápida da sua demanda de saúde. O atendimento é realizado através da 

Classificação de Risco, onde o foco é a queixa principal, o motivo pelo qual levou o 

usuário a procurar o serviço de saúde, favorecendo a estratificação de risco de vida, 

priorizando o atendimento, reduzindo possíveis agravos e complicações.  

Em contrapartida não permite avaliar o individuo como um todo, na sua 

integralidade o que não favorece o estabelecimento de vínculo entre usuário e 

equipe produzindo, gerando ao usuário de baixo risco, um atendimento de baixa 

qualidade, o que proporciona a sensação de insatisfação, pois não corresponde com 

as suas necessidades e expectativas, consequentemente este terá retornos 

repetidos, causando sobrecarga ao serviço, demandas referentes a quantidades de 

consultas, conforme demonstram estudos analisados.  

É notória a necessidade de mudanças nas políticas de saúde relacionadas à 

Rede de Atenção as Urgências e a Rede de Atenção Primária em Saúde, a fim de 

reorganizar, identificar e estabelecer estratégias de Atenção, que forneçam uma 

assistência de saúde qualificada e resolutiva, respeitando os hábitos da população, 

as condições de vida, o acesso, as dimensões geográficas, aspecto econômico, 

cultural e educacional da população, garantindo e assegurando o direito à saúde, 

conforme descrito na Constituição de 1988. 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Referências 

BRASIL, Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. 
DF: Senado;1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 10 de 
Setembro de 2014. 

Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONASS). Coleção progestores: Para 
entender a gestão do SUS. Sistema Único de Saúde. 1ª ed. Brasília, 2007. 

Curitiba. S.M.S. Plano Municipal de Saúde, 2010 – 2013. Acesso em: 05/08/2014. 
Disponível em: <http://sitesms.curitiba.pr.gov.br/saude/sms/PMS01a95Alt1_12.pdf>. 

Jones, K. Sistema Manchester de Classificação de Risco: classificação de risco 
na urgência e emergência. Belo Horizonte: Grupo Brasileiro de Classificação de 
Risco, 2010. 

Konder, M. T. Atenção às urgências: a Integração das Unidades de Pronto 
Atendimento 24 horas (UPA 24h) com a rede assistencial no município do Rio 
de Janeiro. (p. 16). Rio de Janeiro: FioCruz, 2013. 

Minayo, M. C. O desafio do conhecimento. São Paulo/Rio de Janeiro: hucitec 
abrasco, 1994. 

Ministério da Saúde. Acolhimento nas práticas de produção de saúde. 2ª. ed. 
Brasília, 2006. 

Ministério da Saúde. HumanizaSUS: acolhimento com avaliação e classificação 
de risco: um paradigma ético-estético no fazer em saúde. 1ª ed. Brasília, 2007. 

Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências. Serie E. 
Legislação de Saúde; 1ª ed. Brasília, 2003. 

Ministério da Saúde. Portaria GM 4.279 de 30 de dezembro de 2010. Estabelece 
as diretrizes para a organização da rede de atenção do SUS. Brasília, 2011. 

Ministério da Saúde. Portaria n⁰ 1.863, de 29 de setembro de 2003. Institui a 
Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades 
federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 06 out. 2003. 

Ministério da Saúde. Portaria n⁰ 2.048, de 05 de novembro de 2002. Aprova o 
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 12 nov. 2002.  

Ministério da Saúde. Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011. Reformula a Política 
Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 jul. 2011. 

Ministério da Saúde. Portaria nº 2.648, de 7 de novembro de 2011. Redefine as 
diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 
24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas da Rede de 
Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às 
Urgências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 nov. 2013. 



15 
 

 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual instrutivo da Rede 
de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS). 1ª 
ed. Brasília, 2013. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Caderno 
de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013 – 2015. V.1. 1ª ed. Brasília, 
2013. 

Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. HumanizaSUS – Política Nacional de Humanização. 1ª ed. 
Brasília, 2003. 

Paraná. Secretaria de Estadual da Saúde do Paraná. Plano Estadual de Saúde 
Paraná 2012-2015. Curitiba, 2013. 

Portaria 1.601 de 07 de julho de 2011. Dispões sobre o Estabelecimento de 
diretrizes para a implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 
24h) e o conjunto de serviços de urgência 24horas da Rede de Atenção às 
Urgências, em conformidade com a Politica Nacional de Atenção às Urgências. 
Diário Oficial da União nº 130, de 8 de julho de 2011, Seção1, p. 70/72. 

Souza, F. S. & Oliveira, M. C. M. Enfermagem baseada em evidência na urgência 
e emergência. In: Associação Brasileirade Enfermagem; Unikovsky. PROENF 
Programa de Atualização em Enfermagem: Urgência e Emergência: Ciclo Um. . (pp. 
115-136) Porto Alegre: Artmed/Panamerica; 2014. 

 


