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RESUMO 

O presente estudo destaca o tempo de permanência do usuário internado em uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), relacionando com a preconização das leis da 
Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de investigar 
o tempo real de permanência da ocupação do leito na UPA em relação ao preconizado 
na Portaria 2648 de 07 de novembro de 2011. Utilizando-se o método de Pesquisa 
Bibliográfica de abordagem qualitativa do tipo documental, foi feito um comparativo do 
tempo de observação/internamento dos usuários em atendimentos na UPA através de 
registros de permanência dos mesmos nesta unidade com o preconizado pela Portaria 
das Urgências e Emergências. O SUS desde a década de 1980 apresenta-se em 
construção e em contínuo aprimoramento, contando com vários serviços e redes de 
saúde para estabelecer os princípios do SUS de Universalidade, Equidade e 
Integralidade, entre estas redes destaca-se neste estudo a rede de Urgência e 
Emergência, uma rede em constante aprimoramento, devido o crescimento 
populacional e de agravos à saúde tanto nas causas externa como nos casos clínicos. 
Devido a estes fatores foram desenvolvidas as UPAs a fim de ajudar os antigos 
serviços de pronto atendimento que estavam passando por situação crítica de lotações. 
A presente pesquisa encontrou pontos de discordância entre o tempo de permanência 
preconizado nas portarias que regem o serviço de Urgência e Emergência do SUS com 
o tempo real de observação/internamento na UPA. 
Palavras-chave: Atendimento de Emergência. Tempo de Permanência. Urgência.  
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento do número de acidentes e da violência urbana aumenta a 

demanda por serviços na área de urgência e emergência nos últimos anos. Logo, os 

serviços de urgência e emergência têm um papel importante pelo potencial de salvar 

vidas, curar enfermidades e aliviar sofrimento. É comum, portanto, que esses serviços 
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se encontrem constantemente pressionados a dar resposta, lidando com problemas de 

superlotação diariamente (KONDER, 2013). 

O SUS teve inicio a partir de uma insatisfação e descontentamento existente em 

relação aos direitos de cidadania, acesso, serviços e forma de organização do sistema 

de saúde. Nos anos 1970 e 1980, foi realizado um movimento, com o objetivo de criar 

um novo sistema público, a fim de solucionar os problemas encontrados no 

atendimento à saúde. O movimento foi um marco de um novo tempo a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 1986, este debate tornou-se expressivo para a 

aprovação da Constituição de 1988 (BRAVO, 2010). 

A Constituição Federal de 1988 determinou ser dever do Estado garantir saúde a 

toda a população, com foco na universalização do acesso e a descentralização da 

gestão. Para tanto, criou o SUS. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei 

Orgânica da Saúde (Lei Nº 8080, de 19 de setembro de 1990), que detalha o 

funcionamento do sistema o qual definiu as funções das esferas do poder, no sistema 

de saúde, cabendo à União definir as prioridades e formular políticas públicas de saúde, 

às Unidades Federativas a coordenação e aos municípios a execução (BRASIL, 1988). 

Na última década o governo federal vem se dedicando a organizar a atenção às 

urgências no país. Em 2003, foi inaugurada a Política Nacional de Atenção à Urgências 

(PNAU) através da Portaria nº 1.863/GM de 29 de Setembro de 2003, baseada nos 

sistemas de atenção às urgências estaduais, regionais e municipais. Esta política deu 

especial atenção à assistência pré-hospitalar tão carente em nosso país, mas também 

enfatizou a compreensão de que a atenção às urgências não está restrita ao hospital. 

Para isso, retomou a ideia, já proposta anteriormente em 2002, de constituição de redes 

regionais de atenção às urgências com um componente pré-hospitalar fixo, composto 

tanto pela Atenção Primária de Saúde como por unidades de pronto-atendimento não-

hospitalares, que constituiriam retaguarda para a primeira (BRASIL, 2002, 2003).  

Decretos e Portarias subsequentes instruíram a implantação, o financiamento e a 

expansão desse componente, que viria a ser popularizado como Unidade de Pronto 

Atendimento 24h (KONDER, 2013). 

 Segundo a Portaria nº 2.648 de 07 de Novembro de 2011 as UPAs devem 

desenvolver dentre as suas competências manter o usuário em observação, por 
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período de até 24 (vinte e quatro) horas, para definições diagnóstica e/ou estabilização 

clínica e encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais 

reguladoras, os usuários que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 (vinte e 

quatro) horas de observação (BRASIL, 2011). 

Este estudo tem a finalidade de investigar o tempo real de permanência de 

ocupação do leito na UPA de Urgência e Emergência em relação ao preconizado na 

Portaria nº 2.648 de 07 de novembro de 2011. Com o objetivo geral de analisar o tempo 

de permanência do usuário após o atendimento inicial na UPA, através do objetivo 

específico de mapear dados do tempo de permanência dos usuários internados na UPA 

na perspectiva da otimização do processo de trabalho do tempo de permanência do 

usuário na UPA. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A Política Nacional de Saúde no Brasil até a década de 1980 foi qualificada 

como residual, pois não abrangia toda a população, deixando restrita a vinculação 

através do sistema previdenciário, sendo definidos como cidadãos os indivíduos que 

pertenciam ás categorias ocupacionais as quais contribuíam para a Previdência Social. 

Desta forma, acabaram excluídos da cidadania todos que ocupassem um trabalho 

desconhecido pela lei, como era o caso dos trabalhadores rurais. Após muitas lutas e 

revoltas em 1971 a universalização do sistema previdenciário incorporou os 

trabalhadores rurais á Previdência Social e subsequentes nos próximos anos foram 

incluídos os trabalhadores domésticos e após os trabalhadores autônomos. Em 1974 foi 

implantado o Plano Pronta Ação o qual ampliou o acesso da população pobre e das 

áreas rurais ao consumo de atenção médico-hospitalar, permitindo atendimento da 

clientela não segurada (CARVALHO, et al, 1998). 

Nos anos 1970 e 1980, profissionais de saúde, população, sindicatos, religiosos 

realizaram um movimento, com o objetivo de criar um novo sistema público para 

solucionar os inúmeros problemas encontrados no atendimento à saúde da população. 

O movimento foi realizado através do pensamento de que todos têm direito à saúde, 

sendo o marco de um novo tempo a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 
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1986, o temário central foi sobre: A Saúde como direito inerente a personalidade e à 

cidadania; Reformulação do Sistema Nacional de Saúde, Financiamento setorial. A 

questão da Saúde ultrapassou a análise setorial, referindo-se à sociedade como um 

todo, propondo-se não somente o Sistema Único, mas a Reforma Sanitária, este debate 

foi expressivo para a aprovação da Constituição de 1988  (BRAVO, 2010). 

Para TEIXEIRA, a Constituição Federal de 1988, teve a aprovação dos seguintes 

principais aspectos:  

 

• O direito universal à Saúde e o dever do Estado, acabando com 
discriminações existentes; 

• As ações e Serviços de Saúde passaram a ser considerados de 
relevância pública, cabendo ao poder públicos sua regulamentação, fiscalização 
e controle; 

• Constituição do Sistema Único de Saúde integrando todos os serviços 
públicos em uma rede hierarquizada, regionalizada, descentralizada e de 
atendimento integral, com participação da comunidade; 

• A participação do setor privado no sistema de saúde deverá ser 
complementar, preferencialmente com as entidades filantrópicas, sendo vedada 
a destinação de recursos públicos para subvenção às instituições com fins 
lucrativos; 

• Proibição da comercialização de sangue e seus derivados. 

 

Em 1990 com a publicação da Lei Orgânica de Saúde, lei 8080 de 19 de 

Setembro 1990, a qual regulamenta as ações e serviços de saúde, executados isolada 

ou conjuntamente, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado, 

inicia-se o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Cabe lembrar que no SUS se suas disponibilidades forem insuficientes para 

garantir a cobertura assistencial à população, poderá recorrer aos serviços prestados 

pela iniciativa privada, porém a participação dos serviços privados deve ser realizada 

mediantes contratos e convênios, e terem regulamentação pelos órgãos SUS quanto ao 

funcionamento, controle e fiscalização. O financiamento da receita arrecadado pelo 

Estado permite a totalização dos serviços e ações prestados pelo SUS, sendo estas 

oferecidas de forma gratuita (NORONHA, et al, 2009). 

O SUS tem como princípios a universalidade de acesso aos serviços de saúde, a 

equidade de proporcionar de um tratamento com igualdade e a integralidade da 

Comentado [A1]: Colocar em um único parágrafo , sem espaços 
em brano  
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assistência. As diretrizes do SUS são baseadas na Descentralização, Regionalização e 

Hierarquização e Participação da Comunidade (MATTA, 2009).  

Conforme a Constituição Federal 1988, no capítulo VIII, artigo196 relata que:  

 

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo 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 (BRASIL, 1988). 

 

Visando este tratamento universal e igualitário foi pensado na Política de 

Atenção às Urgências e emergência, a qual teve inicio com a Portaria nº 2.923/1998 

que institui o programa de apoio à implantação dos sistemas estaduais de referência 

hospitalar para atendimento de urgência e emergência, logo após surge à Portaria nº 

479/1999 a qual cria mecanismos para implantação dos sistemas estaduais de 

referência hospitalar em atendimento de urgências e emergências, porém foi através da 

Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002 que acontece o marco para o 

atendimento de urgência e emergência fora do âmbito hospitalar, esta portaria chega 

com a preocupação de suprir os atendimentos dos municípios de pequenos e médios 

portes, com distância significativas dos municípios de referência para o atendimento 

especializado e de alta complexidade, criando assim serviços intermediários em 

complexidades, a fim de garantir uma estabilização de pacientes graves, cuidados 

imediatos e resolutivos para pacientes agudos e não graves. A assistência da urgência 

até esta data se dava através dos tradicionais prontos-socorros, que trabalhavam como 

porta-de-entrada do sistema de saúde, abertos 24 horas do dia, podendo eles estar 

estruturados ou não para o atendimento. O atendimento era realizado conforme a 

ordem de chegada sem nenhuma avaliação prévia. Visando toda esta situação 

desfavorável à assistência da população em urgência e emergência, houve uma efetiva 

organização e estruturação desta rede (BRASIL 1998, 1999, 2002). 

Através da Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002 teve a reformulação do 

Plano Estadual de Atendimento ás Urgências e Emergências, da Regulamentação 

Médica, do Atendimento Pré-hospitalar Fixo, do Atendimento Pré-hospitalar Móvel, do 
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Atendimento Hospitalar, das Transferências e Transportes Inter-hospitalar e dos 

Núcleos de Educação em Urgências (BRASIL 2002). 

Conforme a Portaria nº 2.048 se caracteriza como Atendimento Pré-hospitalar 

Fixo a assistência prestada aos quadros agudos clínicos, traumáticos ou psiquiátricos, 

devendo funcionar 24 horas/dia, sendo correspondente de uma assistência de média 

complexidade, servindo de estrutura intermediária entre a atenção básica de saúde e as 

unidades Hospitalares. Este serviço tem as seguintes missões: atender os usuários de 

quadro clínico agudos; descentralizar o atendimento dos quadros agudos de média 

complexidade; propiciar suporte para as unidades básicas de saúde e saúde da família; 

diminuir os atendimentos dos hospitais de maior complexidade; estabilizar o usuário 

crítico para o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel; desenvolver uma integração 

com os demais serviços e suas equipes interdisciplinares com o objetivo de intervir, 

acolher, e referenciar os cuidados; articular-se com as unidades hospitalares e de apoio 

diagnóstico e terapêutico, para construir um fluxo de referência e contra-referência; 

contribuir com os indicadores, realizando uma avaliação e um planejamento de saúde. 

Cada unidade deve contar no mínimo com uma equipe composta por coordenador ou 

gerente, médico clínico geral e médico pediatra, enfermeiro, técnico/auxiliar de 

enfermagem, técnico de radiologia, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, e 

quando houver laboratório na unidade, também deverão contar com bioquímico, técnico 

e auxiliar de laboratório, conter suporte ininterrupto de laboratório clínico e radiologia, 

dispor de leitos para observação de 06 a 24 horas, transporte adequado para remoções 

e uma ligação eficaz com o serviço de regulação médica.  

Em 29 de setembro 2003 a Portaria nº 1.863 institui a Política Nacional de 

Atenção às Urgências composta pelas três esferas, federal, estaduais e municipais 

(BRASIL, 2003). 

Somente em 2011 é realizado uma reformulação da Política Nacional de Atenção 

ás Urgências e instituído a Rede de Atenção ás Urgências no Sistema Único de Saúde, 

através da Portaria nº 1.600 de 7 Julho 2011, a qual considera que todos os 

atendimento de usuários de quadro agudos devem ser prestados em todas as portas de 

entrada do SUS, permitindo um tratamento integral do usuário ou transferindo-o para 
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um serviço de maior complexidade, priorizando as linhas de cuidados cardiovasculares, 

cerebrovasculares e traumatológica (BRASIL, 2011). 

Conforme a Portaria nº 1.600 de 7 de Julho de 2011, são Diretrizes da Rede de 

Atenção ás Urgências: 

• Ampliação de acesso e acolhimento da demanda; 

• Garantir a universalidade, equidade e integralidade nas urgências clínicas, 

cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e de causas externas; 

• Regionalização e articulação das redes de saúde; 

• Humanização e efetivação dos cuidados; 

• Equipes multiprofissionais integradas; 

• Territorização da área de abrangência; 

• Aprimoramento da qualidade de atenção, visando longitudinalidade; 

• Monitoramento e avaliação do serviço, através de indicadores; 

• Atuação dos Gestores compartilhada; 

• Coordenação de projetos das necessidades de caráter urgentes; 

A Rede de Atenção à Urgência é constituída através da promoção, prevenção e 

da vigilância à saúde, com atendimentos na Atenção Básica em Saúde, Serviços de 

Atendimentos Móvel de Urgência (SAMU 192), Centrais de Regulação Médicas das 

Urgências, Sala de Estabilização, Força Nacional de Saúde do SUS, Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA 24h é as antigas unidades Pré-hospitalares fixas agora 

reformuladas), Rede Hospitalar e Atenção Domiciliar (BRASIL, 2011). 

A UPA é um conjunto de serviços não hospitalares, é intermediário entre as 

Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, compondo uma 

Rede organizada de Atenção às Urgências, devendo prestar atendimento resolutivo e 

qualificado aos usuários acometidos de situações agudas ou agudizados, realizando a 

investigação diagnóstica inicial e definindo a necessidade de encaminhamentos a 

serviços hospitalares de maior complexidade (BRASIL 2011). 

No ano de 2011 logo em seguida da reformulação da Politica Nacional da 

Atenção às Urgências foi aprovada a Portaria nº 1.601 de 7 de Julho de 2011 e a 

Portaria nº 2.648 de 7 de novembro de 2011 que definiu a implantação da UPA na Rede 

de Atenção a Urgência e suas competências como: 
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• Funcionamento ininterrupto de 24h todos os dias; 

• Articular-se com os serviços de referências e contra referências; 

• Realizar atendimento resolutivo e qualificado para casos agudos e primeiro 

atendimento a casos cirúrgicos/trauma, definindo a necessidade de encaminhamentos 

para serviços de maior complexidade; 

• Manter pacientes em observação até 24 horas, para diagnóstico e estabilização; 

• Encaminhar para internação os usuários que não tiverem suas queixas 

resolvidas nas 24 horas de observação, por meio de contato com a Central Reguladora; 

• Contra referenciar os atendimentos prestados para continuidade do tratamento; 

A UPA deve ser definida conforme o porte (BRASIL, 2011): 

Quadro II: Definição dos Portes aplicáveis à UPA 24h, Brasil, 2011. 

Porte População da 

Região de 

Cobertura 

Área 

Física 

Mínima 

Número de 

atendimentos 

médicos em 24 horas 

Número de 

médicos por 

plantão 

Número de 

leitos de 

observação 

I 50.000 a 100.000 

Habitantes 

700 m² Até 150 pacientes 2 médicos 7 Leitos 

II 100.001 a 200.000 

Habitantes 

1.000 m²  Até 300 pacientes 4 médicos 11 Leitos 

III 200.001 a 300.000 

Habitantes 

1.300 m² Até 450 pacientes 6 médicos 15 Leitos 

Fonte: Portaria 2648 de 7 de novembro de 2011. BRASIL, 2011. 

 

Como se vê na Portaria nº 2.048 de 5 de novembro de 2002 e na Portaria nº 

2.648 de 7 de novembro de 2011 o tempo de permanência do usuário da UPA é de 24 

horas de observação e diagnóstico, se o caso não for resolutivo nestas horas o mesmo 

deve ser encaminhado para uma unidade hospitalar (BRASIL, 2002; 2011). 

 

3 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

O estudo constituiu-se numa Pesquisa Bibliográfica de abordagem Qualitativa do 

tipo Documental. A pesquisa qualitativa se caracteriza através do reconhecimento um 

fenômeno e pode ser melhor compreendido no contexto em que esta inserido, devendo 
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analisar dados no campo através de diferentes caminhos, já a tipologia Documental o 

pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas considerando todos os pontos de vista 

relevantes, permitindo o estudo de pessoas às quais não precisamos ter o contato 

físico. (GODOY, 1995). 

Cabe lembrar também que segundo GIL, (1999) a pesquisa documental pode 

chegar a ser confundida com a pesquisa bibliográfica devido suas características serem 

semelhantes em alguns aspectos, as duas pesquisas tanto a bibliográfica quanto a 

documental realizam uma revisão da literatura sobre o assunto abordado, porém a 

documental, cabe analisar dois tipos de documentos, documentos de fontes primárias e 

fontes de secundária. Nos documentos de fontes primárias estão os que não receberam 

nenhum tratamento analítico como, documentos oficiais e diários e no caso de 

documentos de fontes secundários estão os que já passaram por uma análise, artigos, 

livros, monografias. A pesquisa documental tem como principal característica analisar o 

comportamento de determinado setor. 

O estudo analisou o Tempo de Permanência dos Pacientes internados na 

Unidade de Pronto Atendimento, através de quatro momentos: 

1. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica o qual reconheceu artigos de periódicos, 

manuais e leis através das bases de dados SIELO, BVS e sites do Ministério da Saúde, 

utilizando os documentos caracterizados na pesquisa documental de segunda mão que 

já receberam tratamento analítico, artigos de periódicos como leis e portarias, no 

período de 1.990 a 2.016. Neste contexto utilizaram-se como descritores os termos de 

urgência e emergência, gestão, SUS e tempo de Permanência, encontrando 26 artigos 

de interesse e foram selecionados 06 citados (BRAVO, 2010, CARVALHO, 1998; 

KONDER, 2013, MATTA, 2009, NORONHA, 2009 E TEIXEIRA, 1988.) por 

apresentarem descritores específicos relacionados a UPA, ao SUS e ao serviço de 

urgência e emergência: 

2. Foram consultados os documentos de registros de permanência dos usuários do 

próprio Estabelecimento de Saúde sendo estes documentos os cadernos de passagem 

de plantão da enfermagem. Estes cadernos de passagem de plantão são preenchidos 

três vezes no dia nos seguintes horários as 07 h, 13 h, 19 h, constando os dados como: 

Comentado [A2]: No item metodoogia não há necessidade de 
citações  
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nome do usuário, idade, data do internamento, diagnóstico e a data da saída do mesmo 

da instituição se foi de alta, transferência (anota-se também o nome da instituição 

encaminhada) ou óbito, no período de 3 meses sendo Junho, Julho e Agosto de 2016, 

estes documentos são descritos como fontes de primeira mão, pois não passaram por 

um tratamento analítico. Após coleta destes dados foi realizado uma planilha em excel 

com o nome, idade, dias de internamento e sua saída da instituição, a fim de poder 

realizar o cálculo da média do tempo de permanência destes usuários nesta instituição, 

utilizou-se assim um mês de tabulação dos dados e 15 dias para realizar a análise do 

tempo de permanência. 

3. Realizado a identificação e a organização das referências, através de leitura e 

reflexão, construção de embasamento teórico, interpretação dos dados dos registros a 

fim de estabelecer uma discussão da realidade com o preconizado pela literatura. 

4. Desenvolvido perspectivas para futuras práticas políticas que visem otimizar o 

tempo de permanência do usuário na UPA, melhorando a qualidade do 

atendimento.ado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em uma UPA 24h, localizada no Brasil, 

ela conta com um referencial estratégico de via de acesso rápido, próximo a suporte de 

transporte público e comercial conforme dispõe na Portaria nº 2.048 de 2002, esta UPA 

é classificada como Porte III conforme os critérios do Ministério da Saúde (Portaria nº 

2.648/2011), conta com uma área física de aproximadamente 2.000 m² dispondo de 

serviço de radiologia, eletrocardiógrafo, laboratório de análises clínicas, uma equipe 

médica de 09 médicos dia/turno em média, equipe de enfermagem de 15 profissionais 

dia/turno em média, dispõe de 05 leitos de emergência (emergência Vermelha e 

Amarela), 10 leitos de internamento adulto (sendo um isolamento), 06 leitos de 

internamento pediátrico (sendo um isolamento) e 11  poltronas de observação e realiza 

em média 2500 consultas médicas de usuários adultos e 720 consultas pediátrica 

semanal, superando assim o preconizado por esta Portaria nº 2.648/2011. 
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O setor da Emergência Vermelha é uma sala com 02 leitos, onde realiza o 

atendimento emergencial de usuários críticos, oferecendo atendimento médico de 01 

emergencista (qual fica sob cuidados das duas salas de emergências), realizando a 

estabilização do usuário e após sua transferência para o setor destinado a fim de 

propiciar a continuidades de seu tratamento. É a porta de entrada dos usuários em 

condições críticas emergentes.  

O setor de Emergência Amarela dispõe de 03 leitos com estrutura parecida 

com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), oferece atendimento a usuários em 

situações críticas emergentes que necessitem de cuidados intensivos e observação 

constante de enfermagem e médica. 

O setor de Internamento é comparado ao setor de enfermarias hospitalares, 

onde os usuários esperam para uma transferência hospitalar, casos já estabilizados, 

dispõe de 03 enfermarias com 03 leitos adulto cada e 01 leitos de isolamento adulto, 01 

médico clinico pela manhã.  

O setor da Pediatria realiza atendimentos clínicos das crianças de 0 a 12 anos, 

dispondo de 05 leitos de Observação/internamento e um leito de isolamento Pediátrico, 

com 02 pediatras dia, porém atendendo consultório junto.  

O setor de observação é uma sala de medicações rápidas e coletas de 

exames, porém quando os leitos dos outros setores estão ocupados acabam os 

usuários ficando internados em poltronas neste setor até que seja liberado um leito, 

existem 11 poltronas e 01 médico responsável pela observação e procedimento.  

A sala de procedimento é o setor onde realiza atendimentos emergentes 

traumáticos como sutura, dispõe de duas macas uma para procedimento e outra para 

realização de eletrocardiograma.  

A equipe de enfermagem é composta de aproximadamente 150 profissionais, 

sendo que as enfermeiras realizam a supervisão da equipe de enfermagem que 

realizam os cuidados com os usuários, sendo em média 03 enfermeiras turno/dia (uma 

responsável pelos setores assistenciais e duas na sala de avaliação/triagem).  

A UPA, também conta com 06 consultórios médicos adultos, 02 consultórios 

médicos Pediátricos, sala de vacina, recepção, avaliação, central de material, sala de 

espera adulta e pediátrica. 
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Conforme dados coletados através dos cadernos de passagem de plantão das 

enfermeiras, a UPA observada realiza uma média de 41 internamentos adultos e 09 

internamentos pediátricos semanais. 

Com relação a esta informação foram analisados dados referentes ao 

internamento e realizado a taxa de permanência destes usuários nesta unidade no 

período de 3 meses sendo Junho, Julho e agosto de 2016.  

A taxa de permanência é calculada através do tempo de média de 

permanência (TMP) o qual é um indicador utilizado para orientar e definir o rendimento, 

produtividade de um leito. O calculo é realizado da seguinte forma: 

                 
                  Total de pacientes ao dia em um período 
TMP = ________________________________________ x 100 
              Total de pacientes com alta no mesmo período 

             Referência: Portaria nº 1101/GM, de 12 de junho de 2002. BRASIL, 

2002. 

 

Quadro IV – Relatório mensal de Internamentos e Taxa de Permanência da UPA 

Boa Vista.   

PERÍODO SETOR Nº DE 

INTERNAMENTOS 

TAXA DE 

PERMANÊNCIA 

 

 

JUNHO 

VERMELHA 55 0,91% 

AMARELA 94 0,81% 

INTERNAMENTO ADULTO 282 2,53% 

INTERNAMENTO PEDIÁTRICO 28 0,65% 

 

 

JULHO 

VERMELHA 43 0,73% 

AMARELA 88 0,97% 

INTERNAMENTO ADULTO 255 3,97% 

INTERNAMENTO PEDIÁTRICO 22 0,30% 

 

 

AGOSTO 

VERMELHA 58 0,60% 

AMARELA 111 0,65% 

INTERNAMENTO ADULTO 327 3,65% 

INTERNAMENTO PEDIÁTRICO 53 0,68% 

Fonte: Caderno de plantão da UPA observada meses Junho, Julho, Agosto 2016. 
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Gráfico I – Relatório mensal de Internamentos e Taxa de Permanência da UPA Boa 

Vista.  

  

Fonte: Caderno de plantão da UPA nos meses Junho, Julho, Agosto 2016. 

Ao analisar o quadro III e o gráfico I, percebe-se que os usuários em quadro 

crítico e usuários pediátricos estão permanecendo na UPA em um período inferior às 

24hs, como preconiza as Portaria nº 1.601/2011 e Portaria nº 2.648/2011, porém os 

usuários adultos em quadros de leve a média complexidade estão permanecendo na 

UPA um período superior às 24hs, demorando assim a resolutividade de seu 

tratamento, também se calcularmos a taxa geral de internação da UPA esta ficará em 

1,37%, ficando acima do preconizado conforme mencionado nas portarias acima.  

 Conforme a Portaria nº 1.601 de 7 de Julho de 2011 no Art 2º incisos XII e XIV 

destaca-se: 

XII - Manter Pacientes em observação, por período de até 24 horas, para 
elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

XIV- encaminhar para internação em serviços hospitalares os pacientes 
que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 horas de observação, 
conforme antes mencionado, por meio das centrais reguladoras; (BRASIL, 
2011). 

 

A Portaria nº 2.648 de 7 de Novembro 2011 mostra no Art 7º nos incisos IX e X: 

 

IX – Manter Pacientes em observação, por período de até 24 (vinte e 
quatro) horas, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

X - encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio das 
centrais reguladoras, os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 
24 (vinte e quatro) horas de observação, conforme definido no inciso anterior; 
(BRASIL, 2011). 
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Algumas regiões brasileiras já apresentam algumas estratégicas   para 

organização e melhorias da Rede de Urgência e Emergência, como: 

• Adequação da central 192 com a central do estado, habilitando-as junto ao 

Ministério da Saúde; 

• Reorganizar a regulação de leitos das capitais juntamente com as estaduais; 

• Ampliações das ofertas de serviços hospitalares; 

• Implantações de centros de especialidades médicas; 

Porém o caminhar para a realização destas estratégicas muitas vezes são mais 

lentos do que o crescimento da demanda de atendimento da UPA, dificultando assim o 

tempo de permanência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O SUS desde a década de 1980 encontra-se em constante aprimoramento a fim 

de realizar um atendimento humanizado através dos princípios da Universalidade, 

Equidade e Integralidade, através de uma rede de atendimento integrada com os 

serviços de saúde, dentro desta rede encontra-se a Rede de Atenção a Urgência e 

Emergência, na qual destacou neste estudo a UPA.  

Hoje as UPA, servem com porta de entrada nos casos de Urgência e 

Emergência do SUS, cabendo a estas unidades atender usuários em situações 

emergentes de saúde, sendo elas clínicas ou traumáticas. Este atendimento inicia a 

partir de uma avaliação de risco do usuário preconizando a ordem de seu atendimento 

e em seguida é realizado a consulta médica e estabelecido um diagnóstico, uma 

terapêutica e se necessitar de ajudar diagnóstica para os casos mais complicados, os 

quais dispõem de lugar específico para observação, enquanto os usuários esperam por 

exames diagnósticos, nos casos de gravidade intensa, nestas unidades há o apoio da 

Central de Leitos, que através de contato telefônico auxilia na realização das 

transferências dos casos críticos que necessitarem de cuidados hospitalares.  

Através dos dados dispostos neste trabalho percebe-se que objetivo de analisar 

o tempo de permanência do usuário após o atendimento inicial foi alcançado, 
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realizando o mapeamento dos dados e apontando formas de aperfeiçoamento do 

processo de trabalho, com vistas a possíveis melhorias. 

Os dados demonstraram que a taxa de permanência dos usuários da UPA, 

encontra-se adequada nos setores de atendimentos críticos e pediátricos. Porém no 

setor do internamento apresenta-se superior a 24 horas, sendo estes usuários 

caracterizados como casos já estabilizados, mas que necessitam de acompanhamento 

hospitalar clínico ou cirúrgico e não estão conseguindo vaga hospitalar conforme 

preconização das portarias que regem os serviços da Rede de Urgência e Emergência.  

O presente estudo conclui que a oferta de vaga de leitos encontra-se um pouco 

insuficiente, necessitando de um fortalecimento e ampliação da rede hospitalar, para 

suprir as necessidades de leito da UPA. 

O fortalecimento ou ampliação da rede hospitalar pode ser realizado através de 

contratos com redes privadas ou pactuação com outros serviços e regiões. Ainda, outra 

ideia de melhoria é definir uma rede hospitalar de referência para cada UPA a fim de 

realizar um vínculo maior dos profissionais e usuários disponibilizando mais 

resolutividades dos casos e tempo adequados. 

Cabe destacar ainda a importância dos Gestores do SUS em planejar, definir, 

avaliar e compartilhar responsabilidades a fim de realizar ações de melhorias através de 

parcerias e projetos, propiciando melhor condição de vida à população.  
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