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1. RESUMO 

A identificação das situações de urgência e emergência torna-se de 

fundamental importância para contribuir com ações de educação permanente, 

capacitação da equipe e melhoria da qualidade. Este estudo tem como objetivo 

analisar as situações de urgência/emergência na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) da Região Norte de São José do Rio Preto- SP.  Trata-se de um estudo de 

análise documental, descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Sabendo-se que as UPAs têm o objetivo de assistir predominantemente, à 

população em situação de urgência e emergência, o excesso de atendimentos 

considerados como não urgentes, prejudica a qualidade do cuidado prestado, 

interfere na qualificação do atendimento e sobrecarrega a equipe de saúde, uma vez 

que 74,5% das consultas poderiam ser realizadas nas unidades de atenção básica 

(OLIVEIRA et al.,2013). Embora existam estudos que avaliem o atendimento nas 

UPAs e unidades hospitalares de urgência, as situações de gravidades mais 

ocorrentes e evidenciadas  pela equipe de saúde  não são descritas.  Neste 

contexto, este estudo é de fundamental importância para identificar as 

características das situações de urgência e emergência mais frequentes  atendidas 

em uma Unidade de Pronto Atendimento de São José do Rio Preto- SP, visando a 

melhoria da qualidade da assistência prestada pela equipe. 

3. OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo analisar as situações de urgência/emergência 

em uma unidade de pronto atendimento de São José do Rio Preto- SP. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de análise documental, descritivo, retrospectivo com 

abordagem quantitativa.  A coleta de dados foi realizada na Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) da Região Norte de São José do Rio Preto- SP.   

 Foram analisados os boletins de atendimentos (BOs) dos pacientes 

encaminhados à sala de emergência. No período de setembro de 2014 a fevereiro 



de 2015, houve 800 pacientes atendidos na sala de emergência. Destes, metade, 

não estavam preenchidos corretamente com os dados necessários para a confecção 

do estudo e/ou não possuíam letra médica legível para visualização. Portanto, a 

outra metade constava as informações pertinentes para a confecção deste estudo.  

Assim a amostra foi aleatória, composta por 20% (n=80) do valor da metade dos 

BOs de pacientes que apresentaram situações urgentes e emergentes, no período 

de setembro de 2014 a fevereiro de 2015.  A coleta de dados foi realizada por meio 

de um questionário construído para este estudo.                                                                                                                  

 Os dados foram analisados estatisticamente e apresentados em forma de 

gráficos e tabelas, com números absolutos e percentuais utilizando o Software 

Microsoft Word e Excel. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética, com número 

de CAAE: 45831015.3.0000.5604. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Destinadas a atender a população que apresente eventos súbitos, as UPAs 

possuem uma resolutividade de 97% dos casos.  Todavia, a superlotação do serviço 

é uma preocupação geral, pois os cidadãos têm a UPA como facilitadora de 

atendimentos às especialidades, devido ao aumento do número de acidentes, 

violências e a busca de soluções para situações de baixa complexidade, que 

poderiam ser solucionadas na rede básica de saúde, gerando demora no 

atendimento (BRASIL, 2014; OLIVEIRA et al.,2013). 

 

6. RESULTADOS 

 

Entre os pacientes atendidos neste período, 51,25% (41) pertenciam ao sexo 

masculino e 48,75% (39) sexo feminino, sendo que a idade mínima evidenciada foi 

de 1 ano e a máxima 94 anos. Entretanto o maior número de BOs correspondeu a 

indivíduos maiores de 61 anos.  Os diagnósticos médicos, mais frequentes, 

atendidos na sala de emergência na UPA, no período citado foram analisados e 

agrupados por sistemas anatômicos e descritos na tabela 1. 

 



Tabela 1- Diagnósticos médicos mais frequentes de pacientes atendidos na sala de 

emergência da UPA de São José do Rio Preto- SP, no período de Setembro de 

2014 a Fevereiro de 2015. 

 

Diagnósticos Médicos   N   %   

Sistema neurológico (Crise 
convulsiva)   

8   10 
  

Sistema cardiovascular (Insuficiência 
cardíaca congestiva, arritmia, 
síndrome coronariana aguda, 

fibrilação atrial, crise hipertensiva, 
hipotensão, taquicardia 
supraventricular, parada 

cardiorrespiratória e Taquicardia)   

23   28,5 

  

Sistema respiratório (Doença 

pulmonar obstrutiva crônica, edema 
agudo de pulmão, bronco espasmo, 
asma e pneumonia)   

9   11,25 

  

Sistema digestório (Melena, 
colelitíase, hemorragia digestiva alta 

e hemorragia digestiva baixa)   

5   6,25 

  

Sistema geniturinário (Sepse urinária, 
hematúria, hemorragia pós-cesariana 
e trabalho de parto)   

4   5 
  

Outros (Intoxicação exógena, 
tentativa de suicídio, reação alérgica, 

hipoglicemia, etilismo, ferimento por 
arma de fogo, queimadura, dengue, 
trauma por acidente de transito, 

queda da própria altura, 
atropelamento, trauma crânio 
encefálico e queda da escada)   

31   39 
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