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RESUMO 
 

Objetivou-se identificar o perfil dos usuários adultos atendidos na unidade de urgência e emergência 

de um município do norte-central do Paraná, através de um estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa, por meio de um instrumento estruturado. Os prontuários de todos os pacientes adultos 

atendidos no mês de março do ano de 2018, residentes no dado município, foram analisados e 

descritos por frequência absoluta e relativa. Foram identificados seis dados predominantes na 

caracterização dos pacientes, da demanda e do atendimento: sexo feminino, faixa etária de 18 – 29 

anos, maior procura em dias úteis e no período da manhã, tempo de espera de 60 minutos e alta 

como desfecho. E, quanto as queixas, as osteomusculares e do trato gastrointestinal foram as que 

mais apareceram. Este estudo evidenciou que os atendimentos considerados urgentes foram escassos 

e os serviços de atenção primária foram deficitários. Identificou a necessidade da implantação do 

acolhimento com classificação de risco e a informatização dos prontuários. O presente estudo 

contribui positivamente com o serviço de saúde do município, podendo ser usado no planejamento 

de ações de melhorias no serviço de urgência e emergência, bem como nos serviços de prevenção e 

promoção à saúde, da atenção primária.  
 

Palavras-chave: Palavras-chave: Serviços de Atendimento de Emergência. Necessidades e 

Demanda de Serviços de Saúde. Acolhimento.   
 

 

IDENTIFICATION OF PROFILE OF USERS SERVED BY A NON-HOSPITAL 

URGENCY UNIT  

 

ABSTRACT 

 
Objective-to identify the profile of adult users assisted at the urgency and emergency unit of a 

municipality in northern central Paraná, through a descriptive study with quantitative approach 

through a structured instrument. The medical records of all adult patients treated in March of 2018, 

residing in the given municipality, were analyzed and described by absolute and relative frequency. 

Six predominant data were identified in the characterization of patients, demand and care: female 

gender, age group 18 - 29 years, higher demand on weekdays and in the morning, waiting time of 

60 minutes and discharge as outcome. And as for the complaints, the musculoskeletal and 

gastrointestinal tract were the most frequent. This study showed that urgent care was scarce and 

primary care services were in deficit. It identified the need for the implementation of the host with 

risk classification and the computerization of medical records. This study contributes positively to 

the health service of the municipality and can be used in the planning of improvement actions in the 
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urgency and emergency service, as well as in the prevention and health promotion services of 

primary care.  

 

Keywords: Emergency Response Services. Needs and Demand of Health Services. Reception. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) é composta por diferentes pontos 

de atenção: promoção, prevenção e vigilância em saúde; Atenção Básica (AB); Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192; Sala de Estabilização; Força Nacional do Sistema 

Único de Saúde (SUS); Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h; Unidades Hospitalares e 

Atenção Domiciliar, com o objetivo principal de reordenar a atenção à saúde em situações de 

urgência e emergência de forma coordenada pela Atenção Básica. Tendo como principais 

estratégias: a qualificação das portas hospitalares de urgência e emergência; a qualificação da 

atenção ao paciente crítico ou grave; a qualificação da atenção por meio da organização das linhas 

de cuidado cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.1  

Segundo o princípio de equidade do SUS, deve-se investir no local em que a necessidade 

se fizer maior. Quando tratamos de unidades de urgências, casos de baixa complexidade devem 

ser encaminhados ao serviço mais indicado, priorizando os casos graves e otimizando o tempo de 

atendimento.2  

Dessa forma, as ações e os serviços de saúde devem ser organizados para que funcionem 

em harmonia e integração, superando a fragmentação dos serviços de saúde dentro de programas 

isolados e sem conexão com as necessidades epidemiológicas da população.1  

Dentre os componentes da RUE, está a UPA, esta, deve funcionar ininterruptamente 24 

horas, todos os dias da semana, inclusive feriados; ser composta por uma equipe multiprofissional 

com número de funcionários compatível da demanda e a necessidade para um atendimento de 

qualidade e resolutivo, realizando o acolhimento eficiente com classificação de risco.3  

É de competência da UPA acolher os usuários e família; trabalhar de forma articulada com 

os demais pontos de atenção da rede, como a Atenção Básica, SAMU, unidades hospitalares, 

unidades de apoio diagnóstico terapêutico, com fluxo de referência e contrarreferência; ser 

resolutiva para atender quadros agudos e crônicos agudizados, prestar atendimento nas urgências 

visando a estabilização dos casos e avaliando a necessidade do encaminhamento para 

hospitalização.3
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A classificação de risco é realizada utilizando protocolos como a escala de Manchester que 

organiza os atendimentos por meio de prioridades identificadas pelas cores vermelho para 

emergência, laranja para muito urgente, amarelo para urgente, verde para pouco urgente e azul 

para não urgente, atendendo primeiro os pacientes mais graves, com risco de morte.4  

Apesar de haver, em teoria, uma ordenação de fluxo e demanda para cada serviço, a 

realidade se mostra diferente. As UPAs têm atuado como porta de entrada para os usuários com 

queixas de baixa complexidade, que procuram o serviço para resolver demandas que deveriam ser 

atendidas em outros pontos da rede, como a UBS, ocasionando uma sobrecarga no atendimento.5,6  

Nota-se que, atualmente, os serviços de urgência e emergência sofrem com a superlotação 

de usuários que não possuem acesso habitual aos demais pontos de atenção da rede, seja pelo 

desconhecimento do seu funcionamento ou pelo menor tempo de espera para o atendimento. 

Existem outros motivos que corroboram para esta situação, como a falta de leitos para internação 

na rede pública e aumento da expectativa de vida, que resulta nos serviços de urgência e 

emergência saturado.5,6  

Para isso, as UPAs utilizam o acolhimento como ferramenta eficiente do processo de 

trabalho, realizado exclusivamente pelo enfermeiro de acordo com suas competências e 

habilidades necessárias para avaliar sinais e sintomas clínicos e classificar o grau de risco dentro 

da prioridade do serviço.7   

É de suma importância identificar as principais queixas que levam a população a buscar o 

serviço de urgência e emergência como primeira escolha, bem como, avaliar o funcionamento da 

UPA dentro da rede.  

O atendimento que por algum motivo não passa pela classificação de risco, acaba gerando 

na maior parte das vezes, superlotação e aumento do tempo de espera para atendimento em casos 

urgentes, ocorrendo muitas vezes o agravo destes.  

Convém ressaltar que grande parte dessa população que busca este tipo de serviço, não 

sabe se direcionar ao ponto de atenção que condiz com sua necessidade de saúde. E ainda se 

buscam, não são orientados corretamente.   

Este estudo faz-se necessário para o dimensionamento dos casos não urgentes que chegam 

até a unidade de pronto atendimento, quando deveriam ser remanejados para outros serviços com 

diferentes tecnologias, além de avaliar a necessidade da implantação do acolhimento com 

classificação de risco. 
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Essa sobrecarga dos serviços de urgência demanda tempo, recursos humanos e materiais 

além de gastos financeiros, que deveriam ser direcionados a usuários em situações de urgência e 

emergência.5 Seguindo essa linha de raciocínio, questiona-se: quais são as principais queixas 

apresentadas pelos usuários que procuram um serviço de pronto atendimento? São elas 

classificadas como urgências e emergências?   

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é identificar o perfil dos usuários atendidos 

numa unidade de urgência de um município da região norte-central do Paraná no mês de março de 

2018.  

Este mês foi escolhido por apresentar sazonalidade de doenças agudas como febre amarela 

e chikungunya no estado do Paraná, segundo o Informe Epidemiológico CIEVS –PR das semanas 

13 e 14 do ano de 2018.8  

  

2 METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental, retrospectiva com abordagem 

quantitativa, que segundo Fonseca9 é centrada na objetividade e considera que somente a análise 

de dados brutos recolhidos através de instrumentos padronizados e neutros podem compreender a 

realidade. Ressalta também que a pesquisa quantitativa se dá pela linguagem matemática ao 

descrever as causas de um fenômeno ou demais variáveis.9  

Pesquisas descritivas visam detalhar as características de determinadas populações ou 

acontecimentos. Segundo Gil10, “as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis”.10  

Assim, o cenário da pesquisa foi uma Unidade Não Hospitalar de Urgência situada em um 

município de médio porte do Paraná, com cerca de 35.000 habitantes, sendo esta a única existente. 

A população conta com oito Unidades Básicas de Saúde (UBS), na qual atuam oito equipes da 

Estratégia Saúde da Família.  

  A amostra da presente pesquisa foi composta por prontuários de pacientes atendidos no 

mês de março do ano de 2018, tendo como critério de inclusão idade superior ou igual a 18 anos a 

59 anos completos residentes no município em questão. Os critérios de exclusão serão prontuários 

preenchidos incorretamente e/ou incompletos.  

A coleta de dados foi realizada por meio de um instrumento estruturado objetivo, contendo 

informações para caracterizar o usuário. Este instrumento é o mesmo utilizado pelo serviço para 
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atendimento e cadastro do indivíduo. Após a coleta, os dados foram analisados estatisticamente e 

descritos por frequência absoluta e relativa, pelo programa Microsoft Excel 2013 e discutido junto 

a literatura.   

O campo de pesquisa está autorizado pelo secretário municipal de saúde, todos os 

preceitos éticos serão mantidos e haverá anonimato dos usuários. O projeto foi enviado para 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unicesumar sob o parecer nº 3.243.139.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram analisados 6039 prontuários de pacientes que buscaram o serviço de urgência no 

mês de março de 2018, e excluídos destes, 3254, que não atenderam aos critérios, como idosos, 

crianças, prontuários com registros incompletos e/ou ilegíveis e moradores de outras cidades. 

Totalizando uma amostra de 2785 prontuários que se enquadraram nos critérios de inclusão 

(46,12%), conforme tabela 1.  

Quanto ao sexo, 1543 (55,4%) dos usuários eram do sexo feminino e 1242 (44,6%), do 

masculino. Em relação a faixa etária, houve predominância de indivíduos com idade entre 18 e 29 

anos, totalizando 1110 (39,86%), seguido por 30 a 39 anos, com 656 (23,55%).  

Quanto as características da procura, notou-se que o serviço foi procurado mais 

frequentemente em dias úteis, com 2125 (76,3%), enquanto nos finais de semana e feriado, foram 

atendidos 660 indivíduos (23,7%). O período com maior procura foi manhã, com 1143 (41,04%), 

seguido por tarde, com 908 (32,6%).  

Com relação ao dia da semana, verificou-se que 76,3% buscou o pronto atendimento nos 

dias úteis, quando as Unidades de Atenção Primária à Saúde estão abertas e que teoricamente 

deveriam atender esta demanda. O mesmo foi constatado em relação aos períodos dos 

atendimentos, na qual 41,04% era no período matutino e em 32,6% no vespertino.  

 Em relação as características do atendimento, verificou-se que o tempo de espera até o 

atendimento médico predominante foi de 60 minutos, 1845 (66,25%), seguido de 10 minutos, 509 

(18,28%). E quanto ao desfecho, sobressaiu a alta, sendo 2678 (96,16%), e encaminhamento para 

hospital de referência, 48 (1,72%).  

 

Tabela 1 – Caracterização dos atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento, Marialva – PR, 

março, 2018.  

Variáveis                          n                                        % 

Sexo         

Feminino  1543       55,4 
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Masculino  1242       44,6 

Faixa etária            

18-29  1110       39,86 

30-39  656       23,55 

40-49  591       21,22 

50-59  428       15,37 

Dia         

Dia útil   2125     76,3 

Fim de semana/feriado 660     23,7 

Período           

Manhã   1143     41,04 

Tarde   908     32,6 

Noite   734     26,36 

Tempo de Espera           

Imediato   122     4,38 

10 minutos   509     18,28 

60 minutos   1845     66,25 

120 minutos   291     10,45 

240 minutos   18     0,65 

Desfecho           

Alta   2678     96,16 

Hosp. Referência   48     1,72 

Enc.UBS   37     1,33 

Internação   22     0,79 

Óbito   0       0 

Total  2785    100 

Fonte: dados coletados e processados pelos pesquisadores, 2019.   

 

 Evidencia-se que a procura pelo serviço se deu por problemas agudos de baixa 

complexidade que poderiam ser resolvidos nas UBSs, tais como coriza, dor na garganta, tosse, dor 

no ouvido, irritação e prurido ocular, ardência ao urinar, diarreia e vômito (tabela 2). Por outro 

lado, também foram identificadas situações de emergência que necessitavam de intervenção 

imediata pela equipe de saúde, tais como dor torácica de início súbito, crise convulsiva, tentativa 

de suicídio, picos hipertensivos e hiperglicêmicos acompanhados de síncope e trabalho de parto.    

Quanto aos motivos da procura pelo serviço, as principais queixas foram sintomas 

osteomusculares/ traumas (n=710; 25,49%), que representaram a maior parte, seguido por 

problemas no trato gastrointestinal (n=428; 15,37%), respiratórios (n=405; 14,54%) e 

neurológicos (n=299; 10,74%), conforme a tabela 2. As queixas foram bastante variadas, incluindo 

lombalgia, mialgia, entorse e quedas. 
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 Dentre as queixas cardiovasculares, houveram as classificáveis como urgência, porém, a 

espera pelo atendimento se estendeu até 60 minutos (n=32, 18,39%). Esta situação sugere uma 

melhor organização do serviço no que se refere a classificação dos usuários que necessitam de 

tratamento imediato, de acordo com o potencial de riscos e agravos a saúde ou grau de sofrimento.  

 

Tabela 2 – Disposição dos atendimentos de acordo com o motivo da procura pelo serviço de pronto 

atendimento. Marialva-PR, março de 2018.   

Variáveis                         n         %              

Queixas              

Osteomuscular/ trauma  710       25,49 

Trato gastrointestinal  428       15,37 

Respiratório  405       14,54 

Neurológico  299       10,74 

Cardiovascular  174       6,25 

Trato urinário  125       4,49 

Dermatológico  114       4,09 

Oftalmológico  94       3,38 

Psiquiátricos  90       3,23 

Obstétrico  72       2,59 

Otológico  63       2,26 

Ginecológico  47       1,69 

Glicemia alterada  27       0,97 

Exames    26       0,93 

Mal estar    25       0,90 

Odontológico  25       0,90 

Outros    24       0,86 

Complicações pós cirúrgicas  15       0,54 

Picada de inseto  10       0,36 

Mordida de cão  6       0,22 

Agressão física  6       0,22 

Total    2785       100 

Fonte: dados coletados e processados pelos pesquisadores, 2019.  

      

Sabe-se que a forma mais segura e eficiente de triagem dos pacientes é por meio da 

classificação de risco segundo protocolo de Manchester, na qual o usuário é classificado em cinco 

níveis de prioridade e identificado por cores que indicam a gravidade e o tempo máximo que pode 

se estender sua espera até o atendimento médico11.     

 Além do número de pessoas que não necessitavam de atendimento na unidade de urgência, 

haviam aquelas que retornaram ao serviço apenas para verificar resultados de exames (n=26), o 
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que mostra o não funcionamento do processo de referência e contrarreferência para a Atenção 

Básica, ao qual o usuário deveria ser encaminhado para acompanhamento após a resolução da 

situação aguda que o levou a procurar o serviço.   

Identificou-se uma comunicação ineficiente na rede dos serviços de saúde, tendo em vista 

que a forma de registro dos atendimentos na Unidade de Urgência se dá pelo preenchimento 

manual, em grande parte incompletos e com escrita ilegível, enquanto nas Unidades de Atenção 

Primária os prontuários são eletrônicos, não oportunizando a continuidade do cuidado baseado em 

atendimentos anteriores.  

Em relação à Unidade Básica de Saúde a qual pertence cada usuário atendido no mês de 

março de 2018, foram coletados todos os endereços, porém durante a análise, quando se entrou em 

contato com o coordenador da Estratégia Saúde da Família deste município, descobriu-se a 

inexistência de um mapa e/ou um instrumento que auxiliasse na identificação e segregação dos 

mesmos por área de abrangência/território adstrito. Tornando impossível a análise deste dado, tão 

importante para o serviço de saúde, em tempo hábil.   

O primeiro ponto a ser discutido é o perfil da população atendida, com predominância do 

sexo feminino, este dado coincide com os do IBGE, em que traz a população brasileira com maior 

incidência do público feminino.12A faixa etária que mais procurou o serviço foi de 18 – 29 anos, 

levando em consideração que foram exclusos da pesquisa crianças e idosos, este dado assemelhase 

com resultados de estudo recente, no qual indivíduos jovens com idade entre 20 e 29 anos foram 

os que mais buscaram pelo pronto-atendimento (23,9%).5  

O grande número de atendimentos diários na unidade não hospitalar de urgência, evidencia 

a preferência dos usuários por este serviço para tratar os mais diversos problemas de saúde, com 

uma média de 200 atendimentos/dia. Este dado indica uma falha no modelo de Atenção Primária. 

Ainda, a indisponibilidade de agenda para consultas em curto espaço de tempo nas UBSs e seus 

horários de atendimento que chocam com os turnos de trabalho da maioria da população, levam à 

procura pela UPA. Para a alteração deste cenário, a APS deve estar melhor estruturada para 

aumentar a resolutividade do cuidado frente a demanda espontânea, tornandose a porta de entrada 

e organizadora da rede.5,11  

Há evidências de uma diminuição nas taxas de internações por comorbidades crônicas, 

quando estas estão associadas à APS que oferta maior número de serviços em saúde, como 

consultas médicas, consultas de enfermagem, vacinação, curativos, pré-natal, puericultura e 

tratamento para doenças crônicas.11  
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 Em relação ao tempo de espera, 60 minutos foi o que sobressaiu, 66,25%. Durante a análise 

dos prontuários, observou-se que a relação entre queixa e tempo de espera não condiziam com o 

princípio de equidade do SUS. Pacientes com queixa de dor precordial de início súbito esperaram 

o mesmo tempo que os pacientes com queixas menos graves, como vômito em adultos. Este tipo 

de organização, em que o atendimento do usuário é realizado de forma cronológica, independente 

do seu quadro clínico, salvo em casos emergentes, oferece riscos de vida aos usuários vulneráveis, 

levando a uma demanda de cuidados de maior complexidade caso o quadro destes se agrave. Para 

evitar as situações supracitadas, sugere-se a implantação do Protocolo de Classificação de Risco 

segundo Manchester, para que o atendimento seja mais efetivo e menos danoso.  

  Este protocolo tem como objetivo classificar os pacientes de acordo com as prioridades 

de tratamento. O método obedece aos passos a seguir: reconhecimento da queixa inicial do 

paciente, continuação do fluxograma de decisão e, por fim, determinação do tempo de espera de 

acordo com a gravidade. O fluxograma estabelece a categorização de atendimento de acordo com 

um conjunto de cores, no qual a cor vermelha (emergência) define atendimento imediato; a laranja 

(muito urgente) presume atendimento em 10 minutos; a amarela (urgente), 60 minutos; a verde 

(pouco urgente), 120 minutos e a azul (não urgente), 240 minutos. A sistematização do 

atendimento classificando o risco oportuniza uma assistência mais eficaz e em menor tempo.13   

Quanto aos desfechos dos atendimentos, a grande maioria dos pacientes recebeu alta após 

consulta e medicação e a internação foi o segundo desfecho que mais apareceu. Dados semelhantes 

foram obtidos em um estudo publicado pela Revista Mineira de Enfermagem em 2019, em que 

61,3% dos pacientes exibiram o mesmo desfecho e, em sua maioria, foram classificados em níveis 

de prioridade de menor gravidade.4  

 Em relação as queixas, este estudo revelou características de demanda espontânea 

diversas, a maioria eventos agudos de baixa complexidade, como lombalgia, vômito, diarreia e 

estado gripal. São demandas como estas que superlotam os serviços de urgência equivocadamente. 

 O serviço de urgência é destinado a pessoas com necessidades de saúde que precisam de 

atendimento imediato, preciso e de qualidade.5   

 E por último, vale ressaltar que não foi possível separar os pacientes de acordo com a sua 

área de abrangência, pois o município não dispunha de um instrumento que constasse o endereço 

e a APS pertencente, também conhecido como mapa de abrangência, com a cobertura de cada 

equipe.14   
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5 CONCLUSÃO  

 

 O presente estudo evidenciou que o perfil da população atendida na unidade não hospitalar 

de urgência compreende pessoas, em sua maioria, do sexo feminino e de faixa etária entre 18 – 29 

anos. As queixas mais relatadas foram de baixa complexidade, e a busca pelo serviço se deu em 

dias úteis no horário em que as Unidades Básicas de Saúde estavam em funcionamento. O que 

pode ter contribuído para que o tempo de espera mais frequente fosse igual ou superior a 60 

minutos.  

 Os atendimentos considerados urgentes foram escassos, evidenciando dificuldade dos 

usuários em procurarem atendimentos nos serviços de atenção básica, buscando esses 

atendimentos primários no serviço de urgência.  

 Considerando que os atendimentos desta unidade seguem uma ordem cronológica, ficou 

evidente a necessidade da implantação de um acolhimento com classificação de risco. Sendo o 

enfermeiro o profissional com autonomia para gerenciar o cuidado, percebendo situações graves 

e acompanhando sua evolução durante a permanência do paciente na unidade.  

 O estudo propõe a necessidade da informatização dos prontuários, o que favorece o banco 

de dados de cada paciente, além de contribuir de forma positiva com a segurança do paciente, por 

meio do acompanhamento do cuidado.  
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CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICESUMAR 

CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

 

Instrumento de coleta 

       

SEXO   Feminino   Masculino  

       

IDADE   18 - 29 anos   30 - 39 anos  

       

   40 - 49 anos   50 - 59 anos  

       

ENDEREÇO             

       

UBS PERTENCENTE   PSF Vila Brasil   
PSF Vila 

Antônio 
  

PSF João de 

Barro 

       

   PSF Shenandoha   
PSF 

Regência 
  PSF Rural 

       

   PSF Conjunto II   PSF Planalto  

       

DIA DA SEMANA   dia útil   final de semana/ feriado 

       

PERÍODO DO ATENDIMENTO   
manhã (7:00 - 

12:59h) 
  

tarde (13:00 - 

18:59h) 
  

noite (19:00 

06:59h) 

       

QUEIXA/TEMPO             

       

TEMPO DE ESPERA   Imediato   60 minutos   240 minutos 

       

   10 minutos   120 minutos  

       

DESFECHO   alta do episódio   
enc. para 

UBS 
  Internação 

       

 
  

enc. para hospital de 

referência 
  Óbito 
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