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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO 

Santarém é o principal centro urbano financeiro, comercial e cultural do oeste do estado 

do Pará. A cidade é uma das mais antigas da região amazônica e se constituiu como uma das 

mais importantes também. Cidade do interior com características de cidade grande, é a sede da 

Região Metropolitana de Santarém, o segundo maior aglomerado urbano do Pará. E seus números 

comprovam essa grandeza. 

Em 2019, sua população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 304.589 habitantes, sendo então o 3° município paraense mais populoso, o 8° mais 

populoso da Região Norte e o 91º mais populoso município do Brasil. Ocupa uma área de 22 

887,080 km², sendo que 97 km² estão em perímetro urbano. 

Por causa das águas cristalinas do Rio Tapajós, conta com mais de 100 quilômetros de 

praias que mais se parecem com o mar. É o caso de Alter do Chão, conhecida como “Caribe 

Brasileiro” e escolhida pelo jornal inglês The Guardian como uma das praias mais bonitas do Brasil 

e a praia de água doce mais bonita do mundo, palco de uma das maiores manifestações folclóricas 

da região, o Çairé, que atrai turistas do mundo todo. Segundo dados de 2017, ostenta um Produto 

Interno Bruto (PIB) de R$ 4,8 bilhões, sendo o 6° município com maior PIB do estado. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados da coleta de dados quantitativo dos indicadores do 

serviço, das metas apuradas do mês de Junho de 2022, da Unidade de Pronto Atendimento 24h 

de Santarém atendendo ao Contrato Gestão nº 150/2020 SEMSA/FMS.  

Os dados coletados foram inseridos em planilhas, devidamente identificadas quanto aos 

seus respectivos setores. Desta forma, os resultados obtidos expressam a realidade do número 

de atendimentos e serviços ofertados para a população usuária do Sistema Único de Saúde, SUS. 

A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, faz parte da rede de atenção de urgências 

cujo objetivo é concentrar atendimentos de saúde de complexidade intermediária compondo uma 

rede organizada em conjunto com atenção básica, hospitalar e domiciliar e o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192.  

Tendo em vista que o serviço é habilitado em porte III, tem como as principais 

competências da UPA na Rede de Atenção às Urgências são:  

• Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por 

quadros agudos ou agudizados de natureza clínica;  

• Prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma;  

• Estabilizar os pacientes e realizar a investigação diagnóstica inicial, de modo a 

definir, em todos os casos, a necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de 

maior complexidade;  

• Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica à 

Saúde;  

• Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU;  

• Manter pacientes em observação, por período de até vinte e quatro horas, para 

elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica;  

Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da Rede de Urgência 

e Emergência - RUE, proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro 

de saúde individual e coletivo. 
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3. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

Apresentação dos resultados de produção e serviços da Unidade de Pronto Atendimento 

 
MISSÃO: Realizar a gestão de unidades de 

saúde com qualidade, economia e humanização. 

 VISÃO: Ser referência nacional na humanização 

da saúde, atuando com ética e economicidade 

 

VALORES: Ética, respeito, responsabilidade, 

transparência, superação, sustentabilidade e 

eficiência. 
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24 horas e seus processos, com foco estratégico para o cumprimento de metas  imposta pela 

instituição, atrelando os processos à melhor qualidade, com ofício de gerenciar técnicas e nivelar 

a eficiência e a eficácia dos métodos utilizados para    que detenhamos êxito em nossos resultados. 

Integrando toda esta rede de serviços ofertados no serviço de forma a contribuir para qualidade 

dos serviços prestados ao paciente que passou por pela unidade durante o periodo. 
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5. CADEIA DE VALOR 
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6. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

Para desenvolvimento desse relatório de Prestação de Contas, a equipe realizou  os 

seguintes procedimentos: 

A. Levantamento de dados do faturamento, SADT e demais setores;  

B. Análise dos dados de registro do sistema PR; 

C. Analise de registro em planilha de indicadores. 

 

7. APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES 

Os indicadores assistenciais da unidade de pronto atendimento 24 horas, são utilizados 

para verificar a quantidade de atendimentos e procedimentos realizados no serviço. Essa 

ferramenta é fundamental para visualizar o perfil de serviços prestados na unidade. As planilhas 

para preenchimento dos indicadores foram dispostas em todos os setores – Classificações de 

Risco e Unidades assistenciais – para que os enfermeiros realizassem o preenchimento em turnos 

preestabelecidos. 

Ao final de cada mês, as planilhas de indicadores assistenciais são recolhidas e as 

informações anotadas são tabuladas para integrar o relatório mensal de atividades, juntamente 

com os indicadores de outros serviços. 

Neste mês de junho após reunião realizada entre os gestores do HMS e UPA, juntamente 

com a Comissão de Fiscalização dos Serviços, foram definidas novas diretrizes relacionadas a 

organização dos fluxos de atendimentos do serviço e também os espaços para acomodação de 

pacientes com o objetivo de atender ao que se dispõe na portaria 10 de 2017 acerca do 

funcionamento da UPA 24 horas.Tendo em vista que o serviço não abrange leitos de internação 

em seu escolpo, houve redução e redenifição dos espaços para acomodação de paceintes, dessa 

forma o serviço dispoe atualmente de 25 leitos de observação distribuídos nos setores de Sala 

Amarela, Sala Vermelha e Pediatria. 
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8. INDICADORES QUANTITATIVOS 

8.1. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

No mês de Junho de 2022 foram registrados 9.480 atendimentos na UPA 24 Horas 

Santarém, desses 6.922 foram para adultos e 2.558 pediátricos, no mês em questão verificou-se 

estabilidade no número de atendimentos pediátricos, com pouca variação em relação ao mês de 

Maio. Pode-se perceber a estabilidade no número total de atendimentos, porém observa-se a 

elevação dos atendimentos classificados na cor verde e azul, enquanto ocorreu queda dos 

classificados na cor vermelho e amarelos com quadros de sintomas moderados a graves. No 

gráfico abaixo apresenta-se a distribuição por cores, de acordo com o protocolo de Classificação 

de Manchester (Adaptado), do número de atendimentos no serviço, com destaque para as cores 

amarelo e verde que representam o maior número de atendimentos. 

Fonte: PR Sistema UPA 24h (Junho de 2022)  

No mês de Junho de 2022, obteve-se uma média de 307 atendimentos diários na UPA 24 

horas. O número mínimo de 189 atendimentos diários foi registrado no dia 18 de junho e o maior 

número foi de 426 atendimentos registrado no dia 27 de maio, como mostrado no gráfico a seguir: 

Fonte: PR Sistema UPA 24h (Junho de 2022) 

Tabela 1 – Atendimentos em Classificação de Risco 24 horas – Maio de 2022 

ATENDIMENTOS EM CLASSSIFICAÇÃO DE RISCO 

DESCRIÇÃO REALIZADOS 

VERMELHA 544 

AMARELA 3518 

VERDE 5236 

AZUL 182 

Total de Atendimentos 9.480 

Gráfico 1 -  Atendimentos Diários na Classificação de Risco - Upa 24horas 
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Neste mês a demanda de atendimentos pediátricos no setor para realização de 

medicações rápidas (Sala Verde) e internação (Pediátricas) se manteve quando comparada ao 

mês anterior. O perfil de atendimentos na faixa estaria menor que 12 anos, esteve relacionada aos 

mais diversos quadros, contudo, a prevalência de doenças respiratórias associadas a quadros 

gripais ainda foi destaque, com atendimentos para 01 crianças com diagnóstico positivo para 

COVID-19, transferida ao HRBA. 

 

8.2.  SALA VERDE – UPA 24 Horas 

A sala verde é um setor destinado aos atendidos de pacientes estáveis que comparecem 

ao serviço com sintomas leves e necessitam de avaliação médica e cuidados de enfermagem para 

atenuação e melhora de sintomas. São realizadas medicações rápidas, procedimentos simples, 

coleta de exames laboratoriais e de imagem, testes rápidos, com o objetivo de favorecer a melhora 

rápida e liberação dos usuários evitando longo período de permanência no serviço e superlotação. 

Na tabela a seguir são apresentados os dados obtidos pelos indicadores no mês de Junho de 

2022:  

Tabela 2 - Sala Verde – UPA 24 Horas 

SALA VERDE– UPA 24 Horas 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Leitos operacionais (fixos) - 

Curativos (técnicos) 108 

Curativos (enfermagem) 57 

Sondagem vesical 18 

Sondagem Nasogástrica 10 

Nebulizações 1.777 

Fonte: Indicadores UPA 24h (Junho de 2022) 
 

Acompanhando o perfil de atendimentos relacionado a internações, ocorreu, neste mês, 

elevação da demanda por nebulizações, curativos e sondagens no setor de medicações rápidas, 

com destaque para quadro clínico relacionado a sintomas respiratórios, tal fato evidenciado pela 

elevação do número de nebulizações realizadas no setor. 
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8.3. PEDIATRIA 

O setor é destinado para crianças com idade inferior a 12 anos, que necessitam de 

condutas internação para acompanhamento da evolução do quadro clínico enquanto é submetida 

a tratamento, e avaliações, recebendo cuidados da equipe multiprofissional. O setor dispõe de 08 

leitos para observação, deste um é destinado ao quarto de isolamento. Contudo, quando há 

necessidade de avaliação por especialidades e condutas mais complexas, são referenciadas a 

outros serviços. 

 

No mês de Junho de 2022, foram admitidas 107 crianças no setor, 72 (67,2%) receberam 

alta hospitalar no serviço após melhora do quadro clínico, 29 (27,2%) pacientes foram transferidos 

a serviços de referência, 6 (5,6%) permanecem internados em observação no setor ao final do 

mês, e representam 75% da taxa de ocupação no setor. Verificou-se que o maior tempo de 

permanência no serviço registrado foi de 07 dias. 

Fonte: Indicadores UPA 24h (Junho de 2022) 

 

 

Tabela 3 - Indicadores Sala Amarela – UPA 24 Horas 

SALA AMARELA – UPA 24 horas 

DESCRIÇÃO  TOTAL  

Leitos operacionais (fixos)  8 

Leitos extras abertos no mês  10 

Maior de Percentual de Ocupação % do Mês  133% 

Maior Tempo de Permanência no Setor do mês (dias)  07 dias 

Fonte: Indicadores UPA 24h (Junho de 2022) 

Gráfico 2 - Taxa de Ocupação Pediatria 
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8.4.   SALA AMARELA – UPA 24 Horas  

A sala amarela é destinada ao atendimento de pacientes semicríticos que necessitam de 

estabilização e maior tempo observação. São pacientes com patologias clínicas que serão 

transferidos para os serviços de referência disponíveis. O tempo de permanência nesse setor pode 

variar de acordo com disponibilidade de leitos nos serviços de referência solicitados através do 

núcleo interno de regulação da unidade (NIR). Na tabela a seguir são apresentados os dados 

obtidos pelos indicadores no mês de Junho de 2022: 

No mês de Junho de 2022, ocorreram 117 admissões no setor, 68 (58 %) receberam alta 

hospitalar na unidade, 37 (%) pacientes foram transferidos ao Hospital Municipal de Santarém, 

foram registrados 7 (6%) óbitos no setor e 5 (4%) pacientes seguem internados na Sala Amarela 

ao final do mês de maio.   

O maior tempo de permanência de um paciente nesse setor foi de 11 dias. Tal ocorrência 

está relacionada a disponibilidade de leito de referência para o paciente ao Hospital Municipal de 

Santarém, o paciente com maior tempo de permanência foi transferido ao serviço após 

disponibilização de leito. 

Fonte: Indicadores UPA 24h (Junho de 2022) 

Tabela 4 - Indicadores Sala Amarela – UPA 24 Horas 

SALA AMARELA – UPA 24 horas 

DESCRIÇÃO  TOTAL  

Leitos operacionais (fixos)  10 

Leitos Extras Abertos no Mês 7 

Maior de Percentual de Ocupação % do Mês  142 % 

Maior Tempo de Permanência no Setor do mês (dias)  11 dias 

Fonte: Indicadores UPA 24h (Junho de 2022) 

Gráfico 3 - Taxa de Ocupação Sala Amarela 
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Atualmente a Sala Amarela tem um total de 10 espaços de acomodação, contudo nesse 

período o setor alcançou ocupação de 142%, e obteve 87,5% como média de ocupação mensal. 

 

8.5.    SALA VERMELHA – UPA 24 Horas  

A sala vermelha é um setor destinado aos atendimentos de pacientes críticos que 

necessitam de estabilização e cuidados intensivos. São recebidos pacientes graves com 

patologias clínicas que demandam transferência para outros serviços após estabilização no setor, 

porém devido à alta demanda de atendimentos no hospital de referência o período de permanência 

na unidade pode estender-se. Na tabela a seguir são apresentados os dados obtidos pelos 

indicadores no mês de Junho de 2022:  

Tabela 5 - Indicadores de enfermagem Sala Vermelha 
SALA VERMELHA – UPA 24 HORAS 

DESCRIÇÃO  TOTAL  

Leitos operacionais (fixos)  4 

Total de Leitos extras abertos no mês  0 

Maior de Percentual de Ocupação % do Mês  100% 

Maior Tempo de Permanência no Setor do mês (dias)  6 dias 

Fonte: Indicadores UPA 24h (Junho de 2022) 

No mês de Junho, foram realizadas 21 admissões no setor de Sala Vermelha, 09 (43%) 

dos pacientes apresentaram melhora do quadro clínico e receberam alta hospitalar, 7 (33%) dos 

pacientes foram transferidos para o HMS, foram registrados 5 (24%) óbitos no setor no período e 

1 permanecem internado no setor, representando 25% da ocupação do setor ao final do mês de 

junho. 

Relacionado ao tempo de permanência no setor no mês de maio, o maior período de 

internação registrado foi de 12 dias, o paciente em questão aguardava disponibilidade de leito no 

serviço de referência e foi transferido após deferimento de solicitação. A seguir, apresenta-se o 

gráfico com a taxa de ocupação diária do setor: 
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Fonte: Indicadores UPA 24h (Junho de 2022) 

 

9. PROCEDIMENTOS E SADT – UPA 24h  

O número de procedimentos realizados apresentados neste relatório é solicitado 

mensalmente a supervisão de faturamento que disponibiliza o quantitativo. O cálculo dos 

procedimentos envolve quantificação de aferições de peso, glicemia pressão arterial, consultas de 

enfermagem, consultas médicas, consultas com serviço social, realização de acessos venosos, 

curativos entre outros procedimentos.  

Tabela 6 - Procedimentos - UPA 24h 
PROCEDIMENTOS 

Descrição META MENSAL REALIZADO 

Análises Laboratoriais 6.000 7.397 

ECG 700 616 

Glicemia - - 

Peso - - 

Consulta Médica - - 

Consulta de Enfermagem - - 

Consulta Serviço Social - - 

Medicações - - 

Aferição de PA - - 

Exames de Imagem 1.100 
TC – 108 
USG – 09 

Radiografias – 1.110 

Curativos - 165 

N° de procedimentos realizados 7.800 - 

Fonte: Base de dados Faturamento UPA 24h (Junho 2022) 
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Ressalta-se que para os procedimentos do SADT, este serviço conta com extensão do 

laboratório de análises clínicas e setores de diagnóstico por imagem com instalações no Hospital 

Municipal de Santarém onde são realizadas Tomografias Computadorizadas e Ultrassonografias. 

Na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas são realizadas as radiografias, porém pacientes que 

necessitam de outros exames de imagem são encaminhados em ambulância do serviço para 

realização no serviço de referência. 

No mês de junho de 2022, ocorreram atrasos relacionados a problemas técnicos do setor 

de faturamento e por esses motivos alguns dados de produção ficaram pendentes até a conclusão 

deste relatório, contudo os dados serão retratados nos relatórios assim que sanadas as demandas 

do setor. 

As ultrassonografias e tomografias computadorizadas realizadas no referido mês, foram 

referenciadas para o Hospital Municipal de Santarém, tais exames não são realizados na Unidade 

de Pronto Atendimento este item deve ser suprimido na meta de CG da UPA.  

A rede de serviços públicos de saúde organiza-se para que os exames rápidos como teste 

rápido de HIV, Sífilis e das Hepatites B e C sejam realizados na UBS ou nos Centros de Testagem 

e Aconselhamento CTA e não é ofertado na Rede de Urgência e Emergência. O dado na tabela 

abaixo são referentes aos testes para COVID-19 ofertados na UPA e os resultados são 

acompanhados pelo setor de epidemiologia. Contudo, encontra-se em processo de planejamento 

e organização de fluxos para a aquisição e oferta de Testes Rápidos para HIV e Hepatites B e C 

no serviço.  

Quantos às análises laboratoriais, a coleta da amostra é realizada no serviço por técnicos 

em análises clínicas, e encaminhada ao laboratório do HMS para análise. O resultado do exame 

é cadastrado no sistema e enviado ao técnico deste serviço que imprime e encaminha o laudo ao 

setor onde o paciente se encontra, dando sequência a avaliação clínica do mesmo. Abaixo segue 

a tabela com a quantificação dos exames realizados no serviço. 

Tabela 7 – Exames Laboratoriais - UPA 24h 

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

Exames laboratoriais 

6.000 
7.397 – UPA 
11 RT-PCR 

143 T. Antígenos para COVID-19 
Pesquisa RT-PCR covid-19 

Exames rápidos 

TOTAL: 6.000 7.551 análises 

Fonte: Base de dados UPA 24h (Junho de 2022)  
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10. INDICADORES QUALITATIVOS 

10.1. Comissão de Óbito e Prontuário 

Com a intenção de propor melhorias aos processos, a assistência e organização de 

estratégias que viabilizassem mudanças positivas no serviço, neste mês de fevereiro foram 

realizadas reuniões, propostas e encaminhamento de demandas a serem resolvidas entre as 

coordenações que estão à frente do serviço.  

Fonte: Atas de reunião UPA 24h (Junho de 2022) 

No mês em questão foi realizado a reunião da comissão de óbito com o objetivo de analisar 

fluxo de atendimento e oferta de serviços relacionados a assistência do usuário, os reflexos dessa 

reunião incentivaram mudanças e reorganização do serviço (Figura 01 – Ata de reunião da 

Comissão de Óbito).  

 

Figura 1 - Ata de Reunião Comissão de Óbito e Prontuário Junho de 2022 
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10.2. Eventos: Treinamento acerca das Notificações de Agravos de Saúde 

Fonte: Registros do Serviço UPA 24h (Junho de 2022) 

Nos dias 29 e 30 de Junho (quarta-feira e quinta-feira), a Divisão Especializada de 

Epidemiologia do Município promoveram treinamento para todos os profissionais da UPA 24 horas 

acerca das Notificações de Agravos com o objetivo de alinhar condutas e esclarecer dúvidas 

também sobre o preenchimentos de fichas de notificação. Vale ressaltar que a DEE é serviço 

responsável por receber a ficha de notificação preenchida pelos profissionais da UPA e passará a 

controlar/analisar com mais afinco as informações das fichas.  Para evitar que o profissional seja 

notificado  pela divisão do município acerca de erros, ou informações divergentes foi 

extremamente importante a participação de todos em um dos dias de treinamento, pois caso seja 

necessário, o profissional que preencheu o documento será notificado, assim como para aqueles 

que não procederem com preenchimento da notificação também será considerado inconformidade 

pela DEE (alguns exemplos serão explanados para compreensão sobre o tema) as enfermeiras 

convidadas realizaram a abordagem na Sala de Reunião ao lado da sala das Coordenações às 

8:00 horas de ambos os dias. 

 

http://www.institutomaissaude.org.br/


     19 
 

 

 

Avenida Curua Una, S/N | Santarém – PA 

www.institutomaissaude.org.br 

Todos os atendimentos disponibilizados na UPA24h são gratuitos e compõem o SUS 

10.3. Índice de Satisfação do Usuário 

O índice de satisfação é um parâmetro usado para medir como os pacientes se sentiram 

diante do atendimento prestado na unidade. A pesquisa foi realizada com os pacientes assistidos 

pelo serviço, após o atendimento. Foi organizada, elaborada e aplicada pela equipe do 

psicossocial da UPA 24 horas. O gráfico abaixo revela em percentuais o reconhecimento dos 

usuários quanto ao serviços ofertados. 

Fonte: Pesquisa de Satisfação 24h (Junho de 2022)  

 

Dessa forma em relação aos serviços ofertados pela equipe multiprofissional, pode-se 

observar no gráfico acima (Grafico 6) que as avaliações do serviço concentram-se classificadas 

como satisfatório e regular e percebe-se que as avaliações. Relacionadas ao atendimento da 

recepção 56% dos  usuários avaliaram positivamente, quanto a equipe médica 56% tiveram suas 

expectativas atendidas, em relação a assistencia da equipe de enfermagem 44% dos usuários 

considerou o acima da média, em relação aos atendimentos do serviço social 50% dos usuários 

relataram atender suas expectativas. Quando realizaram a avaliação da limpeza e conservação do 

serviço 57% dos usuários responderam estar satisfeitos com a situação do serviço, acerca das 

instalações físicas 63% indicaram satisfação.  

Os dados também revelam que a principal fragilidade evidenciada pelos usuários está 

relacionada ao atendimento, com indices não satisfatórios apontados pela pesquisa, assim serão 

programadas, no mes de julho de 2022, ações e intervenções para promover melhorias relacionadas 

Gráfico 5 - Pesquisa de Satisfação Junho de 2022 
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ao atendimento pela equipe multiprofissional afim de fortalecer o senso de humanização e trabalho 

em equipe no serviço.  

Para promover intervenções relacionadas aos apontamentos e sugestões presentes na 

pesquisa as Coordennações do serviço realziam planejamentos e abordagem orientativas para os 

profissionais do serviço, afim de promover mudanças e garantir assistencia de qualidade. 

 

10.4. Serviço de Higienização e Limpeza UPA 24 horas 

O serviço é responsável pela manutenção da higiene na Unidade De Pronto Atendimento, 

e é de extrema importância para garantir a segurança, o bem-estar e o conforto dos pacientes, e 

de seus acompanhantes, e dos profissionais de saúde que ali atuam. O serviço tem grande 

relevância, pois possui forte influência na prevenção no combate e controle de infecções 

relacionaads a infecçãi hospitalar, por meio das técnicas de higiene. Contudo, não se exclui a 

responsabilidade de profissionais de saúde e pacientes na manutenção de um ambiente limpo e 

seguro. 

Dessa forma no mês de Maio foram realizadas 553 limpezas concorrentes em média 18 

procedimentos diários realizados no serviço, e registradas 21 limpezas terminais nos setores da UPA 

24 horas durante o período. À avaliação da limpeza concorrente pela equipe do setor identificou que 

79% dos procedimentos foram considerados ótimos e 21% avaliou a limpea como boa, enquanto 

para a avaliação das limpezas terminais todas foram consideradas ótimas. 

Os dados corroboram com a melhora da avaliação da limpeza e conservação do serviço 

evidenciada na pesquisa de satisfação, devido ao aumento do número de limpezas concorrentes no 

mês de junho. 
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Gráfico 6 - Serviço de Higiene e Limpeza - UPA 24 horas 

Fonte: Livro de Registros de Serviço de Higiene e Limpeza UPA 24h (Junho de 2022) 

Neste mês, solicitou-se a intensificação das limpeza concorrentes e também a aquisição de 

novas lixeiras para o serviço, aguardando deferimento do pedido. Quantos aos problemas 

estruturais, a equipe de engenharia das SEMSA é acionada para avaliação e intervenção para 

melhorias sempre que há necessidade. 

 

11. INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS DO SERVIÇO 

No mês de junho, ocorreu elevação do número de admissões no serviço, foram registradas 

297 novas internações neste mês, sendo que destes 185 (62%) dos usuários receberam alta 

médica no serviço, e solicitaram alta hospitalar e paciente evadiu-se do serviço. Contudo, de 

acordo com a necessidade do quadro clínico, 81 (28%) pacientes necessitaram ser referenciados 

a outro serviço para tratamento. Ainda, no serviço, foram registrados 17 (5%) óbitos, ocorrendo 

um índice de mortalidade de 6,3% relacionado ao total de admissões no serviço. 

No dia 01 de julho de 2022 as 00:00h, permanecem internados vindo do mês de junho de 

2022 no serviço 15 (5%) pacientes, e representam uma taxa de ocupação de 75% dos leitos 

disponíveis, os dados são apresentados no gráfico abaixo: 
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Gráfico 8 – Atendimentos na  UPA 24 horas – Junho de 2022 

 

Fonte: Base de dados UPA 24h (Junho de 2022) 

Gráfico 9 - Perfil dos Óbitos - Junho de 2022 

Fonte: Base de dados UPA 24h (Junho de 2022)  

Os dados do gráfico acima, revelam que a ocorrência de óbitos é frequente em indivíduos 

com idade acima de 60 anos (76%), sendo em indivíduos do sexo masculino o maior número de 

registros (59%). Entre os indivíduos com idade inferior a 60 anos, percebe-se a prevalência de 

registros para gênero feminino com faixa etária de 55 a 59 anos. As causas principais de óbitos 

registradas são: insuficiência respiratória aguda associada a pneumonia, e choque cardiogênico, 

seis ocorrências estão relacionadas e causas desconhecidas. 
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Dos óbitos registrados, observou-se que as principais causas estão relacionadas a 

acometimento de sistema respiratório devido a Pneumonias (53%), contudo também foram 

registrados óbitos relacionados a cardiopatias, infecções e aquelas cuja causa é desconhecida, 

geralmente por pacientes evoluírem a óbito em domicílio, no gráfico abaixo apresentamos a 

distribuição das causas de óbito no mês de Junho na UPA 24 horas. 

Gráfico 9 - Distribuição das Causas de Óbito - Junho de 2022 

 

Fonte: Base de dados UPA 24h (Junho de 2022) 

 

Na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas foram realizadas 11 notificações para casos 

suspeitos de COVID-19 em paciente em observação no serviço durante o mês de junho, destes 

02 pacientes apresentaram resultado positivo para COVID-19 após teste de antígeno e um 

apresentou confirmação por analise de RT-PCR, permanecem no serviço sob os cuidados da 

equipe apenas um paciente.  

Neste mês foram realizadas 185 testagens rápidas para COVID-19, destas apenas 03 

obtiveram resultados positivos na última semana do mês. Também percebeu-se nova redução dos 

casos suspeitos para Arboviroses (Dengue, Zika, e Febre Chikungunya), 25 pacientes atendidos 

foram notificados no serviço e encaminhados a DIVISA para realização do exame de sorologia 

para Dengue, Zika e febre Chikungunya. Também ocorreram 01 para investigação de 
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Leptospirose, 01 Caso Notificados para Tuberculose, 02 para Síndrome Gripal, 01 Notificação para 

acidente ofídico e 01 Notificação para casos de acidente Antirrábico. 

Fonte: Base de dados UPA 24h (Junho de 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Agravos Notificados na UPA 24 Horas 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No período de 01 a 30 de Junho de 2022, dentre as metas de desempenho e qualidade 

verificou-se:  

Que o serviço mantem estabilidade relacionada ao número de atendimentos, com 

elevação dos números em relação ao mês de maio. Percebeu-se também neste mês grande 

número de pacientes buscando atendimento com sintomas compatíveis com doenças de sintomas 

respiratórias, porém há aumento de demanda para outras patologias. 

Percebe-se, de acordo com os dados que há uma grande busca ainda de pacientes 

evoluindo com necessidade de internação, tal fato causa superlotação dos setores em alguns 

períodos, associado ao limite de disponibilidade de leitos nos serviços de referência, elevam o 

período de internação dos pacientes no serviço, reforçando a necessidade de reduzir tempo de 

espera e dar celeridade aos encaminhamentos de pacientes que necessitam de avaliação de 

especialidades médicas.  

Ações relacionadas ao atendimento, comportamento ético-profissional precisam ser 

adotadas para promover melhorias no serviço, atendimento humanizado e qualidade da 

assistência. Ações programadas para julho, buscam sensibilizar os profissionais para a temática 

e dar continuidade as boas práticas e humanização as ações diariamente no serviço. 
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