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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados da coleta de dados quantitativo dos 

indicadores do serviço, dasmetas apuradas do mês de novembro de 2021, 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 atendimentos e serviços ofertados para a população usuária do Sistema 

Único de Saúde, SUS. 

Neste mês de dezembro ocorreu reformulação das planilhas de indicadores da 

assistência visando extratificar melhor os dados obtidos, tendo em vista que 

estruturalmente a UPA 24 horas encontra-se dividida em dois atendimentos diferentes, 

funcionando para Urgências e Emergências como Unidade de Pronto Atendimento 24 

horas, e o Centro de Atendimento a Especialidade COVID-19, e portanto faz-se 

necessária a reformulação dos meios de coleta de dados. Associado a essa nova 

estruturação necessita-se também que todos possam fornacer os dados para este relatório, 

de forma também reorganizada. 
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2. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 

2.1. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H 

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 Móvelde Urgência – SAMU 192. 

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. 

 
3. INDICADORES ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM 

Com o objetivo de melhorar a quantificação dos serviços ofertados na unidade 

de pronto atendiemnto 24 horas, houve no mês de dezembro de 2021 reformulação da 

planilha de Indicadores quantitativos no setores. Essa ferramenta é fundamental para 

visualizar o perfil de atendimento e procedimentos realizados na unidade. 

Devido a importãncia da utilização dessa ferramenta, o preenchimento correto e 

a continuidade de anotação das informações, realizou-se um treinamento com os 

enfermeiros – que são os profissionais responsáveis pelo preenchimento da planilha de 

indicadores – para evitar a quantificação incorreta, inconsistência das anotações e 

ausência de dados, bem como buscou-se a compreensão do que são esse dados e para que 

são utilizados pela gestão do serviço. 

As panilhas para preenchimento dos indicadores foram dispostas em todos os 
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setores – Classificações de Risco e Unidades assistênciais – para que os enfermeiros 

realizassem o preenchimentos em turnos preestabelecidos. Nesse mês de dezembro, 

enfrentou-se um grande desafio em relação ao preenchimento e controle dos dados nas 

planilhas devido ao desfalque de enfermeiros em diversos turnos, fazendo com que um 

profissional assumisse diferentes setores ao mesmo tempo, dificultando o controle das 

informações. Contudo outros meios já estão sendo discutidos e planejados junto a 

Coordenação de T.I. para melhorar o controle das informações alimentadas pelos 

profissionais através do sistema PR. 

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

informações anotadas são tabuladas e analisadas para integrar o relatório mensal de 

atividades, juntamento com os indicadores de outros serviços. 

 
3.1. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Neste mês de dezembro houve aumento do numero de atendimentos na unidade. 

Sendo que em meados do mês essa demanda estava realicionada a pacientes com 

síndromes respiratorias. Neste mês foram 11.446 usuários atendidos, sendo destes 2.120 

pacientes pediátricos e 9.326 pacientes adultos, apesar das metas por cores na 

classificação em sua maioria não serem atingidas, houve demana superior a meta de 

atendimentos registrados no mês de Dezembro. 

TABELA 01 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO UPA 24 HORAS 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADOS 

VERMELHA 1.300 975 

AMARELA 5.200 4.508 

VERDE 3.900 5.471 

AZUL 2.600 492 

Total de Atendimentos 13000 11.446 atendimentos 

88% 

Fonte: PR Sistema UPA 24h (Dezembro de 2021) 

Diversos fatores contribuiram para o aumento dos casos de síndromes gripais, 

dentre estes as mudanças climáticas, o aparecimentos de doenças endêmicas, 

flexibilização das normas de segurança contra COVID-19. Os dados acima mostram o 

aumento dos atendimentos em relação ao mês de novembro, e na análise deste período 

percebeu-se que aumento do número de atendimentos diários concentrou-se na última 

quinzena do mês de dezembro. 
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A média evidencia que a UPA mantém uma média acima de 9000 atendimetnos/mês, e em 

virtude da tradição do HMS como Pronto-Socorro e do fato deste possuir Laboratório próprio 

e uma equipe de médicos especialistas de retaguarda, ainda é comum, mesmo pacientes de baixo 

risco dirigirem-se a este, em vez de buscarem a UPA, congestionando o HMS e tornando a UPA 

ocasionalmente ociosa. 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO SRAG – UPA 24h 

Neste mês de dezembro iniciou-se a estratificação do controle dos indicadores da 

classificação de risco, com objetivo de melhorar a apresentação dos dados. Tendo em 

vista a criação de ambiente para classificação de risco para pacientes com sindromes 

respiratorias, além da classificação de risco para urgências e emergências de outras 

etiologias, há a necessidade de diferenciar as ferramentas de coleta. 

Portanto a apresentação a seguir refere-se ao numero de atendidos na classificação 

de risco (porta de entrada do serviço) para síndromes respiratórias. 

TABELA 02 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO SINDROMES GRIPAIS 
 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

DESCRIÇÃO ATENDIMENTOS 

SRAG 
Adultos: 3712 

4689 
Pediatricos: 977 

NOTIFICAÇÕES PARA SRAG - 672 

 
3.3. SALA VERDE 

Neste setor são atendidos paceintes estáveis que comparecem ao serviço com 

sitomas 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 laboratóriais e de imagem, testes rápidos, com o obejtivo de 

favorecer a melhora rapida e liberação dos usuarios evitando longo período de 

permanência no serviço e superlotação. 

Contudo medidas estratégicas foram adotadas para atender a demanada, reduzindo 

ao máximo as chances de prejuizo dos serviços ofertados, como remanejamento de 

profissionais e a intergração do trabalho com as diversas coordenações para viabilizar 

UPA META SET.21 OUT.21 NOV.21 DEZ.21 TOTAL MÉDIA 

VERMELHA 1300 707 663 584 975 2929 732

AMARELA 5200 3101 3116 3300 4508 14025 3506

VERDE 3900 4550 5403 4859 5471 20283 5070

AZUL 2600 78 96 250 492 916 229

TOTAL MENSAL 13000 8436 9278 8993 11446 38153 9537
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soluções para os problemas encontrados no serviço. 

 

TABELA 03 – INDICADORES SALA DE MEDICAÇÃO 
 

SALA DE MEDICAÇÃO 

DESCRIÇÃO TOTAL 

N° de atendimentos realizados 
Adultos: 9.326 

Pediátricos: 2.120 
11.446 

atendimentos  

Leitos operacionais (fixos) - 

Curativos (técnicos) 120 

Curativos (enfermagem) 8 

Curativos (médicos) 0 

Imobilizações 0 

Suturas 0 

Drenagens 0 

Debridamentos 0 

Sondagem vesical 26 

Sondagem Nasogastrica 4 

Nebulizações 1499 

Medicações EV 4070 

Medicações IM 1916 

Eletrocardiogramas 424 

Transferências/Encaminhamentos 22 

 

 
3.4. SALA AMARELA – UPA 24HORAS 

Neste setor são atendidos pacientes semi-críticos que necessitam de estabilização 

e observação por maior tempo. São pacientes com patologias clínicas que aguardam 

transferência para serviço de referência. Na sala amarela o tempo de permanência é 

aumentado por vários fatores, um deles esta relacionado a disponibilidade de leitos nos 

serviços de referência para receber os pacientes com solicitação de transferencia por meio 

do Núcleo Interno de Regulação. 

No mês de dezembro o setor constantemente esteve  com lotação acima da 
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capacidade, com alto tempo de permanência no serviço para aqueles que aguardam 

autorização de transferência ao serviços de referência. Essa ocorrência foi comunicada às 

outras coordenações para colocar em prática o plano de capacidade plena na tentativa de 

evitar o colapso do serviço. Contudo, outros fatores associados (epidemiológicos e 

operacionais citados anteriormente) contribuem para a persistência da situação. 

Na tabela a seguir são apresentados os dados obitidos no mês de dezembro: 

TABELA 04 – INDICADORES DE ENFERMAGEM SALA AMARELA 
 

SALA AMARELA 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Leitos operacionais (fixos) 9 

Leitos extras abertos no mês 51 

Admissões 51 

Alta até 24 horas 24 

Altas 47 

Óbitos 0 

Maior de Percentual de Ocupação % 120% 

Maior Tempo de Permanência no Setor do mês (horas) 288 horas 

Taxa de Mortalidade 0% 

Eletrocardiogramas 7 

Transferências realizadas 32 

*Divergências podem ser encontradas em relação ao número de admissões, óbitos, altas e transferências 
devido aos remanejamentos entre setores e continuidade de internações ao final do mês. 

 
3.5. SALA VERMELHA – UPA 24 HORAS 

Na sala vermelha são atendidos pacientes críticos que necessitam de 

estabilização e observação por maior tempo. São pacientes graves com patologias clínicas 

que aguardam transferência para serviço de referência. Na sala vermelha o tempo de 

permanecia é aumentado por vários fatores, um deles esta relacionado a disponibilidade 

de leitos nos serviços de referência para receber os pacientes com solicitação de 

transferência por meio do Núcleo Interno de Regulação. 

Também neste setor, no mês de dezembro, ocorreu super lotação do serviço em 

decorrência das mesmas causas já citadas para super lotação em outros setores. Esse 

aumento da demanda causa impactos negativos na assistência, como aumento do tempo 

de permanência e maior mortalidade no serviço. 
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TABELA 05 – INDICADORES DE ENFERMAGEM SALA VERMELHA 
 

SALA VERMELHA 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Leitos operacionais (fixos) 4 

Leitos extras abertos no mês 43 

Número de Admissões 40 

Alta até 24 horas 4 

Altas 9 

Óbitos 9 

Maior de Percentual de Ocupação % do Mês 175 % 

Maior Tempo de Permanência no Setor do mês (horas) 288 horas 

Taxa de Mortalidade 22% 

Eletrocardiogramas 21 

Transferências realizadas 14 

*Divergências podem ser encontradas em relação ao número de admissões, óbitos, altas e transferências 
devido aos remanejamentos entre setores e continuidade de internações ao final do mês. 

 
3.6. CENTRO ESPECIALIZADO PARA COVID-19 

Com inicio das atividades no dia 23 de outubro de 2021, o Centro de Atendimento 

Especializado para COVID-19 atende aos usuários que apresentam síndrome respiratória 

aguda grave e necessitam de hospitalização. O Serviço conta com 16 leitos para 

atendimento a pacientes clinicamente estáveis e 04 leitos de estabilização, sendo estes 

últimos leitos destinados a pacientes graves que recebem avaliação quanto a necessidade 

de referenciamento a outros serviços. No mês de dezembro o cenário de superlotação 

também foi encontrado no centro de especialidade, e revelou a necessidade de 

intervenções que pudessem gerar melhorias na assistência, como redimensionamentos de 

profissionais que já está em andamento. 

A tabela a seguir apresenta os dados obitidos: 
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TABELA 06 – INDICADORES DE ENFERMAGEM CECOVID 
 

CECOVID -19 - CLÍNICA 

DESCRIÇÃO QUANTITATIVO 

Leitos Clínicos 16 

Leitos Extras 7 

Números de Admissões 127 

Pacientes com alta até 24 hs 1 

Altas 71 

Óbitos 20 

Maior de Permanência no Setor (dias) 20 

Maior do Percentual de Ocupação % do mês 100% 

Taxa de Mortalidade 15,7% 

Transferências realizadas 24 

Eletrocardiogramas 0 

*Divergências podem ser encontradas em relação ao número de admissões, óbitos, altas e transferências 
devido aos remanejamentos entre setores e continuidade de internações ao final do mês. 

 
4. SERVIÇOS MÉDICOS – UPA 24h 

Durante o mês de dezembro a escala médica é distribuida entre os setores da UPA 

24 horas e do CECOVID, com plantão de 6 horas no período diurno e 12 horas no período 

noturno. Na unidade de pronto atendimento 24 horas, no período diurno, três médicos 

atendem pacientes vindos do acolhimento, um médico para sala Amarela e um médico 

para Sala Vermelha. No período noturno, são dois médicos para atendimento do 

acolhimento, um para médico para sala amarela e um médico para sala vermelha, 

cumprindo com as metas estabelecidas. 

Tabela 07 - SERVIÇOS MÉDICOS – UPA 24h 
 

SERVIÇO DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

 
UPA 

N° de médicos/ Dia 9 9 

Plantão diurno 5 5 

Plantão noturno 4 4 

 
CECOVID 

N° de médicos/Dia - 3 

Plantão diurno - 2 

Plantão noturno - 1 

Fonte: Base de dados UPA 24h/CECOVID (Dezembro de 2021) 
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5. PROCEDIMENTOS – UPA 24h 

O número de procedimentos realizados apresenados neste relatório é solicitado 

mensalemnte 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. Ainda está sendo planejada a 

extratificação dos procedimentos realizados para a UPA e CECOVID em parceria com a 

Coordenação de Faturamento e Direção do HMS/UPA, também busca-se melhorar o 

detalhamento do procedimentos que são quantificados. 

Tabela 08 - PROCEDIMENTOS – UPA 24h 
 

PROCEDIMENTOS 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

PESO  - 2.450 

ANALISES LABORATORIAIS - 5.142 

ECG - 525 

GLICEMIA - 576 

CONSULTA DE ENFERMAGEM - 7.498 

CONSULTA SERVIÇO SOCIAL - 345 

MEDICAÇÕES - 10.597 

AFERIÇÃO DE PA  10.427 

RADIOGRAFIAS - 1.174 

CURATIVOS - 128 

SVD  26 

SNG  4 

N° de procedimentos realizados 9.000 38.316 

Fonte: Base de dados BPA - UPA 24h (Dezembro de 2021) 

 
 

6. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 

O serviço de nutrição fornece 4 alimentações diárias (café, almoço, lanche e 

jantar) ao serviços da UPA 24 horas, sendo estas solicitadas a cozinha do HMS pela 

equipe de profissionais de acordo com a prescrição de dieta indicada. Recentemente foi 

disponibilizado profissional copeiro para realização da distribuição das dietas nos setores 

e controle da dispensação de dietas para os profissionais, assim promovendo a 

distribuição adequada e reduzindo desperdício de alimentação. 
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Na tabela abaixo consta o quantitativo de dietas distribuidas na UPA 24 horas e 

CECOVID no mês de dezembro para paceintes internados, acompanhantes e 

colaboradores. 

Tabela 09 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO – UPA 24h - CECOVID 

 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 

SETOR DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

 

UPA 
Pacientes 2.500 2209 

Acompanhantes/ Colaboradores 4.500 3.327 

CECOVID 
Pacientes - 1525 

Acompanhantes/ Colaboradores - 948 

TOTAL 7.000 8.009 

114,4% da meta proposta 

Fonte: Base de dados UPA 24h (Dezembro 2021) 

 
 

7. SERVIÇO DE LAVANDERIA - UPA 24h 

O serviço de lavanderia é responsável pelo processamento de roupas privativadas, 

enxoval para leitos de pacientes. A rouparia do CECOVID e UPA 24 horas é encaminhada 

a lavanderia do HMS de forma separada, são pesadas para quantificar o total de rouparia 

utilizada no serviço, são higienizadas, secas e preparadas para retornar ao serviço. Assim 

temos na tabela abaixo o total de roupas processadas no mês de dezembro. 

 

Tabela 10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA – UPA 24h 
 

SERVIÇO DE LAVANDERIA 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

KG de roupa lavada UPA 

24 HORAS 
3.000 366.008 

KG de roupa lavada 
CECOVID 

- 570.766 

Fonte: Base de dados UPA 24h (Dezembro 2021) 

 
 

8. SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO – UPA 24h 

Este serviço é uma extensão do laboratório de analises clínicas e setores de 

dignóstico por imagem com instalações no Hospital Munipal 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. 
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Tendo em vista a necessidade de encaminhar pacientes com supeita para COVID- 

19 para realização de exames de imagem, neste mês foi realizada reunião com as 

coodenações dos setores de imagem e transporte para definição de horários para 

realização de exames em pacientes supeitos de COIVD-19, possibilitando a higienização 

e preparo do ambiente para atendimento a demandas de outras etiologias. 

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 organizam-se para que os exames rápidos 

como teste rápido de HIV, Sífilis e das Hepatites B e C sejão 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 laboratóriais, 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 clínicica do mesmo. 

A quantificação dos eletrocardiogramas é retirada dos indicadores de enfermagem 

de cada setor, visto que são estes os profissinais que realizam o exame. Abaixo segue a 

tabela com a quantificação dos exames realizados no serviço. 

Tabela 11 - SADT – UPA 24h 
 

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

Exames laboratoriais  

6.000 

7.746 - UPA 

67 - COVID 

Pesquisa RT-PCR covid-19 124 RT-PCR 

Exames rápidos 3.630 123 Teste Antígeno COVID 

Radiografias 1.000 1174 

Ultrassonografias 350 11 

Tomografias 75 164 
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Eletrocardiogramas 600 452 

TOTAL: 11.655 9.858 (84,6% da meta) 

Fonte: Base de dados UPA 24h (Dezembro 2021) 

 
 

9. INDICADORES QUALITATIVOS 

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

estratégias que viabilizaem mudanças positivas no serviço, neste mês de dezembro foram 

realizadas diversas reuniões, propostas e encmainhamento de demandas a serem 

resolvidas entre as coordenações que estão a frente do serviço. 

Uma dessas mudanças é a implantação também do Prontuário Eletrônico (PR), 

também foi implantado quando de Gestão a Vista que deve ser alimentado com base no 

levantamento realizado para contrução deste relatório. 

Além disso, atividades como treinamentos e orientação são realizadas para 

promover a continuidade e a elevação da qualidade da assistência ofertada. Assim na 

tabela abaixo seguem indicadores qualitativos relacionados as comissões especiais, 

atividades enfrentamento das demandas do serviço do serviço e as propostas para novas 

estratégias de gestão. 

Tabela 12 - COMISSÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS – UPA 24h 
 

COMISSÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

 
N° de transferências 

realizadas a outros serviços 

 

 
66 

22 pacientes – HRBA 

01 – HST Belém 

01 - HRT 

68 – HMS 

90 transferências 

 
Comissão de Educação 

Permanente 

 

 

IMPLANTAR 

Antes era de responsabilidade do NEP 

(Núcleo de Ensino e Pesquisa) será 

organizado atendendo ao PNEPS – prazo 

revisto. 

 

Comissão de humanização SIM  

Comissão de Ética de 

Enfermagem 
SIM  
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CIPA IMPLANTAR 
Implantação após processo seletivo – 

prazo revisto. 

 

 
CCIH 

 

 
SIM 

O serviço dispõe de SCIH (infectologista 

e enfermeiro) acompanhando os leitos de 

internação COVID. 

Comissão de Óbito SIM  

Fonte: Base de dados UPA 24h (Dezembro 2021) 

 
 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os dados obtidos dos indicadores apurados e ao analisar os 

resultados, percebe-se que parte das metas de base não foram alcançadas no referido mês, 

tornando necessária uma revisão das metas de base acordadas em contrato de gestão. 

Importante definir metas para o CECOVID-19, pois os indicadores deste  mês e de meses 

anteriores já apontam evidências da necessidade de novo planejamentos.  Ainda é notável 

a dificuldade encontrada pelos enfermeiros relacionada aos registros dos dados, há o 

preenchimento incorreto ou a falta de registros dos indicadores  de enfermagem quando 

a dinâmica do serviço é intensa, prejudicando a tabulação e  analise de dados, contudo 

ações de melhorias relacionadas a coleta e preenchimento das      planilhas de indicadores 

continuam sendo planejadas para melhor estabelecer estratégias e inferências a cerca do 

serviço. 

Quantos aos indicadores do serviço serão solicitadas melhorias as coordenações 

quanto a descrições e extratificações entre os serviços da UPA e CECOVID para melhor 

apresentação de dados. 


