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REDE DE ASSISTÊNCIA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SUS PARANÁ: 
REPENSANDO O MODELO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO – UPA

A urgência  e  emergência  é  talvez  o  setor  da  saúde  pública  mais  complexo  de 

relações, e, devido a isso, aquele que praticamente todo gestor do SUS dispensaria de ter 

que lidar se pudesse. De maneira bem resumida, podemos dizer que assistência em saúde 

de  urgência  e  emergência  é  aquela  na  qual  o  atendimento  envolve  necessidade  de 

mobilização coletiva e na qual risco de seqüelas permanentes ao usuário e/ou risco de morte 

estão em jogo.

Ao longo dos anos de desenvolvimento do SUS, esse tipo de assistência  foi  aos 

poucos  saindo  da  competência  das  unidades  básicas  de  saúde  (UBS)  e  das  unidades 

hospitalares, em direção de unidades próprias,  que têm como única finalidade o pronto-

atendimento,  as  Unidades  de  Pronto  Atendimento  (UPAs),  juntamente  de  outros  dois 

elementos,  que  é  o  SAMU e  o  QualiSUS.  E  agora,  esse  modelo  de  UPA,  que  se  diz 

integrado mas que na prática fragmenta o sistema, está com vistas a ser implementado aqui 

no Paraná, repetindo o erro de foco e de modelo que outros estados tiveram nos últimos 

anos, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo.

Mas esse modelo não é totalmente novidade no Paraná, pois em Curitiba existe um 

modelo muito semelhante, que também não tem demonstrado efetividade, que é o Centro 

Municipal de Urgências Médicas (CMUM). E pior: além da SESA querer copiar modelos que 

não tem dado certo, isso é feito sem debate no CES/PR, sendo discutido e encaminhado 

diretamente  entre  gestores  municipais  e  estaduais.  São  os  gestores  desrespeitando  o 

controle  social,  como  já  não  é  de  novidade  a  quem  acompanha  o  CES/PR...  Essa 

implementação, inclusive, está citada como meta da SESA para 2010, no Relatório Anual de 

Gestão do 1° semestre de 2009, com pelo menos 15 UPAs previstas.

Os principais problemas que se levantaram em estudos sobre a realidade das UPAs 

paulistas e fluminenses são: a) superlotação. O principal motivo disso é que os usuários, 

mesmo sem apresentar caso de urgência, procuram o serviço de pronto-atendimento por 

não  conseguirem atendimento  ou  efetividade  da  rede  básica.  Nas  UPAs o  atendimento 

demora para acontecer em média de 6 horas, mas acontece.  Outro motivo é a falta de 

profissionais.  No  Rio  de  Janeiro  a  maioria  das  UPAs  tem  infraestrutura  adequada  e 

equipamentos,  mas  déficits  de  pessoal,  principalmente  de  enfermeiros  e  médicos 

especialistas; b) pouca conexão entre essas unidades e o restante da rede, para encaminhar 
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o que não se consegue resolver ou oferecer tratamento continuado aos casos que carecem; 

c)  alta  rotatividade  dos  trabalhadores  envolvidos,  devido  a  condição  permanente  de 

sobrecarga de trabalho e remuneração não satisfatória; d) ainda é muito incipiente as ações 

de  capacitação  permanente  dos  trabalhadores  dessas  unidades,  acarretando  em  baixa 

capacidade técnica e profissionalização do serviço. 

No caso das respostas dos gestores de Curitiba às criticas que se fazem ao CMUMs, 

é  usual  que  culpem  o  usuário  pela  maioria  dos  problemas  desse  tipo  de  unidade, 

principalmente em relação a superlotação. Em outras palavras, dizem que o usuário não 

sabe direito o que é de urgência, e a maioria dos que procuram os CMUMs não precisam de 

atendimento  de  urgência,  causando  superlotação  das  unidades.  Se  a  rede  básica  não 

resolve seus problemas, claro que o usuário procurará outro patamar da rede, não pode 

esperar que a solução caia do céu. Outro detalhe importante é de que, se a rede básica 

apenas funciona em horário comercial e não funciona no fim-de-semana, quem precisa de 

atendimento  nesses  horários  vai  recorrer  aos  CMUMs  ou  outros  tipos  de  unidades  de 

pronto-atendimento,  que  tem funcionamento  24h.  E  sem fortalecimento  da  rede  básica, 

ampliação de sua capacidade de atendimento e efetividade de seu papel – que envolve, 

inclusive, muitos procedimentos de atenção em urgência – modelos como o CMUM estão 

destinados a não dar certo.

Avançando  um  pouco,  inclusive  acreditamos  que  unidades  especializadas  em 

urgência e emergência não são necessárias,  pois é numa mesma unidade que atenção 

ambulatorial e de urgência devem ocorrer, a unidade básica como porta de entrada do SUS, 

garantindo a integralidade da assistência. Urgências não resolvidas devem ter serviço de 

referência e imediato encaminhamento, e a emergência é do papel do pronto-socorro dos 

hospitais. Preparar unidades com foco em atender usuários apenas em casos agudos, de 

forma pontual, vai de contra a integralidade do atendimento. Mais a mais, a maioria dos 

casos de urgência que são atendidos são de doenças crônicas – diabetes, hipertensão, 

alcoolismo, doença pulmonar obstrutiva, doenças mentais, etc – ou seja, que carecem de 

acompanhamento, e é de direito do usuário do SUS que assim ocorra. O SUS, organizado 

de  maneira  adequada  –  integralidade  das  ações  inserida  numa  rede  de  serviços 

regionalizada e hierarquizada – não carece de unidades intermediárias entre a baixa, média 

e alta complexidade. 

E  para  a  pergunta  que  fatalmente  surge:  “então,  porque  se  aposta  em  modelos 

diferentes, se o SUS já tem um plano que dá conta da urgência/emergência?”, temos uma 
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resposta que traz infelicidade mas é verdadeira: aposta-se em modelos como dos CMUMs, 

em Curitiba, e de UPAs na região sudeste, pois são unidades utilizadas pelos governantes 

para  exercer  populismo  e  fazer  uso  eleitoreiro,  além  de  facilitarem  o  caminho  às 

terceirizações e privatizações do SUS.

PROPOSTAS:

1) Imediata inclusão do debate sobre modelo de rede de atenção em urgência e emergência 

do SUS Paraná no CES/PR e conselhos municipais de saúde, e que esse seja o caminho 

para um debate amplo com a sociedade como um todo;

2) Pensar o modelo de atenção de urgências e emergências com foco no fortalecimento da 

rede básica, que é resolutiva em 90% dos casos, desde que instalada segundo os preceitos 

de atenção primária do SUS, em suas Normas Operacionais Básicas e outros instrumentos 

de gestão;

3) Dispensar, tanto quanto possível, o modelo de unidades especializadas e limitadas em 

urgência  e  emergência.  Essas  unidades  devem  ser  exceção,  complementares,  e  não 

estruturantes  da  rede  de  atenção  à  saúde,  muito  menos  assumirem papel  de  porta  de 

entrada do SUS. Muitas vezes não é essa a intenção dos gestores, mas na prática é o que 

vem ocorrendo nos municípios que contém esse tipo de unidade;

4) Uma política de gestão do SUS Paraná que não permita a culpabilização do usuário pelas 

falhas  do  sistema:  o  usuário  procura  a  unidade  de  pronto-atendimento  por  não  ter  à 

disposição serviços resolutivos e/ou em horários adequados na rede básica;

5) Implementação de política de capacitação continuada aos trabalhadores de urgência e 

emergência, dadas as especificidades do setor. A política deve incluir os profissionais da 

ponta da rede, tais quais motoristas, vigilantes, recepcionistas e atendentes, que atendem os 

usuários  tanto  quanto  os  outros  profissionais,  principalmente  no  que  toca  a  avaliação, 

acolhimento das necessidades e pedidos dos usuários, sendo agentes cruciais do processo 

de triagem 

6) Pautar a emergência com vistas a concretização de políticas públicas intersetoriais e mais 

amplas, visto que a maioria dos casos de emergência são traumas causados por doenças 

crônicas (principalmente infartos e paradas respiratórias), acidentes de trânsito e violência 

urbana, ou seja, foco na prevenção com vista às transformações sociais.
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