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Nos últimos anos tem se observado um aumento progressivo no uso dos serviços de 

emergência no sistema de saúde brasileiro. No entanto, para compreender melhor o fato da 

busca por assistência nas urgências e emergências no país é necessário observar 

detalhadamente o perfil desta demanda, considerando-se destaques de que cerca de 65% dos 

usuários que buscam os serviços de emergência poderiam ter suas necessidades atendidas em 

serviços de atenção primária, como ambulatórios, unidades básicas de saúde, equipes de saúde 

da família e clínicas médicas. Fatores relatados na literatura que contribuem para a 

superlotação dos serviços de emergência estão relacionados tanto ao perfil epidemiológico e 

demográfico da população brasileira, quanto à condição macroeconômica. Com isso os 

usuários muitas vezes deixam de fazer acompanhamento nas Unidades da Atenção Básica 

pelo fato da facilidade da porta de entrada da UPA, gerando assim um desgaste nos 

enfermeiros e nos recursos materiais e tecnológicos. A realização deste estudo objetiva 

conhecer a percepção dos usuários e enfermeiros quanto o acesso e assistência oferecida na 

Unidade de Pronto Atendimento. O estudo será de natureza descritiva e qualitativa. O estudo 

será realizado em um Município do Recôncavo Baiano na Unidade de Pronto Atendimento 24 

horas em funcionamento. Os participantes deste estudo serão os Enfermeiros plantonistas e os 

usuários que buscam atendimento nesta UPA 24h. Para a coleta das informações será 

utilizado um questionário abordando aspectos referentes às informações necessárias ao estudo 

de acordo com os seus objetivos. Neste sentido a pesquisa é relevante por proporcionar uma 

reavaliação frente aos problemas encontrados e a partir de então, buscar subsídios para 

organizar o serviço e orientar a população a buscar corretamente o atendimento diante das 

suas necessidades. De forma o poder público poderá direcionar melhor suas ações e seus 

recursos e minimizar gastos desnecessário traçando possibilidades na ampliação e melhoria 

das ofertas de serviços. 
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