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Prestação de Contas outubro 2019



Esclarecimentos

• 1º - Conforme Portaria, 10 do Ministério da Saúde, que define as diretrizes de modelos das UPA 24h habilitadas, a meta 
quantitativa de números de atendimentos Médicos e Classificação de Risco da UPA 24h da SCHARLAU, que está 
classificada como tipo VIII, é 90% de 10.125 atendimentos mês, totalizando o quantitativo de 9.113.

• 2º - Conforme observado o número de “evasão” do período, foi de 837 pacientes, considerando o número 
de 8.738 pacientes que fizeram registro de solicitação de atendimento na recepção e, por iniciativa própria não 
aguardaram o atendimento da enfermagem para Classificação de Risco, ou após a acolhimento, não aguardaram o 
atendimento pelo médico assistente, observando a soma das evasões + soma dos atendimentos efetivamente realizados, a 
meta do período foi atingida.

• 3º - O impacto que “os pacientes, que permaneceram em observação por até 24 horas ou mais” é direto no fluxo de 
atendimento na recepção central, devido a necessidade de, ter que retirar um médico do consultório, ao invés de dar 
vazão à demanda espontânea dos pacientes que buscam a UPA, o médico fica em tempo semi-integral na retaguarda, ou 
seja, a UPA se aproxima de uma configuração Hospitalar. Para dar assistência aos pacientes que ficam “internados na UPA”, 
contactando a regulação do município para transferir os pacientes que não deveriam permanecer na UPA por um período 
superior à 24 horas, monitorar os pacientes “internados”, avaliar exames, receber pacientes encaminhados pela SAMU, 
entre outras atividades inerente à atividade.

Fonte das informações, sistema de gestão utilizado na UPA.



Totais; Total Geral, total crianças, total 
adultos!



Totais por Procedimentos



TOTAL DE ACOLHIMENTO COM 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.



Das Metas Qualitativas



Comparativo Atendimentos 2018 x 2019
Clinico + Pediatrico.



Custo de honorários médicos x Quantitativo 
de atendimento.




