


UPAs 24h -  Política Nacional de Atenção às Urgências

Componente Pré-Hospitalar da Rede de Saúde

Situam-se entre UBS e Hospitais

Prestar atendimento
emergencial para evitar

óbito, sofrimento ou
sequelas nos pacientes

Descentralizar o
atendimento
emergencial

Desafogar as
emergências de

hospitais e evitar
internações em casos

menos complexos

E V I T A R  Ó B I T O D E S C E N T R A L I Z A R D E S A F O G A R



O número de UPAs
cresceu mais de Unidades em

funcionamento
Unidades em 

construção ou inativas

entre 2011 e 2016





Política pública em expansão

Recursos públicos escassos

Instrumento de controle de resultados

Prestação de contas e accountability

Construção de informação
qualificada para tomada de decisão



Mede o real impacto da política pública
Isola o efeito e identifica causalidade

Rocha e Fernandes (2014) Santos e Sampaio (2015)

Estudos anteriores

Avaliaram o impacto das UPAs
sobre taxas de mortalidade no
Rio de Janeiro

Avaliaram o impacto das UPAs
sobre taxas de mortalidade por
infarto nas capitais e regiões
metropolitanas do Brasil

Poucos estudos encontrados que avaliassem impacto das UPAs



Medir o impacto sobre mortalidade é relevante, mas não
reflete o impacto sobre o sistema de saúde

Qual o impacto sobre internações em hospitais?

Doenças do Aparelho Respiratório

Doenças com a maior taxa de
internação, porém mortalidade baixa







Avaliação impacto das UPAs
sobre internações
Mensuração do impacto para
todo o Brasil
Consideração do porte das UPAs

Contribuições teóricas: 

Resultados podem embasar
decisões dos gestores
Promoção da transparência e
accountability

Contribuições gerenciais: 



Sistema Único de Saúde
e as Unidades de Pronto

Atendimento

Avaliação de
Políticas Públicas

Tipos de
Avaliação

Avaliação de
Impacto

Avaliação de Impacto
em Programas de

Saúde no Brasil

Avaliação:
Conceitos Básicos







Não é possível comparar um município com UPA e o
mesmo município, no mesmo período de tempo, sem UPA.



PIB per
capita

População % Pop. Idosa % Pop.< 5 anos

Benef. Planos
de Saúde

Atendimentos
em UBS

Atendimentos
em Hospitais

Atendimentos
em UPAs





Avaliação feita para o ano de 2017



As diferenças das taxas de

internações entre os níveis 1 a 5

e o nível 0 representam o

impacto das UPAs 


















