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Introdução: A unidade de emergência (UE) consiste na parte central no funcionamento do
sistema de saúde, sendo que todos os serviços devem funcionar de maneira eficiente, mas a
UE é onde na maioria dos casos se inicia no tratamento do paciente. Houve um aumento na
demanda dos atendimentos de emergências clínicas nas UE. Com isso é necessário tornar
mais eficiente e organizado o trabalho dos profissionais de saúde. As doenças
cardiovasculares representam as principais causas de procura dos serviços de emergência
com alta taxa de mortalidade, por isto há uma a necessidade de se estabelecer métodos e
critérios acurados de identificação rápida daqueles portadores de doenças de alto risco, a
fim de tratá-los precoce e apropriadamente. Outro fator de evidencia na unidade de
emergência são os pacientes com problemas respiratórios, havendo um aumento na
morbidade e mortalidade. Na prática clinica das unidades de emergências uma ocorrência
muito comum são os pacientes com sintomas de cefaléia. Acarretando considerável
impacto econômico e sobrecarrega as unidades de emergência. As doenças neurológicas
são prevalentes na sala de emergência com alterações agudas da consciência. Objetivos:
Caracterizar os pacientes atendidos no Pronto Atendimento de um Hospital de Ensino;
identificar as emergências clínicas predominantes na unidade de Pronto Atendimento do
referido Hospital; verificar o destino destes pacientes (alta, internação ou óbito). Métodos/
Procedimentos: O estudo será realizado em uma Unidade de Emergência de um Hospital
de Ensino no Município de São José do Rio Preto/SP. Será uma pesquisa de análise de
prontuário eletrônico, tipo descritivo corte retrospectivo e a amostra será constituída por
todos os pacientes adultos atendidos nos períodos de janeiro / 2009 a maio/ 2010. Para
facilitar a obtenção dos dados elaborou-se um instrumento de coleta de dados com aspectos
sociodemográficos e clínicos. Resultados Esperados: Com os dados que serão obtidos nesta
pesquisa esperamos possibilitar ações que previnam essas afecções ou que permitam um
diagnóstico e tratamento precoce, proporcionando subsídios para planejar e desenvolver
uma assistência de qualidade, evitando complicações.
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