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PROPOSIÇÃO Nº. 097/2021 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

 

Unidade de Pronto Atendimento, abreviadamente UPA ou UPA 24h, é uma 

espécie de Posto de Saúde instalada em diversas cidades do Brasil. São responsáveis 

por concentrar os atendimentos de saúde de média complexidade, compondo uma rede 

organizada em conjunto com a atenção básica e a atenção hospitalar. As unidades 

também possuem o objetivo de diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, 

evitando que casos de menor complexidade sejam encaminhados diretamente para as 

unidades hospitalares, além de ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

As UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, visando acolher e 

atender a todos os usuários que buscam assistência médica. Também são capazes de 

resolver grande parte das urgências e emergências, sendo que, nas localidades que 

contam com pelo menos uma unidade, cerca de 97% dos casos são solucionados no 

próprio local. Quando um paciente chega a uma UPA, os médicos prestam socorro, 

controlam o problema e detalham o diagnóstico. Também é feita a análise da necessidade 

de encaminhamento do paciente a um hospital ou de mantê-lo em observação por 24 

horas.  

As UPAs oferecem atendimento a urgências pediátricas, clínicas e odontológicas. 

Elas têm capacidade de realizar o primeiro atendimento ao trauma, estabilizando o 

paciente até a transferência para uma unidade de maior porte. As UPAs também fazem 

acolhimento, classificação de risco, exames laboratoriais e de raios X e observação 

individual. Cada unidade possui salas vermelhas, voltadas ao atendimento de casos mais 

graves, e leitos de observação pediátrica e clínica, sendo que, em algumas unidades, 

também há salas de medicação e de nebulização. 
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Diante do exposto é que vimos até a tribuna desta conceituada Casa, requerer na 

forma regimental, depois de ouvir o Plenário e obter a aprovação dos nobres colegas 

Vereadores e das nobres colegas Vereadoras, seja encaminhado expediente a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 

solicitando da mesma a CONSTRUÇÃO DE MAIS UMA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO – UPA, e que a mesma seja construída nas proximidades do Bairro 

Cristo Redentor, para atender aos moradores de São Domingos da Angélica, Campo de 

Aviação, São Sebastião, Santa Clara e outros. Que da decisão da Casa seja dado 

conhecimento aos moradores dos citados logradouros públicos e aos meios de 

comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mario Ferreira Fonseca”, em 26 de 

abril de 2021. 

 
 

Gelciney Matos de Carvalho – GEL 
VEREADOR – PR 

 

 

 

 


