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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O sucesso no atendimento a 
pacientes com parada cardiorrespiratória (PCR) depende, em parte, 
da disponibilidade e funcionalidade do equipamento de reanimação. 
Com o objetivo de normatizar os materiais dos carros de emergên-
cia (CE) e assim agilizar o atendimento foi publicada a Diretriz de 
Apoio ao Suporte Avançado de Vida (SAV). O objetivo deste estudo 
foi analisar a adequação dos CE à diretriz brasileira. 
MÉTODO: Estudo de corte transversal. Foram avaliados os CE de 
dois hospitais universitários. Foram considerados adequados aqueles 
que possuíam todos os itens nas quatro categorias especificadas na 
referida diretriz. 
RESULTADOS: Nenhum CE avaliado dispunha do conjunto de 
materiais especificados na normatização brasileira. Aspirina, mate-
rial para acesso de via aérea alternativa, dispositivo para confirmação 
secundária do tubo orotraqueal (TOT), entre outros, não estavam 
disponíveis em nenhum dos CE. Apenas 29,2% dos CE localiza-
dos em enfermarias para adultos possuíam monitor / desfibrilador 
com a função de monitorização nas pás e 45,9% deles dispunham de 
desfibrilador externo automático (DEA). Em nenhum CE avaliado 
foram encontrados TOT de todos os tamanhos recomendados. Fo-
ram detectadas deficiências em relação às agulhas de punção venosa 
periférica recomendadas pela diretriz. Em um dos hospitais pesqui-
sados, nenhum CE era equipado com máscara com reservatório de 
oxigênio. Os CE das unidades de pediatria apresentavam as maiores 
defasagens de materiais e equipamentos. Em três setores pesquisados, 
os CE não estavam localizados em pontos adequados na unidade. 
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The success in attending 
to patients of cardiorespiratory arrest depends partially on the avail-
ability and functioning of resuscitation equipment. With the aim 
of standardizing materials of the emergency trolleys (ET) and thus 
improve care was published guidelines for ET. The objective of this 
study was analyzing the degree of adaptation of ET to the guidelines. 
METHOD: This cross-sectional study evaluated ET at two univer-
sity hospitals. ET was considered adequate if they presented all the 
items in the four categories specified in that guideline. 
RESULTS: None of the ET contained the entire set of materials 
specified in the Brazilian standard. Aspirin, material accessing alter-
native airways, devices for secondary confirmation of orotracheal 
tube positioning, among others, were not available in any of the ET. 
Only 29.2% of ET located in adult wards contained a monitor / de-
fibrillator with monitoring function in the pads and 45.9% of them 
had AED. In no ET evaluated TOT were found in all recommended 
sizes. Deficiencies were found regarding the venous puncture needles 
recommended by the guideline. In one of the hospitals, no CE was 
equipped with masks with oxygen reservoir. The ET in pediatrics 
units contained the greatest deficiencies of materials and equipment. 
In three of the sectors investigated, the ETs were not located at ap-
propriate points in the unit. 
CONCLUSION: The ET in the hospitals investigated did not com-
ply with the Brazilian standard. 
Keywords: Advanced life support, Basic life support, Emergency 
trolley, Guidelines.

INTRODUÇÃO

A taxa de sobrevida, avaliada como alta hospitalar, em parada car-
diorrespiratória (PCR) intra-hospitalar situa-se em torno de 6%1-3. 
O sucesso no atendimento de uma PCR depende de alguns fato-
res relacionados ao paciente (idade, comorbidades, ritmo inicial da 
PCR, local do evento), à estrutura hospitalar (presença de equipes 
de emergência, materiais e local de cuidados pós-PCR) e aos profis-
sionais envolvidos com o atendimento (diagnóstico e desfibrilação 
precoces, reanimação realizada segundo as diretrizes vigentes)1. 
O material utilizado em reanimação cardiopulmonar (RCP) deve es-
tar funcionando adequadamente e sempre disponível em local de fácil 
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acesso4,5. Esse material, geralmente, é organizado e guardado nos carros 
de emergência (CE). A Diretriz de apoio ao Suporte Avançado de Vida 
(SAV) tem como objetivo homogeneizar o conteúdo e a quantidade de 
material dos CE nas diferentes unidades, de forma a agilizar o atendi-
mento de emergência4. As recomendações, segundo a referida diretriz, 
são específicas e diferenciadas conforme a localização do CE. Os itens, 
cerca de 60, são divididos em quatro tópicos: avaliação e diagnóstico; 
controle de vias aéreas; acesso vascular e controle circulatório e medi-
camentos. Os itens são classificados em níveis de prioridade. Os de 
nível 1 são aqueles essenciais, devendo estar prontamente disponíveis; 
os de nível 2 são altamente recomendáveis e devem estar disponíveis 
em no máximo 15 minutos; e aqueles de nível 3 são itens opcionais. 
A quantidade de cada item deve ser avaliada de acordo com o serviço.
Este estudo teve como objetivo analisar a adequação dos CE à referida 
diretriz em dois hospitais universitários na cidade do Recife, Brasil.

MÉTODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
sob registro 016/09 e CAAE 0016.0.172.000-09, foi realizado este 
estudo de corte transversal, no qual foram avaliados os carros de 
emergência de dois hospitais públicos vinculados a universidades na 
cidade do Recife, durante o mês de julho de 2009. 
O hospital A é um serviço de nível quaternário com 279 leitos em di-
versas especialidades clínicas e cirúrgicas, unidade de terapia intensi-
va (12 leitos), serviço de pronto-atendimento, unidade de transplan-
tes, além de centro obstétrico e maternidade. O total de leitos em 
enfermarias destinadas ao atendimento de adultos é 228 e aqueles 
para atendimento em pediatria, incluindo unidade de terapia inten-
siva (UTI), somam 39 leitos. O hospital B é essencialmente voltado 
para o atendimento de clínica e cirurgia cardiológicas, contando com 
diversas enfermarias, além de emergência cardiológica e unidades co-
ronárias. Possui 184 leitos, dos quais 100 estão localizados em enfer-
marias para atendimento de adultos, 64 em UTI e pronto-socorro 
(PS) e 20 para atendimento em pediatria (enfermaria, UTI e PS).
Os serviços foram avaliados durante suas atividades rotineiras, sem 
nenhum aviso prévio e sem alterar a dinâmica de funcionamento 
do local. A coleta de dados foi realizada através da análise direta dos 
materiais presentes nos CE. Considerando a possibilidade de alguns 
materiais e equipamentos estarem em uso no momento em que foi 
realizada a coleta dos dados, o profissional de enfermagem respon-
sável pelo setor, foi questionado acerca de materiais específicos não 
encontrados nos CE.
Os CE também foram avaliados quanto à localização espacial dentro 
da unidade de saúde, considerando-se como adequada a localização 
central dentro da unidade. Uma vez que a quantidade de cada item 
que compõe os CE não se encontra padronizada na diretriz brasi-
leira, foi considerado apenas se os itens estavam presentes nos CE, 
independentemente da quantidade encontrada.
Em função de ser mais frequente, no Brasil, a comercialização da 
apresentação de 0,25 mg de atropina e 500 mL de solução fisiológica 
a 0,9% (SF) ou Ringer com lactato (RL), foi considerada como ade-
quada a presença de pelo menos quatro ampolas de atropina (0,25 
mg) e não apenas ampolas de 1 mg e de, pelo menos, duas unidades 
de SF 0,9% / RL de 500 ml e não apenas unidades de 1 litro. Tam-
bém diferente do que é recomendado pela diretriz, foi considerada 

como presente qualquer apresentação do diazepam, independente 
da formulação comercial4. 

RESULTADOS

Foram avaliados 22 CE em 23 setores diferentes. No hospital A não 
havia CE no pronto-socorro infantil. Nos casos de PCR, o CE do PS 
de adultos era deslocado até aquele setor.
Não foi encontrado nenhum CE equipado com todos os itens pa-
dronizados na diretriz. De um modo geral, as UTI e os PS avaliados 
dispõem de CE mais bem equipados quando comparados com as 
unidades de internação (UI). Dentre as categorias de itens especifica-
das na diretriz, aquela relacionada ao controle de vias aéreas é a que 
apresenta as maiores deficiências. Quanto às medicações, apesar de 
algumas deficiências, aquelas utilizadas rotineiramente no SAV esta-
vam disponíveis na maioria dos CE avaliados. A tabela 1 apresenta 
os percentuais dos CE localizados em setores para atendimento de 
adultos, adequadamente equipados segundo alguns dos principais 
materiais e equipamentos recomendados pela diretriz brasileira. 
Quanto aos equipamentos e materiais utilizados para avaliação e diag-
nóstico, foi observado que materiais de proteção (luvas, máscaras e 
óculos), não estavam disponíveis em todos os CE localizados em UTI/
PS pesquisados. Nas UI o percentual de CE equipados com monito-
res/desfibriladores com a função de monitorização nas pás foi 29,2%, 
contrastando com 58,4% verificado nas UTI/PS pesquisadas. 
Em um dos hospitais avaliados, não havia máscara com reservatório 
de oxigênio em nenhum dos CE, seja naqueles localizados em UI ou 
em UTI/PS. Deficiências relacionadas aos materiais básicos como 
tubos orotraqueais (TOT) foram verificadas em todas as unidades 
avaliadas. Apenas 22,9% dos CE avaliados tinham todos os TOT re-
comendados pela diretriz. Dispositivos alternativos de manuseio de 
vias aéreas e aqueles usados para confirmação secundária da posição 
do TOT não foram encontrados em nenhum dos CE pesquisados. 
Foi observada também a utilização de lâminas de laringoscópio de 
tamanho 1, 2 e 3 para setores de atendimento de adultos e apenas 
lâminas 0 e 1 para unidades pediátricas, portanto, discordante da 
recomendação feita na diretriz de apoio ao SAV.
Deficiências graves por falta de materiais indispensáveis para um 
bom atendimento em SBV e SAV também foram detectadas nos 
itens relacionados ao acesso vascular e controle circulatório como 
pode ser verificado na tabela 1. Os materiais necessários para drena-
gem de um pneumotórax ou tamponamento cardíaco estavam pre-
sentes em apenas 25% dos CE de UI. Em 100% dos CE avaliados 
não havia conjuntos de perfusão, entretanto, estes materiais foram 
usualmente encontrados no posto de enfermagem. Apenas um CE 
localizado em UTI possuía equipo para hemoderivados.
Algumas medicações utilizadas em atendimento de pacientes com 
condições graves e potencialmente desencadeantes de PCR não fo-
ram encontrados nos CE pesquisados, tais como: adenosina, sulfato 
de magnésio, bicarbonato de sódio. Outras, fundamentais no atendi-
mento a pacientes com síndrome coronariana aguda, como aspirina 
e betabloqueadores, também estavam ausentes. Aquelas comumente 
utilizadas em RCP (adrenalina, atropina, amiodarona, lidocaína), es-
tavam, em sua maioria, disponíveis. 
Nos CE destinados ao atendimento em pediatria, a falta de equipamen-
tos usados no manuseio de vias aéreas, umas das causas mais frequentes 
de PCR em crianças, foi marcante, como pode ser observado na tabela 2. 
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Tabela 1 – Percentual de carros de emergência localizados em unidades de internação, UTI e pronto-socorro para atendimentos de adultos, equipados 
em conformidade com a diretriz de apoio ao SAV segundo os itens que os compõem.

Finalidades Equipamentos, Materiais e Medicações
Percentual de Adequação

UI UTI

Avaliação e diagnóstico
Desfibrilador externo automático 45,9 NA‡

Monitor /desfibrilador com MP externo, monitorização nas pás, mínimo de 3 derivações. 29,2 58,4
Onda bifásica 45,9 58,4

Controle de vias aéreas

Bolsa valva-máscara com reservatório de oxigênio 66,7 41,7
Tubo orotraqueal (nº 6 a 9) 22,9 50
Laringoscópio com lâmina curva (nº 3 e 4) 75 66,7
Fixador de cânula orotraqueal 16,7 25
Detector esofágico (ou outro dispositivo para confirmação secundária) 0 0
Máscara laríngea adulto 16,7 0
Via aérea alternativa (agulha para cricotireostomia, conjunto para traqueostomia) NA‡ 0

Acesso vascular e 
controle circulatório

Agulhas para punção venosa (nº 14, 16, 18 e 20, 22) 58,4 66.7
SF 1000, RL 1000 e SG 5% 500 mL 6,3 33,4
Seringa de 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL 93,8 75
Agulha 36 x 12 ou 36 x 10 16,7 33,4

Medicamentos

Atropina 100 100
Adrenalina 100 100
Amiodarona 100 100
Lidocaína 77,1 100
Cloreto de Cálcio 0 33,4
Gluconato de Cálcio 100 100
Sulfato de Magnésio 60,4 91,7
Bicarbonato de Sódio 100 100
Glicose a 50% 93,8 83,4

UI = unidade de internação; UTI = unidade de terapia intensiva; PS = pronto-socorro; MP = marca-passo; SF = solução fisiológica; RL = Ringer com lactato; SG = 
solução glicosada, NA - não se aplica = materiais que não fazem parte da lista deste tópico no Código Azul.

Tabela 2 – Percentual de carros de emergência localizados em UI, UTI e pronto-socorro para atendimentos em pediatria, equipados em conformidade 
com a diretriz de apoio ao SAV segundo os itens que os compõem.
Finalidades Equipamentos, Materiais e Medicações Adequação (%)

Avaliação e diagnóstico

Monitor/desfibrilador com MP externo, monitorização nas pás, mínimo de 3 derivações. 50*

Onda bifásica 0
Oxímetro de pulso 50
Aparelhos para dosagem da glicemia capilar 100

Controle de vias aéreas

Cânula orofaríngea (nº 00, 0, 1 e 2) 0
Bolsa valva-máscara com reservatório de oxigênio 50
Laringoscópio com lâmina reta (nº 00, 0, 1e 2) 25
Máscara de oxigênio com reservatório 0
Máscara facial tamanho neonato, bebe e criança 100
Tubo endotraqueal (2,5 a 7) 100
Cânula nasal tipo óculos 50
Nebulizador 100
Cânula de aspiração flexível (Nº 6, 8) 100
Fixador de cânula orotraqueal 0
Sonda nasogástrica (nº 6, 8) 50
Detector esofágico (ou outro dispositivo para confirmação secundária) 50
Máscara laríngea 0
Via aérea alternativa (agulha para cricotireostomia, conjunto para traqueostomia percutânea) 50

Acesso vascular e contro-
le circulatório

Agulha para punção venosa nº 22, 24 100
SF 1000, RL 1000 e SG a 5% (500 mL) 0
Equipo para macrogotas 100
Agulha 36x12 ou 36x10 50

Continua...
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Quanto à localização dos CE dentro das unidades, três deles 
(13,6%) estavam em local inadequado, pois não permitia um 
fácil e rápido acesso a todos os leitos do setor. Dois desses encon-
trava-se em salas anexas às unidades e um ficava na extremidade 
final da unidade pesquisada. 

DISCUSSÃO

Na amostra estudada, nenhum dos CE estava em conformida-
de com a diretriz brasileira de apoio ao SAVC, o que representa 
uma falha grave no atendimento de PCR. Segundo Royse6, os 
CE representam as maiores deficiências na condução de PCR, 
pois em geral não estão completos ou padronizados e a disposição 
dos equipamentos e fármacos não obedece a uma sistematização. 
Contrastando com os nossos achados, King e col.7 em estudo 
realizado na Inglaterra verificaram que apenas 9% dos CE apre-
sentaram deficiências, como checagem infrequente de materiais 
ou localização inadequada. Rosón e col.8 na Espanha, avaliaram 
o conteúdo e funcionamento dos CE e qualificaram como ade-
quados apenas 20% deles. Esses mesmos autores relataram que 
em 40% dos CE havia deficiências graves. Hogh e col.9 avaliaram 
as provisões dos CE em 14 hospitais da Grã-Bretanha e verifica-
ram diferenças significativas com relação à falta de equipamentos 
de controle circulatório e de medicamentos entre os serviços. As 
maiores deficiências foram detectadas nas unidades de cirurgia, 
ginecologia, obstetrícia e geriatria, enquanto nos hospitais avalia-
dos nesta pesquisa, as unidades de pediatria eram as que apresen-
tavam as maiores defasagens de materiais. 
Dyson e Smith10 consideram três diferentes deficiências relacio-
nadas à utilização dos materiais dos CE: falhas básicas do material 
(quebra, desenho inadequado), fatores externos (falta de corrente 
elétrica para a desfibrilação) e aquelas decorrentes do homem. 
Os autores defendem que este último é o fator mais comum e 
importante para o não funcionamento do material, seja devido 
à falta de conhecimento ou de treinamento para o manuseio ou 
por não reposição ou manutenção preventiva de peças. Avalian-
do o atendimento de PCR, King e col.7 encontraram atraso em 
18% dos atendimentos, decorrente de problemas com materiais. 
Cooper e col.11 estudando fatores que afetam a sobrevida após 
a PCR, encontraram que a falta de conhecimento ou proble-

mas com material parecem ser fatores limitantes ao atendimen-
to. Silva e col.12 analisaram ocorrências iatrogênicas durante o 
atendimento às PCR em UTI brasileiras e observaram que, em 
126 atendimentos, 31% dos problemas estavam relacionados a 
recursos e materiais. Neste sentido, o Conselho de Ressuscitação 
da Grã-Bretanha além de alertar para a checagem diária dos CE, 
atribui total responsabilidade ao serviço de saúde, assim como a 
reposição de material e treinamento de profisssionais13. Macias e 
col.5 enfatizam que o material deve ser checado periodicamente 
e não apenas os profissionais de enfermagem, mas toda a equipe 
de saúde deve estar familiarizada com o conteúdo dos CE, assim 
como com a localização de todos os materiais. Galinski e col.14 
relataram que apenas 64% dos médicos de um hospital univer-
sitário francês sabiam que existia um CE em seu departamento.
Foi observada, neste estudo, a falta de recursos fundamentais, 
como materiais de proteção, DEA e desfibriladores convencio-
nais adequados. Importante citar que alguns dos setores avaliados 
apresentavam desfibriladores monofásicos ao invés dos bifásicos, 
esses os recomendados pela diretriz. Reconhecidamente, os des-
fibriladores bifásicos apresentam melhor efeito na reversão da fi-
brilação ventricular e menor lesão miocárdica, pelo uso de menor 
intensidade de energia, com atenuação da disfunção miocárdica 
subsequente e menor incidência de refibrilação15-17. Ao contrário 
dos pacientes internados em UI, aqueles internados em UTI fre-
quentemente estão monitorizados 24h, o que permite qualificar 
como paradoxal a maior disponibilidade de desfibriladores com a 
função de monitorização nas pás em UTI quando comparada as 
unidades de internação. 
Alguns itens do controle de vias aéreas, como os TOT, não es-
tavam presentes nos CE de todas as UI do mesmo hospital, 
indicando mais provavelmente um problema de checagem dos 
materiais dos CE do que a falta deste material no hospital. Os 
dispositivos de confirmação da posição do TOT estavam ausentes 
em todos os CE, o que sugere que este material provavelmente 
não faz parte da rotina dessas instituições. Contrastando com esta 
realidade, um estudo escocês18 mostrou que 30% dos serviços de 
emergência pesquisados não utilizavam o capnógrafo de rotina 
para checar a correta posição do TOT. Cooper e col.19, avaliando 
os principais erros e falhas de equipamentos relacionados a pro-
cedimentos anestésicos em hospitais de Boston, observaram que 

Tabela 2 – Continuação
Finalidades Equipamentos, Materiais e Medicações Adequação (%)

Medicamentos

Atropina 100
Adrenalina 100
Amiodarona 100
Lidocaína 100
Cloreto de Cálcio 0
Gluconato de Cálcio 100
Sulfato de Magnésio 25
Bicarbonato de Sódio 100
Glicose a 50% 100
Broncodilatador 100
Aminofilina 50

*Monitor /desfibrilador com pás infantis; MP = marca-passo, SF = solução fisiológica; RL = Ringer com lactato; SG = solução glicosada. 
UI - unidade de internação; UTI = unidade de terapia intensiva
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11% eram devidos a falha de equipamentos e 10% destes, devido 
a problemas com o laringoscópio. 
Foram encontrados agulhas para punção venosa em todos os CE, 
mas não de todos os calibres recomendados pela diretriz, o que 
pode atrasar a administração de medicamentos por via venosa20. 
O Código Azul determina como nível de prioridade 1 a presen-
ça de equipo para hemoderivados e este item foi encontrado em 
apenas um CE. Esse achado pode ser justificado pela rotina dos 
bancos de sangue, uma vez que tais equipos são fornecidos por 
eles, quando indicada a transfusão sanguínea e este é o proce-
dimento adotado pelos dois hospitais pesquisados. Cabe, nestas 
circunstâncias, questionar a real necessidade desse material estar 
presente nos CE, uma vez que tê-lo no CE sem a liberação do 
hemoderivado pelos bancos de sangue não representaria nenhu-
ma garantia de atendimento mais rápido. Ainda no item relacio-
nado ao controle circulatório, é importante ressaltar que além 
dos materiais, equipamentos e medicações usados durante a RCP, 
devem estar disponíveis os materiais necessários para correção/
tratamento das possíveis causas das PCR, como se aplica aque-
les necessários para drenagem de um pneumotórax ou tampona-
mento cardíaco.
O mesmo raciocínio se aplica ao tópico “Medicamentos”. Os fár-
macos frequentemente usados no atendimento à PCR (adrenali-
na, atropina e amiodarona)21 foram encontrados de acordo com 
a normatização. Contudo, fármacos fundamentais para atendi-
mento de doenças que poderiam levar a uma PCR ou para o ma-
nuseio adequado pós-PCR (como adenosina, sulfato de magnésio 
e bicarbonato de sódio) não estavam igualmente disponíveis. Vale 
ressaltar o fato da aspirina, medicação imprescindível no atendi-
mento às síndromes coronarianas agudas22-25, estar ausente em 
todos os CE. 
A despeito da PCR em pediatria ocorrer mais frequentemente 
como consequência de hipoxemia ou hipotensão26, em ambiente 
intra-hospitalar a PCR é mais frequente do que a parada respira-
tória isoladamente. A PCR isolada tem sido relacionada à maior 
sobrevida27,28. Foi observado também que nos hospitais avaliados, 
cânulas orotraqueais, laringoscópios e lâminas não se encontra-
vam disponíveis em todos os CE. A falta de dispositivos e medi-
cações necessários para um atendimento adequado a quadros res-
piratórios agudos que não PCR, expõe os pacientes, aumentando 
o risco de evolução desfavorável e maiores complicações.
Quanto à localização espacial dos CE nos setores dos hospitais, 
não há uma recomendação explícita na diretriz quanto ao local 
específico onde os mesmos devem situar-se. No entanto, enten-
de-se que a logística do atendimento seria facilitada se os CE fos-
sem encontrados em um local central na unidade, de forma a 
localizar-se equidistante dos leitos mais afastados. Desta forma, 
dos 22 CE avaliados, três se localizavam em lugares inapropria-
dos, um dos quais, na extremidade do setor e os outros dois em 
salas anexas, destinadas a curativos ou realização de exames com-
plementares. Essa distribuição espacial atrasa, dificulta o atendi-
mento e compromete o desfecho.
Apesar de não ser determinada pela diretriz a disposição dos ma-
teriais no CE, este parece ser um fator facilitador para o atendi-
mento. Agarwal e col.28 compararam CE em serviço de pediatria, 
onde os materiais encontravam-se arrumados em gavetas especí-
ficas para vias aéreas, medicações, acesso vascular ou em gavetas 

com materiais separados por faixa etária, com os CE sem uma 
padronização de organização. Verificaram que 67% dos médicos 
preferiram a organização por faixa etária, pois os instrumentos de 
acesso às vias aéreas eram encontrados mais rapidamente (25 e 38 
segundos respectivamente). A organização dos CE para adultos 
foi proposta por Donchin29 baseada na prática nos supermer-
cados (“touch and buy”). Ele propôs a disposição dos itens em 
recipientes transparentes e com etiquetas de identificação para 
facilitar sua acessibilidade. Nos CE avaliados nesta pesquisa, não 
foi observado nenhum padrão de organização; os itens que os 
compunham encontravam-se dispostos de acordo com a conve-
niência ou orientação da enfermeira do setor.
Diante do exposto, foi verificado que os CE dos hospitais pesqui-
sados não obedecem à normatização brasileira, representando um 
grave problema de saúde pública, uma vez que pode impactar as 
taxas de sobrevida em PCR nestas unidades de saúde. 
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