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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A implantação dos times de 
resposta rápida (TRR) para o atendimento de emergências clí-
nicas e parada cardiorrespiratória (PCR) tem mostrado impac-
to positivo na sobrevida e morbidade dos pacientes atendidos. 
Este estudo teve como objetivo descrever a sua implantação no 
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. 
RELATO DE EXPERIÊNCIA: Trata-se de implantação dos 
TRR. Foram criados três TRR de acordo com o tipo de emer-
gência clínica e a idade do paciente: Código Vermelho e Azul –  
atendimento de PCR em cardiopediatria e adultos, respectiva-
mente – e Código Amarelo – atendimento de emergências clíni-
cas em adultos. Para viabilizar a implantação, houve necessidade 
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de adequação da infraestrutura, por meio da aquisição de bips 
internos exclusivos, adequação dos elevadores e a padronização 
dos carros de emergência. Todos os profissionais que compõem 
os TRR foram treinados, bem como os enfermeiros e os médicos 
das unidades que atendem pacientes não críticos. 
CONCLUSÃO: Acredita-se que com a implantação dos TRR 
haverá maior agilidade no atendimento das emergências clínicas 
e das PCR, contribuindo para melhor prognóstico do paciente.
Descritores: Equipe de respostas rápidas de hospitais, Parada car-
díaca, Medicina de emergência.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Rapid response team 
(RRT) implementation for clinical emergency assistance and 
cardiorespiratory arrest (CRA) has resulted in positive impacts 
on the survival and morbidity rates of the assisted patients. This 
study aimed at the description of RRT implantation at Hospital 
das Clínicas Heart Institute of the School of Medicine of Univer-
sidade de São Paulo. 
EXPERIENCE REPORT: It is an RRT implantation. Three 
RRT were developed according to the type of clinical emergency 
and patient age: Red and Blue Code – CRA assistance in car-
diopediatrics and adult care, respectively – and Yellow Code – 
clinical emergency assistance for adults. To make implantation 
feasible, infrastructure adjustments were necessary with the ac-
quisition of specific internal pagers, lift adjustments, and emer-
gency carts standardization. All health care providers involved in 
the RRTs were trained, including nurses and physicians who care 
for non-critical patients.
CONCLUSION: We think RRT implantation will result in 
more prompt assistance for clinical emergencies and CRA, and 
better patient prognosis. 
Keywords: Emergency medicine, Cardiac arrest, Hospital rapid 
response team.

InTRODUÇÃO

A parada cardiorrespiratória (PCR) pode ser definida como a in-
terrupção abrupta, inesperada e irreversível de todas as funções 
biológicas, com ou sem sintomas premonitórios1. Nesta situação 
clínica, há a ausência da circulação, o que provoca hipoperfusão 
cerebral2. Assim, o atendimento da PCR deve ser rápido, eficiente 

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 set-out;10(5):394-7



395

Implantação dos Times de Reposta Rápida: experiência de um hospital de alta complexidade em cardiopneumologia

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 set-out;10(5):394-7

e baseado nas melhores evidências científicas. A rapidez no diag-
nóstico, bem como o atendimento precoce e o restabelecimento 
da função circulatória espontânea, no menor tempo possível, são 
fundamentais para melhor prognóstico do paciente3.
Estudo mostra que a cada minuto sem ressuscitação cardiopul-
monar (RCP) reduz-se a probabilidade de sobrevida em 10%4. 
Crescentes avanços no atendimento das emergências cardiovas-
culares e no suporte avançado de vida têm ocorrido nos últimos 
anos. Há evidências de que a organização desses avanços em pro-
tocolos sistematizados de atendimento à PCR e outras situações 
clínicas de emergência, como o código azul, permitem alcançar 
melhores resultados com relação à restauração da circulação e me-
lhora da sobrevida em vítimas de PCR3.
O código azul tem como objetivo sistematizar o atendimento de 
pacientes com suspeita de PCR, de forma a abreviar, ao máxi-
mo, o acesso ao suporte básico e avançado de vida; aumentar a 
taxa de sobrevida em pacientes com PCR; implementar o registro 
de ressuscitação cardiopulmonar; estudar a incidência e a forma 
como são atendidas as PCR; acompanhar, dispor de manutenção 
e atualizações dos procedimentos periodicamente, para melhoria 
do atendimento; e diminuir os custos hospitalares5. Outro sis-
tema que vem sendo implementado é o código amarelo, cujos 
objetivos são: reduzir as ocorrências de PCR em pacientes com 
intercorrências clínicas e que se encontram em unidades fora de 
um ambiente preparado para atender uma situação crítica; imple-
mentar o registro de alterações agudas nos parâmetros vitais des-
ses pacientes; e acompanhamento, manutenção e atualizações dos 
procedimentos periodicamente, para melhoria do atendimento.
Para o atendimento dos códigos azul e amarelo são formadas 
equipes, compostas por médicos, enfermeiros e outros profissio-
nais da saúde, denominadas times de resposta rápida (TRR). As 
iniciativas para montar os TRR começaram a surgir após as evi-
dências apontadas por alguns estudos, em que se observou que 
a PCR era precedida por piora da função neurológica, cardíaca, 
metabólica e/ou respiratória6,7. Esses achados corroboram com a 
hipótese de que o paciente apresenta sinais preditores de PCR, 
em média 6 a 8 horas antes de sua ocorrência6,7.
Estudo que analisou as razões de PCR hospitalares evitáveis evi-
denciou que 61,9% desses eventos poderiam ter sido evitados, 
pois em todos esses atendimentos houve algum erro prévio, como 
atraso de diagnóstico, interpretação errada da investigação, trata-
mento incompleto, manuseio do paciente em área inadequada 
e controle dos casos por médicos inexperientes8. Estes dados re-
forçam a necessidade do treinamento da equipe e a importância 
do atendimento rápido para os pacientes que apresentarem sinais 
de piora clínica, antes que se torne um evento grave e com baixa 
chance de resolução, como nos casos de PCR. 
Os efeitos da implantação dos TRR foram analisados numa re-
cente metanálise que incluiu 18 estudos e 1,3 milhões de admis-
sões hospitalares. Os resultados deste estudo evidenciaram que 
a sua implementação, para atendimento de intercorrências em 
adultos internados fora das unidades de terapia intensiva (UTI), 
estava associada à redução de 33,8% no número de PCR. En-
tretanto, não houve correlação com a diminuição das taxas de 
mortalidade. Em relação ao atendimento das intercorrências com 
crianças, a implementação dos TRR foi responsável por reduzir 
em 37,7% o número de PCR fora da UTI e em 21,4% as taxas 

de mortalidade9.
Estimulados por esses resultados, a Diretoria Clínica e a Coor-
denação de Enfermagem do Instituto do Coração (InCor) do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo vêm trabalhando para a implementação dos TRR, 
estruturados de acordo com o tipo de emergência clínica e a idade 
do paciente: Código Vermelho e Azul – atendimento de PCR em 
cardiopediatria e adultos, respectivamente – e Código Amarelo – 
atendimento de emergências clínicas em adultos. 
Desta forma, este estudo é um relato de experiência e tem como 
objetivo descrever a implantação dos TRR (Código Azul, Amare-
lo e Vermelho) no InCor.

RElATO DE EXPERIÊnCIA

Implantação dos Times de Resposta Rápida 
A primeira etapa da implantação dos TRR constou do levanta-
mento, análise, organização e definição dos procedimentos ne-
cessários para sua implantação. Foram realizadas reuniões das 
Diretorias Clínica, Executiva e Coordenação de Enfermagem do 
Instituto do Coração, com objetivo de definir as estratégias da 
implantação dos TRR. Após as reuniões optou-se pela implan-
tação de três TRR: Código Azul, Código Vermelho e Código 
Amarelo, ficando acordado que as equipes seriam compostas por 
médicos e enfermeiros. Identificou-se que alterações na infra-
estrutura física (elevadores com transporte rápido e prioritário 
em direção ao local de atendimento), bem como a obtenção de 
materiais, como bips, e a padronização dos carros de emergência 
seriam necessários.

Finalidades e composição dos TRR
No InCor, os Times dos Códigos Azul e Vermelho atendem as 
PCR em adultos e crianças, respectivamente, durante 24h do 
dia. Por sua vez, o time do Código Amarelo é o responsável pelo 
atendimento das emergências clínicas de adultos. A composição 
desses times está descrita na figura 1.

Figura 1 - Organograma da composição dos profissionais dos times de 
resposta rápida.

O Código Azul abrange o atendimento de pacientes e/ou acom-
panhantes adultos e sem cardiopatia congênita, com suspeita de 
PCR nas unidades não críticas, ou seja, fora das UTI (clínicas 
e cirúrgicas), pronto-socorro, centro cirúrgico e laboratório de 
hemodinâmica. Essas unidades compreendem 249 leitos. O Có-
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digo Vermelho, por sua vez, abrange o atendimento do adulto 
ou criança sob a supervisão do Grupo de Cardiologia Pediátrica 
com suspeita de PCR nas unidades não críticas. Essas unidades 
compreendem 34 leitos. Portanto, os times de atendimento são 
distintos e foram assim estruturados considerando-se ser um hos-
pital de alta complexidade e as peculiaridades do atendimento 
das emergências em adultos e crianças.
Os registros dos dados referentes à PCR são realizados segundo o 
protocolo de Utstein10. Os dados são coletados por um profissio-
nal do Código Azul/Vermelho ou por um profissional da unidade 
em que está ocorrendo a emergência.
O Código Amarelo, por sua vez, abrange o atendimento de pa-
cientes adultos com alterações agudas dos parâmetros vitais e nas 
unidades não críticas. Os critérios de acionamento deste TRR 
são: comprometimento respiratório agudo (diminuição aguda 
da saturação de O2 para < 88%, sem melhora para > 90% com 
dispositivos de suporte de oxigênio e/ou mudança da frequência 
respiratória para < 8 rpm ou > 30 rpm), comprometimento cir-
culatório agudo (diminuição da pressão arterial menor ou igual 
a 80 mmHg ou >180 mmHg associado a sintomas, mudança na 
frequência cardíaca para < 40 bpm ou > 130 bpm e/ou presença 
de taquicardia ventricular no monitor), comprometimento neu-
rológico agudo (rebaixamento do nível de consciência, convul-
são, hemiparesia, desvio de rima labial, disartria, fala pastosa e/ou 
fala diferente do cotidiano), quando o paciente apresentar sinto-
mas sugestivos de síndrome coronariana aguda (dor torácica, em 
aperto, ou sensação de peso, irradiada para mandíbula, braços, re-
gião torácica posterior) e quando a equipe referir estar seriamente 
preocupada com o estado geral do paciente (paciente refere “não 
estar bem” ou sentir “algo errado” e/ou mudança de cor, umidade 
e diminuição da temperatura nas extremidades do paciente (ex-
tremidades pálidas, acinzentadas, úmidas ou cianóticas).
Todos os profissionais que compõem os TRR, bem como os en-
fermeiros e médicos das unidades de internação, foram treinados 
em relação ao acionamento, atendimento e preenchimento da 
ficha de avaliação do paciente e de atendimento. 

Infraestrutura física e material
O acionamento dos TRR é realizado por meio de bips internos, 
via telefonista. Vale ressaltar que para cada um dos Códigos fo-
ram providenciados três bips, um para cada profissional escalado 
para a cobertura dos TRR. O ramal para o acionamento dos TRR 
é exclusivo para este fim e as telefonistas foram treinadas previa-
mente. Uma vez acionado, aparece no bip, o andar, o bloco e o lei-
to em que a emergência está ocorrendo. Foi instalado, em quatro 
elevadores, o sistema de prioridade, em que os TRR têm acesso 
rápido e prioritário em direção ao local de atendimento. Nos bips 
foram afixadas as chaves que acionam os elevadores e permitem 
seu redirecionamento para o andar onde ocorrerá o atendimento. 
Para que todos conheçam a possibilidade de mudança de curso 
dos elevadores a qualquer momento, foram fixados avisos com a 
mensagem: “a qualquer momento o elevador poderá alterar seu 
curso para o atendimento de emergências”. 

Acionamento dos TRR 
Os TRR são acionados pelos bips internos conforme já descrito. 
Após o acionamento dos TRR, a enfermeira da unidade onde 

ocorreu a emergência também é responsável por comunicar o 
médico assistente e residente da enfermaria, pois estes são os res-
ponsáveis pelos cuidados pós-ressuscitação e pela transferência do 
paciente para a UTI, caso seja necessário.

Padronização dos carros de emergência
Todos os carros de emergência foram padronizados desde o início 
de 2004, de acordo com as recomendações da Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia5. A padronização foi realizada de acordo 
com a idade dos pacientes (adulto e infantil) e a unidade de aten-
dimento (unidade de internação, pronto-socorro, UTI, centro 
cirúrgico). 

Teste piloto
Foi escolhida uma unidade de internação para iniciar o projeto pi-
loto, que ocorreu durante três meses. Com isso, identificaram-se as 
necessidades de adaptação e/ou mudança do projeto original.

Perspectiva
Após a implantação dos TRR, o treinamento dos profissionais, 
bem como a avaliação dos processos de atendimento, serão contí-
nuos e sistematizados. O treinamento deve ser realizado regular-
mente, preferencialmente em periodicidade trimestral ou semes-
tral, devido ao declínio do conhecimento ao longo dos meses11.

COnClUSÃO

As emergências clínicas e a PCR são situações estressantes, que 
demandam grande empenho e dispêndio de energia por parte dos 
profissionais que as atendem. Quando seu atendimento não está 
bem estruturado e definido pode gerar conflito de papeis, demora 
no início do atendimento, realização de procedimentos equivo-
cados, culminando com gastos desnecessários para o serviço e, 
principalmente, com desfechos indesejados. Assim, os serviços de 
saúde, em especial os de alta complexidade cardiovascular, devem 
dispor de estratégias que visem a organização e a sistematização 
do atendimento das situações de emergência, de modo que seja 
realizado de forma rápida e eficiente. Espera-se que a implantação 
dos TRR e o conseqüente treinamento dos profissionais envol-
vidos possam contribuir de forma importante para a prevenção 
das ocorrências das PCR, bem como melhorar o prognóstico dos 
pacientes após este evento.
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