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RESUMO 

 

O Carro de Urgência e Emergência (CUE) é um armário utilizado para a guarda de medicamentos 

e materiais médico-hospitalares imprescindíveis para suprir as necessidades dos pacientes 

atendidos em determinada unidade assistencial em situação de emergência, sendo considerado 

um subestoque de medicamentos. Se utilizado de forma indiscriminada, além do descontrole do 

estoque, pode promover a ocorrência de graves erros de medicação, além da possibilidade de 

desvios e perdas por obsolescência. O objetivo deste trabalho foi propor a reestruturação da rotina 

e gestão dos CUE do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), 

com foco na melhoria do processo de segurança do paciente. Trata-se de um estudo observacional 

descritivo transversal, realizado através da análise do elenco de medicamentos que compõem o 

CUE, da comparação da lista de medicamentos eleitos para compor os CUE com a estabelecida 

pela AHA; da reestruturação da gestão de estoque do CUE e da análise da nova rotina. 

Estabelecido o novo elenco e a nova rotina, foi realizada a análise de sua implantação através de 

um checklist, verificado mensalmente, no período de outubro a dezembro de 2016. Foi possível 

observar que durante as visitas aos CUE todas as 27 unidades encontravam-se lacradas, porém 

em média 62 % dos lacres conferiam com o original. Além disso, foi constatado que, em média 

65 % dos CUE foram abertos e desses, apenas em média 13 % notificaram sua abertura. Durante 

o período analisado também foram registradas as notificações espontâneas, que totalizaram 16 ao 

longo do período. Dessa forma, pode-se concluir que a mudança da rotina promoveu melhoria no 

controle dos subestoques em estudo, promovendo além da eficiência deste processo, a otimização 

das atividades assistenciais e a consequente melhoria na segurança do paciente. Como 

perspectiva nota-se a necessidade de estudos envolvendo maior período de análise para obter 

melhor avaliação da implementação da nova rotina. Outra proposta seria o treinamento de toda a 

equipe envolvida na rotina dos CUE e educação continuada para que os problemas envolvidos no 

processo sejam minimizados. 

 

 

Palavras-chave: carro de emergência, segurança do paciente e controle de estoque. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Emergency and Emergency Cart (CUE) is a wardrobe used to store medications and 

medicals hospital devices essential to meet the needs of patients cared for in a particular care unit 

in an emergency situation, and is considered a sub-stock of medicines. If used indiscriminately, 

besides the uncontrolled inventory, can promote the occurrence of serious medication errors, in 

addition to the possibility of deviations and losses due to obsolescence. The objective of this 

work was to propose the restructuring of the routine and management of the CUE of the Instituto 

Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), focusing on improving patient 

safety process. This is a cross-sectional descriptive observational study, carried out by analyzing 

the list of medicines that makes up the CUE, comparing the list of medicines chosen to compose 

the CUE with that established by the AHA; The restructuring of CUE's stock management and 

the analysis of the new routine. Once the new cast and the new routine had been established, an 

analysis of its implementation was carried out through a checklist, checked monthly, from 

October to December 2016. It was possible to observe that during the visits to the CUE all 27 

units were sealed , But on average 62% of the seals conferred with the original. In addition, it was 

found that, on average, 65% of CUEs were opened and of these, only an average of 13% notified 

their opening. During the analyzed period, spontaneous reports were also registered, which 

totaled 16 during the period. Thus, it can be concluded that routine change promoted 

improvement in the control of the sub-surveys under study, promoting the efficiency of this 

process, the optimization of care activities and the consequent improvement in patient safety. 

Then, as a perspective it is necessary to carry out studies involving a longer period of analysis to 

obtain a better evaluation of the implementation of the new routine. Other proposal would be the 

training of all the staff involved in the CUE routine and continuing education so that the 

problems involved in the process are minimized. 

 

Key words: emergency cart, patient safety and stock control.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos de Hipócrates (460 a 370 a.C.) se tinha a concepção da importância de se 

prevenir um dano, quando o mesmo cita a premissa: Primum non nocere, que significa, primeiro 

não cause o dano.  Ao longo dos anos essa ideia tem crescido, ao ponto que atualmente, a 

melhoria da segurança do paciente e da qualidade da assistência à saúde tem recebido atenção 

especial mundialmente. 

De maneira global, essa tendência passa inevitavelmente, pela discussão de medidas que 

visem diminuir a ocorrência de eventos adversos a medicamentos e falhas na terapia 

medicamentosa (ASHP, 1998). 

Por consequência, vê se a necessidade de elaborar mecanismos e ferramentas que ajudem a 

solucionar e/ou prevenir algum tipo de erro relacionado a medicamentos. Dentre as diversas 

possibilidades, destaca-se o controle de estoques e subestoques de medicamentos na área 

hospitalar, tendo como principal objetivo, a garantia e disponibilidade dos medicamentos 

necessários no momento, nas condições e locais desejados. 

De acordo com NETO (2010), a gestão de estoque de medicamentos envolve uma série de 

etapas em um processo que abrange a cadeia de suprimentos, que contempla, desde a 

homologação e cadastro dos itens de estoque até o atendimento ao paciente.  

Na área hospitalar, é difícil providenciar a produção ou entrega de itens de estoque por 

fornecedores de forma instantânea e no momento da necessidade. Por isso é de extrema 

importância administrar os estoques desses produtos quanto a sua rotatividade e aos seus custos 

financeiros (NETO, 2010).  

O sistema de distribuição dos estoques no ambiente hospitalar exerce influência sobre os 

níveis deste. Ao optar por sistema de Depósitos Satélites com ponto de formação de estoques, 

garante-se maior disponibilidade, rapidez e nível de serviço no atendimento aos usuários. Tendo a 

necessidade de administrar esses subestoques de forma eficiente, evitando a estocagem em 

excesso, baseando-se em parâmetros de reposição de acordo com o consumo e criticidade da 

Unidade de atendimento (NETO, 2010). 

Dentre os principais subestoques existentes no âmbito hospitalar, destacam-se os Carros de 

Urgência/Emergência (CUE) que são armários utilizados para a guarda de medicamentos e 

materiais médico-hospitalares imprescindíveis para suprir as necessidades dos pacientes 
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atendidos em determinada unidade assistencial em situação de emergência. A sua existência, bem 

como de todo o seu material e a sua organização, constituem ferramentas importantes para o 

sucesso da abordagem do doente grave e, se utilizados de forma indiscriminada, além do 

descontrole do estoque, pode promover a ocorrência de graves erros de medicação, além da 

possibilidade de desvios e perdas por obsolescência.  

A Instituição em estudo, vinculada ao Ministério da Saúde, tem como missão a melhoria da 

qualidade de seus processos assistenciais. É acreditada pela Joint Comission International (JCI) 

por meio do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), órgão certificador que objetiva 

contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado aos pacientes nos hospitais, por meio do 

processo de acreditação.  

Desta forma, vê-se necessário a realização de intervenções para melhoria do processo de 

controle dos CUE, a fim de garantir qualitativa e quantitativamente a disponibilidade dos 

medicamentos, evitando o uso em situações não emergenciais e promovendo a melhoria do 

processo de segurança do paciente, corroborando com a missão institucional. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

A segurança do paciente é considerada uma dimensão da qualidade da assistência, sendo 

definida como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado de saúde (WHO, 2009).  

O tema ganhou evidência a partir da publicação do Instituto de Medicina dos Estados 

Unidos (IOM) intitulada Errar é Humano: Construindo um Sistema de Saúde Mais Seguro [ To 

Err is Human: Building a Safer Health System], em que aponta o problema dos danos causados 

pela assistência à saúde em pacientes norte-americanos (IOM, 2001).  

Essa temática tem crescido muito nos últimos anos e no Brasil, em 2013, foi publicada a 

RDC/ANVISA nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde 

e dá outras providências. Esta normativa regulamenta e coloca pontos básicos para a segurança 

do paciente como Núcleos de Segurança do Paciente, a obrigatoriedade da Notificação dos 

eventos adversos e a elaboração do Plano de Segurança do Paciente (BRASIL, 2013).   

Desta forma, aumenta-se a preocupação com a segurança e qualidade do atendimento ao 

paciente. De maneira que se tem implantado cada vez mais medidas de prevenção nas instituições 

de saúde, tais como detecção e prevenção de erros de medicação por meio de intervenções 

clínicas (CARDINAL e FERNANDES, 2014). 

No campo relacionado com a assistência à saúde, DONABEDIAN (1986) definiu 

qualidade como “a obtenção dos maiores benefícios com os menores riscos ao paciente e ao 

menor custo”, focando na tríade de gestão de estrutura, processo e resultado 

(DONABEDIAN,1986). 

Dentre as inúmeras causas de complicações à saúde e de prejuízos econômicos e sociais, 

destacam-se as prescrições e o uso inadequado de medicamentos. Desta forma, é importante, no 

ambiente hospitalar, atentar-se para os Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM), pois 

estes são importantes no processo de assistência à saúde (AIZENSTEIN, 2010).  

Os medicamentos podem ser a causa de alta morbidade e mortalidade, isso se deve em 

grande parte a falhas ou erros que se produzem durante a utilização destes (OTERO et al, 2000). 

O Conselho Nacional de Coordenação de Relatórios e Prevenção de Erros de Medicação 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html
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(National Coordinating Council for Medication Error Reportingand Prevention – NCCMERP) 

define erro de medicação como: “qualquer evento evitável que pode causar dano ao paciente ou 

levar ao uso inadequado de medicamentos quando eles estão sob o controle do profissional de 

saúde, paciente ou consumidor. Estes incidentes podem estar relacionados com a prática 

profissional, com os produtos, processos ou sistemas, incluindo prescrição, comunicação, falhas 

de rotulagem, embalagens, nomes, preparação, dispensação, distribuição, administração, 

educação, monitoramento e uso” (NCCMERP, 2001). 

Sendo assim, ressalta-se a importância de reduzir erros de medicação e aumentar a 

segurança no uso de medicamentos. Para isso além de medicamentos seguros faz-se necessário 

criar sistemas de utilização a prova de erros, providos de medidas e dispositivos que reduzam ao 

máximo os erros em seus processos, ou garantam que os erros acontecidos não cheguem a causar 

consequências negativas ao paciente (NETO, 2010). 

 

2.1.2 IMPORTÂNCIA DA EQUIPE DE SAÚDE NA SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

A administração de medicamentos, prática realizada nas instituições hospitalares sob 

responsabilidade da equipe de enfermagem e do farmacêutico, deve ser vista por todos os 

profissionais de saúde envolvidos com a terapia medicamentosa como apenas uma das partes do 

processo de medicação (SILVA; CASSIANE, 2004). 

Administrar medicamentos é, portanto, um processo multidisciplinar, que exige do 

indivíduo, responsável pela administração, conhecimento variado, consistente e profundo. Por 

conseguinte, é fundamental, também, o conhecimento sobre os princípios que envolvem a 

administração de medicamentos, ação, interações e efeitos adversos, uma vez que um erro pode 

trazer graves conseqüências aos pacientes (TELES-FILHO; CASSIANE, 2004).  

Para que haja melhoria da qualidade e aumento da segurança do paciente é necessário o 

trabalho integrado das equipes multidisciplinares com o apoio da alta direção. Ou seja, do apoio 

de pessoas que tomam as decisões sobre o destino de uma organização e cujos esforços 

despendidos para a correção de processos inseguros. Tudo isso alinhados à visão, missão e 

valores da organização, tornam possível uma mudança na cultura de segurança do paciente e na 

cultura organizacional, refletindo nos comportamentos compartilhados, crenças, atitudes e 

valores a respeito de metas, funções e procedimentos (DONALDSON, 1999; BRASIL, 2013; 

SCHEIN, 1996).  
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As discussões sobre a responsabilização e a maneira de lidar com os erros dentro do 

sistema de saúde são complexas e polêmicas. Nas instituições, de forma geral, o erro raramente é 

isolado, as falhas ativas e as condições latentes contribuem para a ocorrência de um dano.  As 

falhas ativas são violações às normas e as condições latentes podem ser exemplificadas por 

decisões gerenciais, pressão por produção, entre outras. Portanto, o foco é tornar o sistema mais 

seguro, por meio do aumento do número de barreiras (Modelo de Queijo Suíço proposto por 

REASON, 2000 para analisar o sistema de falhas), ao invés de aperfeiçoar o treinamento humano 

individual, unicamente (REASON, 2000; SANTIAGO e TURRINI, 2015).  

 

Figura 1: Modelo do “Queijo Suíço” 

Fonte: Reason, 2000. 

 

Para alcançar a segurança, as organizações devem avaliar a cultura da segurança em nível 

de cada departamento ou unidade, bem como em nível organizacional, para: identificar as áreas 

de cultura com necessidade de melhorar e aumentar a consciência dos conceitos de segurança do 

paciente; avaliar a efetividade das intervenções de segurança do paciente progressiva e 

continuamente; e estabelecer metas internas e externas. Portanto, o maior desafio em avaliar a 

cultura é estabelecer um elo entre a cultura da segurança e os resultados da assistência prestada 

ao paciente (NIEVA; SORRA, 2003; COLLA et al 2005).  
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2.2 CONTROLE DE ESTOQUE 

 

 2.2.1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO CONTROLE DE 

ESTOQUES 

 

De acordo com BRASIL (2006) e ARAÚJO et al. (2004) a assistência farmacêutica é um 

conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento 

como o insumo essencial e visando ao acesso e ao uso racional. Assim, este conjunto envolve a 

seleção de medicamentos, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e 

dispensação, garantindo a qualidade dos produtos. Com a finalidade de contribuir na melhoria da 

qualidade de vida da população que dela depende. 

 

 

Figura 2: Ciclo da Assistência Farmacêutica 

Fonte: MARIN et al., 2003 

 

 

Independente da complexidade do hospital, os medicamentos são essenciais para o 

sucesso da terapia e representam uma parcela muito alta dos custos hospitalares (BRASIL, 1994). 
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Conforme CAVALLINI (2002) para um bom gerenciamento de materiais e medicamentos 

é necessário que haja conhecimentos administrativos, para realizar as atividades de planejamento, 

controle, administração de recursos humanos, desenvolvimento para que os objetivos sejam 

construtivos. Desse modo, vê se a importância da presença de um profissional habilitado para 

gerenciar os processos que envolvem o medicamento.  

Todas as etapas relacionadas ao Sistema de Distribuição de Medicamentos estão 

diretamente interligadas e sob a responsabilidade do Farmacêutico qualificado para otimizar a 

terapia medicamentosa, o qual deve prevenir, detectar e corrigir erros de medicação. O 

farmacêutico deve participar do desenvolvimento e controle do tratamento farmacológico, através 

da revisão dos medicamentos prescritos, sua dispensação/ distribuição e detectando erros de 

prescrição, interações entre fármacos e doenças de base, erros de dose e indicação (MARIN et al, 

2003). 

A crescente demanda por serviços de saúde mais efetivos, assim como a racionalidade no 

uso de medicamentos, redução de custos, minimização de problemas relacionados a esse insumo 

e aumento da segurança da farmacoterapia, fundamentam a importância do processo constante de 

avaliação e monitoramento da Assistência Farmacêutica Hospitalar (SANTANA et. al., 2013). 

       

2.2.2 Gestão de estoque 

 

             A administração de estoques é um assunto vital em qualquer organização e com maior 

complexidade na área hospitalar. Esta requer controle e agilidade na movimentação de materiais 

para manter o equilíbrio entre o valor financeiro dos estoques, a disponibilidade e excelente nível 

de atendimento aos pacientes e a quem eles cuidam (NETO, 2010).  

 Em hospitais, as questões referentes ao gerenciamento da utilização de medicamentos e a 

forma como esses são distribuídos estão relacionadas à qualidade do serviço de farmácia 

(BRASIL, 2007). Desta forma, a gestão de materiais revela-se como importante ferramenta 

utilizada para determinar quando se deve realizar a compra de materiais e medicamentos 

(GOMES; REIS, 2003).  
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2.2.2.1 Seleção de medicamentos 

 

 A seleção dos medicamentos que farão parte do acervo medicamentoso nos sistemas de 

saúde é componente fundamental da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a qual possui 

como eixos norteadores a garantia de acesso e o uso racional dos mesmos (BRASIL, 2004). 

 Além disso, MARIN et al (2003) afirmam que este processo é a etapa inicial e 

provavelmente uma das mais importantes do Ciclo da Assistência Farmacêutica. Sendo este 

contínuo, multidisciplinar e participativo que deve se desenvolver baseado na eficácia, segurança, 

qualidade e no impacto econômico. 

Assim, é indispensável ao gestor da saúde utilizar ferramentas que possam orientá-lo para 

a tomada de decisão dos medicamentos que farão parte do elenco padronizado em sua instituição. 

Desta forma, a criação de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é uma excelente 

estratégia, adotada em diversos países desenvolvidos, estabelecendo-se como importante 

instrumento, para que o gestor possa tomar melhores decisões baseado em diretrizes estabelecidas 

(CIPRIANO, 2011). 

 

2.2.2.2 Programação 

 

 Programar medicamentos consiste em estimar quantidades a serem adquiridas, para 

atender determinada demanda de serviços, em um período definido de tempo, possuindo 

influência direta sobre o abastecimento e o acesso ao medicamento (BRASIL, 2002). 

 A ausência ou deficiência de programação e controle de estoque indica que a aquisição 

de medicamentos é realizada sem a utilização de parâmetros concretos para a mensuração da 

oferta conforme a demanda. Dessa forma, os medicamentos podem ser adquiridos em quantidade 

muito superior à necessária, levando a perdas e desperdícios de recursos públicos, resultantes da 

necessidade de descartar produtos com prazo de validade expirado (BLATT, CAMPOS E 

BECKER, 2011). 
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2.2.2.3 Aquisição 

 

 A aquisição dos medicamentos constitui um conjunto de procedimentos pelos quais 

se efetua o processo de compra dos medicamentos definidos na programação, com o objetivo de 

disponibilizá-los em quantidade, qualidade e custo/efetividade, visando a manter a regularidade e 

o funcionamento do sistema de assistência farmacêutica (BRASIL, 2007b; MENDES, 2011). As 

práticas de compras adotadas pela instituição de saúde e o desempenho dos fornecedores 

contratados são fatores que influenciam diretamente no suprimento. Práticas de compras que 

aliem qualidade, rapidez, preços baixos e contratação de fornecedores bem qualificados são 

metas a serem perseguidas pelo serviço (PEREIRA; PATRÃO, 2012). 

 

2.2.2.4 Armazenamento de medicamentos 

 

 Armazenamento é uma etapa do ciclo da Assistência Farmacêutica que tem como 

objetivo assegurar a qualidade dos medicamentos por meio de condições adequadas de 

armazenamento e controle de estoque eficaz, bem como garantir disponibilidade destes em todos 

os locais de atendimento ao usuário (CONSENDEY et al, 2000; MARIN 2003).  

 O armazenamento e a conservação adequados de produtos relacionados à saúde são 

fundamentais para manutenção da qualidade e efetivação da proposta terapêutica. Conservar 

medicamentos é manter os produtos em condições satisfatórias de armazenamento, assegurando 

sua estabilidade durante o período de vida útil. Estas condições são extremamente precárias na 

maioria das Centrais de Abastecimento Farmacêutico dos estados e municípios (MARIN, 2003). 

 O armazenamento e a conservação adequados de produtos relacionados à saúde são 

fundamentais para manutenção da qualidade e efetivação da proposta terapêutica. Conservar 

medicamentos é manter os produtos em condições satisfatórias de armazenamento, assegurando 

sua estabilidade durante o período de vida útil (MARIN, 2003). 

 Estocagem é o armazenamento seguro dos produtos recebidos, o que contribui para o 

sistema de controle de medicamentos. Algumas normas são essenciais para o processo de 

estocagem, dentre elas estão a preservação da estabilidade e qualidade dos fármacos, verificação 

do prazo de validade, fácil localização dos produtos, sendo por ordem alfabética, código de barras 

e etc. Acomodar de acordo com o sistema Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (PEPS), 
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identificar medicamentos que necessitam de controle especial, conservação adequada de 

medicamentos termolábeis e utilizar pallets para evitar o contato direto de produtos com o piso 

são algumas medidas que contribuem para um estoque organizado (NETO, 2010). 

 

2.2.2.5 Distribuição  

 O sistema de distribuição em ambiente hospitalar tem seu desempenho influenciado por 

vários fatores, devendo ser considerado: o custo-efetividade; a estrutura física e administrativa da 

unidade hospitalar e do serviço de farmácia; e os recursos físicos e humanos disponíveis (NETO, 

2005). 

 A distribuição de medicamentos é uma atividade que consiste no suprimento de 

medicamentos às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior 

dispensação à população usuária (BLATT, CAMPOS E BECKER, 2011). 

  Dessa forma, uma distribuição correta e racional deve apresentar os seguintes aspectos: 

 

Figura 3: Aspectos da distribuição de medicamentos. 

Fonte: BLATT, CAMPOS E BECKER, 2011. 

 

2.2.2.5.1 Subestoques  

 

A criação de subestoques visa melhorar o registro de gastos de pacientes, assim como 

proporcionar maior rastreabilidade à movimentação de medicamentos e materiais nas unidades 

assistenciais. Quando um subestoque existe, a instituição tem o conhecimento exato do 
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quantitativo de material existente no estoque da unidade assistencial, assim como também pode 

analisar o custo de cada paciente individualmente, gerando maior precisão na análise de custos de 

cada unidade (MAGEDANZ, 2013). 

A diversidade de itens que compõem um determinado subestoque é definida 

conjuntamente entre a Unidade Assistencial e a Farmácia, responsável pela reposição do mesmo. 

Eles possuem um quantitativo padronizado de medicamentos e materiais e, à medida que ocorre o 

registro do gasto destes materiais, o sistema saberá exatamente o que está sendo utilizado. Além 

disso, é possível saber o custo em cada procedimento/paciente, assim como a própria reposição 

do subestoque estará condicionado ao quantitativo gasto (MAGEDANZ, 2013). 

 Existem diversos subestoques dentro do ambiente hospitalar, entre eles, pode-se citar os 

CUE.  

 

2.3 CARROS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CUE) 

 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que seja dado o nome de carrinho de 

emergência ao armário para transporte de equipamentos e medicamentos de emergência. Ele 

também é conhecido como Carro para Cardioversor e Material de Reanimação (SOARES, 2008). 

A unidade em estudo adotou o nome de Carro de Urgência e Emergência (CUE), os 

termos urgência e emergência têm significado muito semelhantes, porém o termo emergência 

refere-se a casos que possuem risco de morte eminente, diferenciando-se assim do outro termo.  

O CUE é um espaço onde se deve conter de forma sequenciada todo o material e 

equipamento necessário para a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Seu objetivo principal é a 

homogeneização do conteúdo e quantidade de materiais usados, de forma a agilizar o 

atendimento e reduzir o desperdício de tempo e materiais (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION, 2006; KNOBEL, 2006; GOMES et al, 2003; PEREZ, 1999). 

Os medicamentos e equipamentos utilizados para a reversão da parada cardiorrespiratória 

(PCR) situam-se no CUE, e sua padronização é proposta pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC) com base nas normas da American Heart Association (AHA) (SBC, 2003).  

Esse equipamento é considerado um elemento assistencial indispensável em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI), centros cirúrgicos, enfermarias, serviços de urgências, emergências 

hospitalares e extra-hospitalares. Para atender seu objetivo ele deve conter pés em forma de 
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rodinhas para ajudar no deslocamento, ter gavetas suficientes para guardar todo o material de 

forma ordenada, dispor de etiquetas identificadoras com os distintos componentes e está 

localizado em um espaço facilmente acessível, com área ampla e portas largas para facilitar sua 

condução para o local do atendimento (GOMES et al, 2003). 

O CUE armazena materiais destinados à avaliação e diagnóstico da PCR, controle de vias 

aéreas, acesso vascular, controle circulatório e medicamentos. Para sua organização considera-se 

como setor de permanência para as unidades assistenciais e inclui-se a idade da vítima (adulto ou 

criança) e a demanda de PCR no local (PORTUGAL, 2011).  

  A padronização do CUE objetiva homogeneizar o conteúdo e quantidade de material dos 

carrinhos nas diferentes unidades, retirando o desnecessário e acrescentando o indispensável, de 

forma a agilizar o atendimento de emergência e reduzir o desperdício (SBC, 2003). 

As portarias GM/MS nº 3432, de 12 de agosto de 1998 e SAS/MS nº 123, de 28 de 

fevereiro de 2005 determinam a necessidade de carro de emergência com desfibrilador/ 

cardioversor, contendo material de intubação, medicamentos e material para atendimento de 

emergência na proporção de 1 carro para cada 10 leitos (BRASIL,1998; BRASIL, 2005). Além 

disso, todas as unidades de atendimento de pacientes devem ter carro de emergência disponível, 

em local de fácil acesso, de modo que possa ser deslocado rapidamente até o paciente em 

situação de emergência (SBC, 2013). 

 De acordo com a SBC (2013), baseado no The Code Cart Statement, AHA Scientific 

Statement, o conteúdo dos carros foi dividido em níveis de prioridade: 

Nível I- itens essenciais, que devem estar disponíveis imediatamente; 

Nível II- itens altamente recomendados, que devem estar disponíveis, no máximo, em 15 

minutos; 

Nível III – itens recomendados, mas opcionais.  

Caso os medicamentos e equipamentos classificados como nível 2 não possam estar disponíveis 

na unidade para acesso em até 15 minutos, devem permanecer nos carros de emergência. A 

quantidade de medicamentos e equipamentos deve ser estipulada conforme necessidade da área e 

rotina institucional (SBC, 2003). 
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2.4 PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS (PCR) 

 

A PCR é uma condição que, por meio da cessação das funções cardíaca e respiratória, as 

células e os tecidos corporais deixam de receber oxigênio e nutrientes necessários para manter a 

vida. A cessação dessas funções, se não revertida rapidamente, leva a danos celulares e cerebrais 

irreversíveis, causando a morte rapidamente (AHA, 2012; GONZALEZ, 2013). 

 Nos últimos 50 anos foram desenvolvidas técnicas e manobras com o objetivo de 

promover a recuperação das funções cardíacas e respiratórias, constituindo a RCP. As 

intervenções utilizadas na RCP tem sido uma estratégia rápida e eficaz de evitar a morte, 

minimizando sequelas e favorecendo o restabelecimento das condições vitais nas PCR (GOMES 

et al, 2003).  

Para que esse objetivo seja alcançado, a equipe médica e de enfermagem deve estar 

preparada para atender, de forma sistematizada e padronizada, uma situação de emergência. 

Dessa forma, torna-se necessário a aplicação de protocolos e guias de atuação baseados em 

consensos, com a finalidade de tornar as condutas mais equânimes frente ao mesmo problema 

(TORRES, 2007). 

Para o sucesso do atendimento de uma vítima de parada cardiorrespiratória, são 

necessárias ressuscitação cardiopulmonar e desfibrilação precoces. Isso depende, em parte, da 

disponibilidade e funcionalidade do equipamento de reanimação, que deve estar pronto para uso 

imediato (DYSON e SMIYH, 2002). 

O sucesso no atendimento de uma parada cardiorrespiratória (PCR) depende ainda do 

treinamento da equipe, o que pode ser feito através dos cursos de Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia e Suporte Básico de Vida (SBC, 2003). 

O Instituto do Coração (InCor), por meio da Comissão Interna de Ressuscitação 

Cardiopulmonar, padronizou o atendimento das PCR ocorridas fora das UTI, Serviço de 

Emergência ou Centro Cirúrgico, de forma a minimizar a demora no atendimento e resultante 

perda de vidas humanas. De forma igual, foi normatizado, através do modelo Utstein, o registro 

das PCR, para estudo da sobrevida desses pacientes (SBC, 2003). 

O treinamento das equipes de saúde deve ser feito continuamente com o objetivo principal 

de promover melhoria continua do serviço. A acreditação surge como ferramenta essencial para 

garantia da qualidade do treinamento das equipes envolvidas no socorro (ONA, 2014).  
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2.5 ACREDITAÇÃO 

 

Define-se Acreditação como um sistema de avaliação e certificação da qualidade de 

serviços de saúde. O processo de acreditação é pautado por três princípios fundamentais: é 

voluntário, feito por escolha da organização de saúde; é periódico, com avaliação das 

organizações de saúde para certificação e durante o período de validade do certificado; é 

reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização de saúde no processo de 

avaliação não são divulgadas (ONA, 2014). 

A acreditação foi desenvolvida para criar uma cultura de segurança e qualidade no interior 

de uma instituição que se empenha em aperfeiçoar continuamente os processos de cuidado ao 

paciente e os resultados obtidos. Através disso, as instituições: elevam sua credibilidade junto à 

população no que diz respeito à sua preocupação com a segurança do paciente e com a qualidade 

do atendimento; proporcionam ambiente de trabalho seguro e eficiente, que contribui para a 

satisfação do trabalhador; negocia junto às fontes pagadoras, com base em dados relativos à 

qualidade do cuidado; escutam os pacientes e seus familiares, respeitam seus direitos e criam com 

eles uma parceria no processo de cuidado; criam uma cultura aberta a aprender com os relatórios 

realizados regularmente sobre eventos adversos e questões de segurança; e estabelecem um estilo 

de liderança colaborativa que define prioridades e uma liderança contínua que prima pela 

qualidade e segurança do paciente em todos os níveis (CBA, 2010).  
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3  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Propor a reestruturação da rotina e gestão dos CUE no INTO. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Analisar a lista de medicamentos eleitos para compor os CUE e comparar com a estabelecida 

pela AHA; 

- Modificar a estrutura da gestão de estoque dos CUE; 

- Analisar o seguimento da implantação da nova rotina. 
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4  METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo observacional descritivo transversal, realizado no período de 

outubro a dezembro de 2016 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad 

(INTO). 

4.1 CENÁRIO DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no INTO, hospital público terciário, especializado, de grande 

porte e alta complexidade, acreditado pela Joint Commission International/ Consórcio Brasileiro 

de Acreditação (JCI/CBA) e integrante da International Society of Orthopedic Centers (ISOC), 

responsável por congregar os melhores hospitais de ortopedia existentes. 

O Instituto conta com sessenta consultórios de atendimento ambulatorial, três salas de 

cirurgias e dezoito leitos para o pós-operatório de procedimentos rápidos, conhecido como 

hospital-dia, vinte e uma salas de cirurgias para procedimentos longos, duzentos e cinquenta e 

cinco leitos para internação e quarenta e oito leitos para terapia intensiva e pós-operatório. 

O Instituto atende a diferentes grupos ortopédicos, no qual pode-se citar: quadril, joelho, 

pé, ombro, mão, microcirurgia, coluna, dismetria (também conhecido como fixador externo), 

crânio buco-maxilo, tumor, infantil e trauma. O grupo do trauma é subdividido em três centros, 

sendo eles: centro do trauma do idoso, centro do trauma do adulto e centro de pelve e acetábulo. 

4.2 DESCRIÇÃO DOS CARROS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

A instituição em estudo possui o total de 27 CUE dispostos nos seguintes setores: 7 CUE no 

Centro de Terapia Intensiva (CTI); 4 no Centro Cirúrgico (CC);  2 no Setor de Trauma 

Referenciado ; 2 nos Setores de Internação do 6º, 7º e 8º andar (1 CUE adulto e 1 CUE Pediatria)  

e 1 CUE presente nos setores: Hipodermia; Centro Cirúrgico do Hospital Dia; Setor de 

Internação do Hospital Dia; Internação; Raio-X; Hemointo; Clínica da Dor e Reabilitação.   
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4.2.1 Critérios de inclusão 

Serão analisados todos os medicamentos que compõem os 27 CUE da instituição em 

estudo. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

Serão excluídos todos os materiais médico-hospitalares que compõem os 27 CUE da 

instituição.  

 

4.3 ETAPAS DO ESTUDO 

 1ª etapa: Análise do elenco de medicamentos que compõem o CUE: 

A fim de atender as necessidades da demanda de cada setor, reuniu-se os membros 

representativos da equipe multidisciplinar, para avaliação e escolha dos medicamentos e seu 

quantitativo para compor os CUE de cada unidade.    

 2ª etapa: Comparação da lista de medicamentos eleitos para compor os CUE com a 

estabelecida pela AHA.  

Nesta etapa foi elaborada uma relação dos medicamentos que compunham a lista de 

medicamentos padronizados nos CUE da instituição e foram avaliados quanto a existência desses 

itens na lista de medicamentos necessários para a composição dos carros de emergência, 

estabelecida pelo protocolo internacionalmente aceito, da American Heart Association (AHA). 

Para universalizar as informações, todos os medicamentos selecionados para o estudo foram 

classificados de acordo com a ATC (Classificação Anatômica Terapêutica Química).  

 3ª etapa: Reestruturação da gestão de estoque do CUE: 

Foram padronizadas as ações envolvidas na rotina de utilização do CUE. Estes passaram 

a ser utilizados somente em caso de urgência / emergência, sendo obrigatório a comunicação de 

sua abertura para a unidade de farmácia, além do preenchimento do formulário padrão (Apêndice 

1). Além disso, cabe ressaltar que a equipe de enfermagem também faz a abertura dos CUE para 

a conferência de todos os materiais médicos hospitalares. 
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 4ª etapa: Análise da nova rotina. 

Para analisar o seguimento da implantação da nova rotina proposta, foi elaborado um 

checklist (Apêndice 2). Foi realizada a conferência dos 27 CUE através de uma visita ao mês para 

o preenchimento do checklist, em dias e horários aleatórios. Além disso, a análise também foi 

realizada em todos os momentos que houve a abertura do CUE, no período entre: outubro a 

dezembro de 2016.  Foram avaliados os seguintes critérios:  

 O CUE está lacrado?  

 O número do lacre confere com o registrado no Formulário padrão de solicitação 

do CUE? 

 Houve comunicação da abertura para a farmácia? 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O programa Microsoft Excel® foi utilizado para construção do banco de dados e análise das 

informações coletadas. Com o programa foi possível também elaborar o checklist, compilar e 

analisar seus dados. Além disso, foram elaboradas todas as tabelas e gráficos deste trabalho 

utilizando este programa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 AVALIAÇÃO DO CENÁRIO 

O INTO possui 27 CUE distribuídos por toda a instituição, representados na tabela 1. Sua 

padronização e composição foram estabelecidas anteriormente ao desenvolvimento do presente 

estudo.   

A necessidade da reestruturação da rotina, do elenco de medicamentos e de seu 

quantitativo deu-se após diversas ocorrências relacionadas a esse subestoque. Dentre elas pode-se 

citar: a falta de medicamentos no CUE proveniente do uso indiscriminado do dispositivo; a falta 

de controle dos lacres dos CUE, resultando no descontrole do estoque; as perdas por 

obsolescência devido à falta de controle dos lotes e validade dos produtos; a falta de 

rastreabilidade da saída dos medicamentos do CUE, entre outras.   

De acordo com a Fundação Interamericana do Coração é importante garantir a presença 

de todos os materiais e equipamentos necessários para o atendimento, para que o insucesso da 

reanimação não seja oriundo da falta de algum desses itens (AHA, 2011). 

Dessa forma, salienta-se a importância de realizar intervenções para mudança desse 

cenário a fim de solucionar os problemas relacionados à composição e rotina dos CUE, visando o 

atendimento seguro e eficaz dos pacientes, no momento da emergência/ urgência.  

Vale ressaltar, que a Unidade de Farmácia somente é responsável pelos medicamentos 

contidos no CUE, os demais materiais são de responsabilidade da equipe de enfermagem, 

portanto os mesmos não serão mencionados neste trabalho. 
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Tabela 1: Relação dos CUE distribuídos pela Instituição em estudo 

Carros de Urgência e Emergência (CUE) da 

Instituição 

Setor 
Quantidade 

de CUE 

Trauma Referenciado 2 

Unidade de Pós Operatório I 1 

Unidade de Pós Operatório II 1 

Unidade de Pós Operatório Pediatria 1 

Unidade Semi-Intensiva  1 

Centro de Terapia Intensiva I  2 

Centro de Terapia Intensiva II 1 

Raio – X 1 

Reabilitação 1 

Clínica da dor 1 

Hipodermia 1 

Hemointo 1 

Internação  1 

Hospital Dia  1 

Centro Cirúrgico - Hospital dia  1 

Centro Cirúrgico - 4º andar  4 

6º andar 2 

7º andar 2 

8º andar Pediatria 1 

8º andar Adulto 1 

Fonte: Do autor. 

 

5.2 ANÁLISE DO ELENCO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O CUE 

 

A primeira etapa do trabalho foi realizada através da análise do elenco de medicamentos 

que compõem o CUE, para tal foi realizada uma reunião com os principais membros 

representativos das equipes de enfermagem, médica, farmacêutica e suas respectivas chefias. A 

eleição dos medicamentos baseou-se na normatização proposta pela AHA e na demanda de cada 

setor/ unidade exposta pelos profissionais durante a reunião.  

A partir da reunião, obteve-se uma nova listagem dos itens para compor os CUE, exposto 

na tabela 2. Além disso, foi elaborado o formulário padrão do CUE (Apêndice 1) que contém 
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informações como a descrição do produto, lote e validade, além de possuir campos para adicionar 

as informações do paciente que utilizou os medicamentos.  

 

Tabela 2: Lista do elenco de medicamentos antes e após a análise destes 

Classificação ATC Medicamentos Rotina antiga 
Rotina 

Nova 

C01EB10 adenosina 3 mg/ml amp 2mL 4 3 

# água Bidestilada para injeção ampola 10ml 10 10 

# água Bidestilada frasco 250 ml  1 NP 

C01BD01 amiodarona 50 mg/ml amp 3ml 5 8 

A03BA01 atropina 0,25 mg/ml amp 1ml 20 20 

B05XA02 bicarbonato de sódio 8,4% amp10ml 10 1 

B05XA02 bicarbonato de sódio 8,4% 250ml NP 1 

B05XA03 cloreto de sódio 0,9% amp 10 ml 10 20 

B05XA03 cloreto de sódio 0,9% 100ml NP 1 

B05XA03 cloreto de sódio 0,9% frasco 500 ml 4 3 

C01AA07 deslanosídeo 0,2 mg/ml 3 1 

C01CA07 dobutamina 12,5 mg/ml amp 20 ml 2 2 

C01CA04 dopamina 5 mg/ml amp 10 ml 10 10 

C01CA24 epinefrina1 mg/mLamp 1Ml 20 10 

C07AB09 esmolol 250 mg/ml amp 10ml 5 3 

C03CA01 furosemida 20mg 2ml 10 3 

B05BA03 glicose 50% amp10ml 5 5 

B05CX01 glicose 5% frasco 250 ml 2 NP 

B05CX01 glicose 5% frasco 500 ml 2 NP 

A12AA03 gluconato de cálcio 10% amp10mL 5 5 

H02AB09 hidrocortisona 500mg f/a 5  * 

# 

hidroxietilamido + cloreto de Sódio 130/0,4 

Solução 6% 500 ml 
1 

NP 

D04AB01 lidocaína 2% geléia tubo 30g 1 1 

C01BB01 lidocaína 2% sem vasoconstrictor amp5mL 2 2 

D04AB01 lidocaína spray 10% frasco 50 mL 1 1 

C07AB02 metoprolol 5mg amp5ml 0 ** 

C01DA02 nitroglicerina 5 mg/ml  amp 10 ml 2 ** 

C02DD01 nitroprussiato de sódio 50mg/2ml 2 ** 
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Tabela 2 - Continuação 

Classificação ATC Medicamentos Rotina antiga 
Rotina 

Nova 

B05BB01 ringer simples (Sem Lactato) frasco 500 ml 1 NP 

B05XA05 sulfato de magnésio 50% amp10ml 2 2 

C08DA01 verapamil 2,5 mg/ml ampola 2 ml 2 2 

N05BA01 diazepam 5 mg/ml amp 2 ml  2 2 

N05CD08 midazolam 15 mg amp3 ml 2 2 

N03AB02 fenitoina 50mg/ml - amp.2ml NP 4 

N03AA02 fenobarbital 50mg/ml- amp.5ml NP *** 

N01AH01 fentanila 0,05mg/ml  NP 1 

N02AA01 morfina 10 mg 1ml 2 2 

 

Legenda: NP– Não possui / * Presente somente no CUE do Raio- X / ** Presente somente no 

CUE do CTI / *** Presente somente nos CUE das unidades pediátricas ( UPO Ped. e 8º andar 

Pediatria) / # Não catalogado pela ATC. 

Fonte: Do autor 

 

Os tópicos a serem considerados na padronização dos CUE são idade da vítima: adulto 

e/ou infantil; local do evento: unidade de internação, pronto socorro, UTI, CC, unidade 

ambulatorial, hemodinâmica, entre outros (SBC 2003). 

Segundo FILHO et al (2015), no contexto de unidade de internação, é esperado que 

eventos como a PCR aconteçam com menos frequência, tendo em vista que os pacientes 

apresentam menor gravidade e, consequentemente, melhor estabilidade clínica do que aqueles 

admitidos em unidades críticas. Nessa perspectiva é essencial conhecer a opinião dos 

profissionais destas unidades sobre os aspectos que dificultam o socorro emergencial para que 

estratégias de melhorias sejam estabelecidas (FILHO, 2015). 

De acordo com o manual de acreditação da JCI (2014), cada hospital planeja a localização 

de guarda dos medicamentos de emergência e quais os medicamentos a serem fornecidos a esses 

setores. Assim, durante a padronização dos itens para compor o CUE, foi observado que alguns 

setores necessitavam de medicamentos específicos, de acordo com o consumo e perfil da área. 

Desta forma, como se pode observar na tabela 2, houve a necessidade de adicionar alguns itens 

e/ou disponibilizar maior quantitativo destes em algumas unidades específicas.  

De acordo com o protocolo estabelecido pela instituição, os medicamentos controlados, 

regidos pela portaria 344/98, deverão ser armazenados em uma caixa lacrada, segregados dos 
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demais medicamentos em um armário com chave. Sendo assim, esses medicamentos, foram 

armazenados em armários próximos ao CUE correspondente. Vale mencionar que toda a equipe 

tem conhecimento da localização dos armários e suas chaves.  

O CTI, o CC do 3º e 4º andar e o Trauma Referenciado contam com farmácias satélites 

que comportam os medicamentos controlados, portanto, não houve a necessidade de acrescentar 

essa classe nos CUE dessas unidades. 

Tendo em vista a criticidade dos pacientes que se encontram no CTI e de acordo com a 

opinião dos profissionais da unidade, foi necessário adicionar alguns itens eleitos como 

indispensáveis, a saber:  

 C07AB02 - metoprolol 5mg/ml amp 10 ml (3 unidades) 

C01DA02 - nitroglicerina 5mg/ml (2 unidades) 

C02DD01 - nitropussiato de sódio 50mg (2 unidades) 

A presença da nitroglicerina e do nitroprussiato de sódio se justificam pelo fato desses 

medicamentos serem utilizados para reversão quadros com picos de hipertensivos de forma 

rápida. Em relação ao metoprolol, trata-se de um medicamento muito utilizado para reversão de 

episódios de taquicardia.  

Vale ressaltar que estes itens estão dispostos somente nas unidades do CTI I, CTI II, USI, 

UPO I e UPO II. Outra peculiaridade desses setores é a disponibilidade de maiores quantidades 

dos itens também nestes setores, são eles:  

B05XA02 - bicarbonato de sódio 8,4% - frasco de 10 ml com10 unidades ao invés de 1; 

C01AA07 - deslanosídeo 0,2 mg/ml – ampola de 2 ml com 2 unidades ao invés de 1, como 

o padronizado nos outros setores. O quantitativo maior nessas unidades justifica-se pela 

segurança de ter mais de uma unidade dos medicamentos, tendo em vista que essas são os setores 

que apresentam maior probabilidade de surgirem casos de emergência/ urgência.  

As subunidades do CTI, UPO II e Pediátrica encontram-se mais afastadas da farmácia 

satélite, portanto considerando a gravidade dos pacientes que ali se encontram, ficou estabelecido 

que os medicamentos controlados fariam parte do elenco de seus CUE. 

Outra especificidade é a presença do medicamento fenobarbital 100mg/ml – ampola de 2 

ml nas unidades pediátricas (UPO PED e 8º andar pediatria). A presença desse medicamento tem 

a ver com perfil de pacientes atendidos nessa unidade, uma vez que esta classe possui propriedades 
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anticonvulsivantes, muito utilizadas em crianças com problemas neurológicos para a prevenção de 

episódios de convulsão.  

No CUE do setor Raio-X, houve a necessidade de acrescentar o medicamento 

hidrocortisona 500 mg para integrar o elenco,  devido este setor utilizar contraste para realizar 

alguns exames diagnósticos podendo ocasionar reações alérgicas.   

Segundo a SBC (2003), a quantidade de medicamentos e equipamentos deve ser 

estipulada de acordo com a necessidade da área e rotina institucional. (SBC, 2003). Tal 

afirmativa demonstra que a heterogeneidade dos CUE é permitida, tendo em vista que cada setor 

possui sua peculiaridade e necessidade.  

 

5.2.1 COMPARAÇÃO DO ELENCO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS COM A ESTABELECIDA PELA 

AHA 

 

Tendo o elenco de medicamentos dos CUE padronizados, foi dado início a segunda etapa 

do trabalho, onde foi realizada a comparação da lista elaborada na primeira etapa do estudo com a 

lista de medicamentos proposta pela AHA. Para tal, foram utilizadas as publicações de 2010 e 

2015 das Diretrizes da AHA para RCP e ACE. Vale mencionar que a última versão trata-se de 

uma atualização dos protocolos citados na versão de 2010, por esse motivo foram utilizadas as 

informações de ambas as versões.  

 Realizada a comparação, foi possível observar que todos os itens padronizados estão 

mencionados nas Diretrizes da AHA, com exceção dos seguintes medicamentos: 

C01AA07- deslanosídeo 0,2 mg/ml – amp. 2ml 

H02AB09- hidrocortisona 500mg – frasco amp.  

C01BB01- lidocaína 2% geléia  

C01BB01- lidocaína 10% spray 

A presença desses itens têm justificativas relevantes, tendo em vista que os CUE da 

instituição são padronizados levando em conta situações de emergência e urgência, e a AHA só 

menciona os itens para procedimentos envolvidos com RCP e ACE.  

Os medicamentos lidocaína gel e spray são utilizados em situações onde é necessário 

utilizar o acesso por sonda vesical ou orofaríngea. Por possuírem ação anestésica local, diminuem 

o desconforto durante esse tipo de procedimento. 
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A hidrocortisona está presente no CUE do setor Raio-X devido a necessidade de socorro 

no momento de uma emergência envolvendo reações adversas por uso de contraste durante 

exames de imagens.  

O deslanosídeo tem seu uso indicado na arritmia e insuficiência cardíaca, para 

digitalização de emergência e a equipe multidisciplinar determinou que seria importante ter esse 

medicamento no elenco do CUE.   

 

5.3 MUDANÇAS DA ROTINA DA INSTITUIÇÃO EM ESTUDO 

 

A terceira etapa trata da mudança da rotina envolvida no uso dos CUE. Essa medida foi 

necessária devido ao uso deste dispositivo em casos não emergenciais e de forma indiscriminada, 

o que poderia ocasionar a falta do medicamento e levar prejuízos no socorro do paciente. 

Desta forma ficou estabelecido que os CUE devem ser utilizados somente em casos de 

urgência ou emergência. Além disso, deve-se passar pela avaliação mensal das equipes de 

enfermagem, para a conferência dos materiais médicos-hospitalares, e pela equipe de farmácia 

para conferência dos medicamentos. Sendo assim, todas as vezes que o dispositivo for aberto, a 

Unidade de Farmácia deverá ser avisada para que seja registrado o motivo da abertura, o número 

do novo lacre, emitida a nova via do Formulário padrão (apêndice 1) e esta seja anexada à pasta 

referente ao CUE. Vale mencionar que o formulário contém campos para o preenchimento dos 

dados do paciente que utilizou os medicamentos do CUE, além de conter informações como lote 

e validade dos produtos.  

Segundo LIMA et al (2010), o sucesso para pacientes com PCR depende, em parte, da 

disponibilidade e funcionalidade do equipamento de reanimação. Tendo isso em vista, foi 

proposta a nova rotina dos CUE. A Figura 4 descreve o passo-a-passo dessa nova rotina. 
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Figura 4: Esquema do passo-a-passo para a utilização dos CUE 

Fonte: Do autor 

 

A rotina envolvida na utilização do CUE se dá da seguinte forma: 

 No momento de uma urgência/ emergência, o enfermeiro responsável pelo atendimento 

do paciente deve romper o lacre do CUE; 

 Rompido o lacre, o enfermeiro realiza a separação dos materiais e medicamentos 

necessários para assistência ao paciente, de acordo com os protocolos institucionais de 

parada cardiorrespiratória ou intercorrência; 

 Após o desfecho da assistência ao paciente, o enfermeiro solicita a reposição do material 

através da prescrição via Formulário padrão de solicitação do CUE (Apêndice 1). Neste 

formulário, o enfermeiro deverá preencher as seguintes informações: nome do paciente 

que utilizou os medicamentos, leito, prontuário e as quantidades de cada item utilizado 

durante a intercorrência; 

 O formulário deverá ser encaminhado à farmácia junto com o lacre rompido para que os 

itens utilizados sejam inseridos no sistema MV2000, seja realizada a saída de 

medicamentos por paciente e solicitada a reposição do material utilizado; 

 O farmacêutico separa os medicamentos, realiza o registro da ação no sistema MV2000, 

realiza a conferência de todos os itens contidos no CUE e armazena os medicamentos nos 

CUE; 

Enfermeiro rompe o lacre 

Separa materiais e medicamentos necessários para a assistência 

Solicita reposição do material  através do Formulário padrão de solicitação do 
CUE. 

Encaminha Formulários para a Farmácia junto com Lacre rompido 

Farmacêutico insere os itens utilizados no sistema MV 2000, separa e armazena 
medicamentos nos CUE. 

Farmacêutico lacra o carrinho e emite Formulário padrão de solicitação do CUE com o 
número do novo lacre.  
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 Armazenados os medicamentos, o farmacêutico lacra o CUE e emite o formulário padrão 

com o número do novo lacre e arquiva o documento na pasta referente aos documentos do 

CUE. 

De acordo com KNOBEL (2006), a manutenção dos CUE lacrados, o local de guarda e o 

controle dos lacres devem constar em um impresso de registro padronizado. O arquivo desses 

registros deve ser guardado em pasta própria do carro de emergência, por um período de seis 

meses (KNOBEL, 2006).  Tal afirmativa reforça a importância dos registros das ações envolvidas 

com o CUE.  

 

5.4 ANÁLISE DO SEGUIMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ROTINA 

 

 Estabelecida a nova rotina, foi realizada então a análise de sua implantação através de um 

checklist (Apêndice 2) que foi verificado mensalmente no período de outubro a dezembro de 

2016. Todas as visitas foram realizadas para observação dos itens mencionados no checklist, 

sendo assim, não houve nenhuma intervenção nestes momentos.  

  

 

Figura 5: O número do lacre confere com o registrado no formulário padrão do CUE?  

Fonte: Do autor 
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Figura 6: O CUE foi aberto? 

Fonte: Do autor 

 

 

 

 

Figura 7: Houve comunicação da abertura do CUE para a farmácia? 

Fonte: Do autor 

 

 De forma geral, analisando as figuras 5, 6 e 7, é possível observar que os resultados 

obtidos durante os três meses de análise não tiveram nenhuma diferença aparente. Tal fato pode 

ser justificado devido ao pequeno período de análise, o que é uma limitação do estudo.   
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Na figura 5, pode-se observar que em média somente 38% de todos os CUE possuíam 

lacres conferindo com o registrado no formulário padrão do CUE.   

De acordo com o exposto nas figuras 6 e 7, foi constatado que, em média 65 % dos CUE 

foram abertos e desses, apenas em média 13 % notificaram sua abertura, o que reforça a ideia 

mencionada anteriormente em relação ao tempo de análise. A subnotificação também pode estar 

relacionada às falhas na comunicação com toda a equipe, pois muitos profissionais relataram que 

ainda desconheciam os procedimentos adotados na nova rotina, evidenciando a importância da 

realização de treinamentos. 

 

Tabela 3: Notificações espontâneas relacionadas à abertura do CUE realizadas no período de 

estudo 

    Notificações espontâneas 

Mês 

Nº de 

Notificações 

espontâneas 

Notificação por uso de 

medicamentos / Setor 

Notificação para 

conferência de material / 

Setor  

Out 4 
1 notificação - 7º andar 

2 notificações - 7º  andar 
1 notificação - 6º andar 

Nov 8 

1 notificação - 6º andar 1 notificação - 7º andar 

2 notificações - 7º andar 

1 notificação - 8º andar 

PED 

1 notificação - 8º andar 

ADULTO 

1 notificação - 8º andar 

ADULTO 
1 notificação - 6º andar 

Dez 4 3 - notificações - 6 º andar 
1 notificação - Trauma 

referenciado 

Fonte: Do autor 

 Além dos dados obtidos através do checklist, também foram registradas as notificações 

espontâneas, essas se referem ao seguimento correto da rotina proposta durante o período em 

estudo.  

 A tabela 3 apresenta o número total de notificações espontâneas durante o período 

analisado, onde foi possível verificar que os CUE localizados nos 6º, 7º e 8º andar são os que se 

observa maior número de ocorrências. Essa constatação justifica-se pelo fato dessas unidades 
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serem os setores onde há internação e, portanto, são onde prevalecem às notificações por uso dos 

medicamentos.  

 As notificações relativas à conferência de material também predominam nos CUE 

localizados nos setores de internação, isso pode estar atrelado ao fato de serem setores que mais 

utilizam os CUE, logo, são os setores que possuem maior número de profissionais com o 

conhecimento sobre a nova rotina.  

 Tabela 4: Frequência dos medicamentos dos CUE da instituição utilizados no período de 

estudo 

Classificação ATC Medicamentos  

Frequência 

dos 

medicamentos 

utilizados  

# 

água bidestilada para injeção – amp. 

10ml 1 

C01BD01 amiodarona 50mg/ml – amp. 3ml 1 

B05XA02 bicarbonato de sódio 8,4% - frasco 10ml 2 

B05XA03 cloreto de sódio 0,9% - amp. 10ml 3 

C01CA24 epinefrina 1mg/ml – amp.1ml 6 

C03CA01 furosemida 20mg/2ml  - amp. 2ml 1 

C01BB01 lidocaína 2% geléia – tubo 30g 1 

C01CA03 noradrenalina 1mg/ml – amp. 4ml 1 

B05XA05 sulfato de magnésio 50% - amp. 10ml 1 

B05XA02 bicarbonato de Sódio 8,4% 250 ml 1 

B05XA03 cloreto de Sódio 0,9% 500 ml 1 

B05XA03 cloreto de Sódio 0,9% 100 ml 1 

N05CD08 midazolam 5mg/ml – amp.3ml 1 

N02AA01 morfina 10mg/ml – amp. 1ml 2 

N03AB02 fenitoína 50mg/ml – amp. 5ml 1 

Legenda: # Não catalogado pela ATC. 

Fonte: Do autor 

 

A tabela 4 lista a frequência de utilização dos medicamentos do CUE. Pode-se observar 

que a epinefrina foi o medicamento com maior frequência de uso quando comparado com os 

demais medicamentos, tal constatação deve-se ao fato desse medicamento ser utilizado para o 

socorro em PCR, que é uma das principais ocorrências de emergência do hospital. Embora o 

estudo tenha se desenvolvido em um curto período de tempo e prejudique de forma geral o 

parâmetro avaliado, é possível observar que muitos itens não são utilizados, evidenciando a 
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importância da realização de análises periódicas a fim de diminuir as perdas por obsolescência. 

Outro parâmetro que influencia diretamente na necessidade da descontinuidade de alguns 

medicamentos é o perfil dos pacientes internados na unidade. 

A AHA atualiza suas diretrizes a cada cinco (5) anos, o que sugere que esta revisão seja 

feita utilizando essa mesma periodicidade, evitando que o elenco de medicamentos fique 

obsoleto. Essa atualização também evitará o desperdício desses materiais, prevenindo a escassez 

destes em outros locais da instituição.   

Em relação à segurança do paciente, a implementação da nova rotina obteve grande 

ganho, visto que o seguimento correto desta prevê maior rastreabilidade dos medicamentos 

utilizados e de seus quantitativos para cada paciente, uma vez que a reposição dos itens utilizados 

somente é realizada perante o preenchimento completo do formulário (Apêndice 1) e 

apresentação deste na unidade de Farmácia.  

Todos esses resultados demonstram a necessidade de treinamento da equipe 

multiprofissional após a implementação de uma nova rotina a fim de que esta seja perpetuada por 

todos os profissionais responsáveis pelo cuidado ao paciente.  

A Fundação Interamericana do Coração recomenda que os profissionais de saúde recebam 

constantes treinamentos com o enfoque no atendimento ao paciente em PCR e sugere que estes 

sejam difundidos uniformemente por meio da padronização de procedimentos e técnicas (AHA, 

2011).  

Outro ponto importante a ser mencionado refere-se à promoção da educação continuada a 

fim de evidenciar a relevância em conscientizar a equipe que as alterações realizadas na rotina 

envolvendo os CUE são de grande valia. Enfatizando assim, o valor da interação da equipe 

multiprofissional e o ganho desta para com a promoção da segurança do paciente. 

Relacionado à nova rotina, outro ganho refere-se  a diminuição de desvios e perdas por 

obsolescência dos produtos, uma vez que o novo modelo propõe a presença dos lotes e validades 

dos mesmos, promovendo uma melhoria no controle desses subestoques, embora o período de 

estudo não tenha permitido fazer essa análise.  

Foi observada também a melhoria do controle de estoque por meio da dispensação dos 

medicamentos contidos no CUE apenas na ocasião da emergência e para um determinando 

paciente, facilitando inclusive as baixas desses produtos e sua rastreabilidade no sistema 

informatizado.  
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A nova rotina também permite a otimização do tempo da equipe de enfermagem para as 

atividades com o cuidado ao paciente uma vez que o seguimento correto do procedimento garante 

que todos os medicamentos estejam disponíveis no momento da emergência, evitando assim que 

outros processos tenham que ser realizados para garantia de algum item primordial para o sucesso 

do socorro. Essa rotina também prevê a utilização do formulário como um receituário, ou seja, no 

instante que há a utilização dos itens, o enfermeiro os anota no formulário (Apêndice 1), 

poupando a equipe de fazer uma prescrição com cada item utilizado para este ser reposto no 

CUE.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Através do estudo realizado foi possível concluir que é de extrema importância a 

realização de medidas que visem a atualização de procedimentos envolvidos no cuidado do 

paciente, garantindo o melhor atendimento; ressaltando a relevância da presença e da interação da 

equipe multiprofissional para com o cuidado do paciente; minimizando as falhas e corroborando 

assim, com a promoção da segurança do paciente. 

Além disso, pode-se observar que a mudança da rotina promoveu a melhoria no controle 

dos subestoques em estudo, promovendo além da eficiência deste processo, a otimização das 

atividades assistenciais e a consequente melhoria na segurança do paciente em âmbito 

institucional, assim atendendo ao preconizado pela instituição, pela JCI e pelo Ministério da 

Saúde. 

Como perspectiva nota-se a necessidade de estudos envolvendo maior período de análise 

para obter melhor avaliação da implementação da nova rotina. Outra proposta seria o treinamento 

de toda a equipe envolvida na rotina dos CUE e educação continuada para que os problemas 

envolvidos no processo sejam minimizados.  
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APÊNDICE 2 – CHECKLIST PARA AVALIAÇÃO DA ROTINA DO CUE 

 

 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE – SAS 
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD 

 

 

 

  

CHECKLIST PARA AVALIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA ROTINA DO CARRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

(CUE) 

SETOR: 

DATA DA AVALIAÇÃO: 

NÚMERO DO ÚLTIMO LACRE: 

PATRIMÔNIO: 

 

 O número do lacre confere com o registrado no Formulário padrão de solicitação do CUE? 

 (   ) SIM     (   ) NÃO 

 O CUE foi aberto?  

(   ) SIM     (   ) NÃO 

 Houve comunicação da abertura para a farmácia? 

(   ) SIM     (   ) NÃO 


