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Introdução: A partir da experiência vivenciada no campo de estágio, da disciplina de Estágio 

Curricular no Hospital, tendo como foco principal o Carro de Emergência, notou-se 

necessidade da implantação de um POP (Procedimento Operacional Padrão),e check list para a 

conferência do carro de emergência e um bulário de medicações que visa à padronização e o 

conhecimento das medicações disponíveis no setor de emergência. Objetivo: Elaborar um 

projeto de intervenção, a partir das necessidades do setor relacionadas ao carro de emergência. 

Facilitar a conferência, reposição e manutenção dos materiais e medicamentos. Estimular a 

participação da equipe de saúde no atendimento ao paciente crítico em casos de urgência, de 

forma imediata, sistematizada e padronizada buscando reduzir danos para equipe de 

Enfermagem, contribuindo também para segurança do paciente. Metodologia: Relato de 

experiência a partir de uma vivencia prática, na disciplina de Estagio Curricular no Hospital, 

oferecida pelo curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT. 

Resultados: Criação de um POP, check list e bulário de medicações, cujo principal objetivo é 

a padronização das medicações disponíveis no Carro de emergência, e conferência do carro de 

emergência. A partir da Portaria n°. 244 de maio de 1998, da Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), que trás a necessidade desta padronização nos setores hospitalares; onde 

a padronização tem em vista à organização e a otimização das medicações, garantindo assim 

sua total eficiência, eficácia e segurança. Conclusão: A partir da implementação do projeto de 

intervenção espera-se promover  um atendimento qualificado de forma que todos os 

profissionais do setor de emergência tenham conhecimento sobre a importância e 

funcionamento dos equipamentos e medicações usadas em urgência e emergência, bem como 

a sua indicação, diluição, via, reações adversas, tornar o acesso a drogas, equipamentos e 

materiais de emergência mais dinâmico e seguro minimizando erros garantindo assim uma 

maior segurança ao usuário. 

Descritores: Emergência, Profissionais de Saúde e Cuidado em saúde. 

Referências: 

SILVA, Sheila Pavaneli; BELLOT, Rogerio Gentil. Uso de medicamentos controlados no 

ambiente hospitalar, Rev. Enfermagem UNISA – 2010. 

RAPKIEWICZ, Jackson Carlos; GROBE, Rafael. Manual para dispensação de 

medicamentos, 4° edição – 2015. 

                                                           
1 Relato de Experiência. 
2 Relator e Autor. Acadêmico do nono semestre do Curso de Graduação em Enfermagem das  Faculdades Integradas de 

Taquara- Faccat. 
3 Docente do Curso de Enfermagem da Faccat. 
4 Docente do Curso de Enfermagem da Faccat. 

mailto:cintiakerschner@hotmail.com

