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Introdução e objetivos: A realização de ações de prevenção e identificação para a redução dos agravos

qualifica a assistência e o foco na segurança do paciente, principalmente em relação às medicações que
compõem o carro de emergência. Com base nestas considerações objetivo do presente estudo foi relatar
experiência referente a padronização do carro de emergência de uma unidade de terapia intensiva por
meio da Metodologia da Problematização
Material e Métodos: estudo descritivo tipo relato de caso desenvolvido em um hospital de porte IV da

região Sul do Brasil, no qual foi utilizado Metodologia da Problematização divididas em cinco: observação
da realidade; determinação de pontos-chave; teorização; hipóteses de solução e aplicação prática a
realidade.
Resultado e Discussão: Foi elencado como Pontos Chaves: fatores que incluem a identificação por cores,

checklist e nomenclatura dos materiais se faziam ausentes. Buscou-se indagar à literatura: Quais os
fatores que podem facilitar o uso do Carro de Emergência e assim qualificar a assistência dos
profissionais de uma unidade de terapia intensiva. Posteriormente, foi realizado um treinamento com a
equipe no qual a mudança facilitou o acesso as medicações e gerou um maior controle, segurança e
otimização do tempo, assim como implementação de etiqueta identificando os medicamentos por cores
de acordo com a sua classe, registro diário do funcionamento do cardioversor e checklist dos materiais
das vias aéreas conforme data, hora, e profissional que utilizou.
Conclusão: A utilização deste método durante a realização das atividades práticas de acadêmicos de

enfermagem, instiga os alunos a desenvolverem um olhar crítico reflexivo para o exercício de sua
profissão com excelência, como a tomada de decisão, educação continuada, gerenciamento,
comunicação e atenção á saúde em uma unidade de terapia intensiva com vistas a proporcionar
assistência
qualificada
e
segura.

