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Thiane Mergen; Daniela Rodrigues Skolaude; Rozemy Magda Vieira Gonçalves; Denise Salazar da Rosa; Angela Maria Rocha de 
Oliveira; Rúbia Guimarães Ribeiro - HCPA 
 
Introdução: Urgência consiste em situações que oferecem risco de vida ao indivíduo, e o cuidado deve ser prestado sem demora. Em 
unidade de internação de adultos, frequentemente os pacientes precisam de atendimento de urgência, necessitando procedimentos 
com materiais específicos ou medicações que não são comumente armazenadas neste ambiente. Objetivo: Relatar a percepção das 
enfermeiras sobre um projeto-piloto que prevê o uso de um carro de urgência em unidade de internação adulto. Metodologia: Trata-
se de um relato de experiência de enfermeiras que estão testando o carro de urgência em uma unidade de internação clínica e 
cirúrgica, de um hospital de alta complexidade de Porto Alegre. Resultados: A enfermeira da unidade de internação ao identificar que 
o paciente necessita atendimento de urgência aciona equipe médica que muitas vezes prescreve medicamentos ou procedimento 
com materiais especiais, que por segurança não ficam disponíveis na unidade, o que atrasa o atendimento e consequentemente a 
resolução do problema. Para essa demanda, está sendo realizado um teste piloto com um carro de urgência, em uma unidade de 
internação com elevado número de chamados as equipes médicas pela diversidade e complexidade dos pacientes ali internados. 
Este carro fica lacrado, nele ficam armazenadas medicações e materiais definidos para este tipo de atendimento. O mesmo só pode 
ser utilizado mediante a urgência e com solicitação ou prescrição de equipe médica. Logo após o seu uso é revisado e 
imediatamente resposto o que foi utilizado e lacrado novamente. Conclusão: O atendimento de urgência em unidade de internação 
consiste em um desafio para a equipe, e fatores como localização distante da farmácia e a não disponibilização de certos materiais e 
medicamentos no dispensário pyxis, tornam o momento ainda mais estressante. O carro de urgência disponível na unidade permite 
que a enfermeira gerencie este processo sem ter a preocupação de deslocar profissionais da equipe até a farmácia para busca de 
medicamentos/materiais de urgência, proporcionando agilidade no atendimento, a segurança e a melhoria na qualidade da 
assistência prestada ao paciente e, consequentemente uma maior tranquilidade para a equipe funcional. Unitermos: Socorro de 
urgência; Segurança do paciente; Enfermeiro 
 
 




