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1. Quais cuidados devem ser tomados para programar 
o transporte de pacientes no ambiente intra-hospitalar?

FONTE: https://coronavirus.saude.gov.br e http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus

Saiba mais em: 
saúde.gov.br

        Deve-se minimizar o transporte dos pacientes, priorizando a realização de exames à beira leito.

        Nos casos em que o transporte se faz necessário, deve-se atentar para os seguintes aspectos: 
n Realizar a avaliação clínica do paciente a fim de minimizar os riscos de intercorrências durante o 
transporte. 
n Em caso de pacientes graves em insuficiência respiratória, considerar intubação antes do transporte.
n Idealmente, o transporte de pacientes instáveis ou em ventilação mecânica deve ser realizado por 
médico, enfermeiro e fisioterapeuta.
n Separar e verificar previamente os materiais necessários para o transporte (equipamentos de moni-
torização, medicações, suporte ventilatório).
n Comunicar o setor de destino antes de transportar o paciente para que as medidas de precaução 
possam ser adotadas.

        Utilizar os EPIs adequados: avental de mangas longas, luvas de procedimento, óculos de 
proteção ou máscara facial (face shield). Nos casos de transporte de pacientes intubados, substituir 
a máscara cirúrgica por N95/PFF2 e acrescentar o gorro.

        Realizar o transporte com apoio de outro profissional utilizando máscara e 
óculos de proteção ou face shield para apoiar na abertura e fechamento de 
portas e acionamento de elevadores. Esse profissional não entra no quarto/box.

        Em pacientes em ar ambiente ou em uso de cateter nasal de O2, 
colocar máscara cirúrgica nos pacientes.
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2. Quais cuidados devem ser tomados no transporte 
interinstitucional de pacientes?  

         Transporte somente em casos de extrema necessidade.

         Ter rotas pré-definidas para movimentação hospitalar de pacientes suspeitos 
ou confirmados de COVID-19.

 
         Garantir ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte 
(ar condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar ou janelas abertas).

         Sempre que possível, utilizar equipamentos de uso exclusivo para o transporte, 
garantindo os insumos necessários para manter o suporte ventilatório e hemodinâmico.

         Reduzir equipamentos e materiais não essenciais dentro da ambulância.

         Evitar manipulações desnecessárias para minimizar a possibilidade de contaminação 
da equipe/material.

 
         Comunicar o setor de destino antes de transportar o paciente para que as medidas 
de precaução possam ser adotadas.

         Utilizar os EPIs adequados: avental de mangas longas, luvas de procedimento, óculos 
de proteção ou máscara facial (face shield). Nos casos de transporte de pacientes intubados, 
substituir a máscara cirúrgica por N95/PFF2 e acrescentar o gorro.

         Em pacientes em ar ambiente ou em uso de cateter nasal de O2, colocar máscara 
cirúrgica nos pacientes.
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3. Quais cuidados devem ser tomados ao transportar 
pacientes em ventilação mecânica?

4. Quais cuidados devem ser tomados após o transportar pacientes?

         Manter filtro HME/HMEF entre tubo endotraqueal e o ventilador e filtro HEPA adicional 
no ramo expiratório do ventilador mecânico

         O ventilador mecânico não deve ser desconectado durante o transporte. Caso seja 
necessário, clampear o tubo com pinça clamp

         Evitar transportar o paciente em uso de VNI

         Realizar limpeza e desinfecção do ambiente e dos equipamentos utilizados 
durante o transporte

         Proceder com limpeza e desinfecção do veículo após o transporte 
interinstitucional de pacientes 

         Estabelecer o profissional responsável pela limpeza e o local específico 
para realizá-la 

         Utilizar álcool 70%, hipoclorito de sódio 0,5% ou outro desinfetante padronizado  
(ex: peróxido de hidrogênio, quaternário de amônio, etc.)


