Potenciais riscos durante o transporte em ambulâncias de paciente com COVID-19
EPI`s: Gorro, avental,
luvas de procedimento,
óculos de proteção,
máscara cirúrgica, N95
ou FFP2

Estar preparado para
possível intubação
orotraqueal

Monitorar
oximetria de
pulso

Profissional
Envolvido no
transporte

Conferir nome
do paciente

Higiene
das mãos

Atendimento
Intra Hospitalar

Desinfetar todos
os equipamentos
utilizados durante
o transporte com
álcool a 70%

Vigilância
continua

Paciente

Mascara
cirúrgica
(obrigatória)

Higiene
das mãos

Lenços
de papel

Selecionar meio de
transporte que atenda
as necessidades de
segurança do paciente

Comunicar
transferência

Selecionar a equipe
que irá participar do
transporte

Certificar-se com o enfermeiro
do local de destino as
condições necessárias para o
recebimento do paciente

Hospital

Avaliar
gravidade

Selecionar os equipamentos
necessários para manter o
paciente estável durante o
transporte

Prever o horário de saída
e de chegada e atentar
para os medicamentos
usados e o balanço
hídrico

Priscilla Valladares Broca. Doutora em Enfermagem. Professora da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ.
Eric Rosa Pereira. Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Professor da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques e da UniAbeu.
Julio Cesar Faustino Junior. Acadêmico de Enfermagem do 9 período da Uniabeu.
Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico Nº 01 Secretaria de Vigilância em Saúde SVS/MS-COE - Jan. Brasília. 2020. Disponível em:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/28/Boletim-epidemiologico- SVS-28jan20.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA). Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020: Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a
assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Corononavírus (SARS- coV-2). Brasília. 2020.
BARR, N.; HOLMES, M.; ROIKO, A.; DUNN, P.; LORD, B. Self-reported behaviors and perceptions of Australian paramedics in relation to hand hygiene and gloving practices in paramedic-led health care. American Journal of Infect
Control, v. 45, n. 7, p. 771-8, jul. 2017. Disponível em: <10.1016/j.ajic.2017.02.020>. Acesso em: 20 mar. 2020.

