
 

 

 
 

 

 

 

 

Recomendação para Transporte para COVID-19 – HRMS  
Av. Engenheiro Luthero Lopes, 36| Bairro Aero Rancho | Campo Grande, MS | TEL (67)3378-2500 

RECOMENDAÇÃO DE TRANSPORTE COVID-19 

 

Objetivo: reforçar cuidados a serem realizados durante a realização do transporte 

intrahospitalar do paciente suspeito ou confirmado de COVID – 19. 

TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DO PACIENTE  

 
 

• Limite o transporte ao estritamente necessário; 
• Deverá seguir o fluxo do elevador, utilizando o elevador maca 03; 
• Notificar o setor que irá receber o paciente e o ascensorista (caso disponível) que o 

paciente está em precaução (contato e gotículas); 
• Durante o transporte o paciente deve utilizar máscara cirúrgica se em respiração 

espontânea (o transporte será realizado por técnico de enfermagem se paciente em 
enfermaria e estável e por equipe composta por 1 médico, 1 enfermeiro e 1 técnico de 
enfermagem se paciente grave); 

• Para pacientes em ventilação mecânica (o transporte será realizado por 1 médico, 1 
enfermeiro e 1 técnico de enfermagem. Eventualmente com a presença do 
fisioterapeuta); 

• Montar ventilador de transporte (enfermeiro do setor providencia equipamento, 
cilindro de oxigênio, circuito para o ventilador mecânico, filtro HEPA e pinça para 
clampear TOT, fisioterapeuta monta o ventilador e faz teste); 

• Técnico de enfermagem separa as drogas necessárias para o transporte; 
• Colocação da prancha de suporte para ventilador de transporte/ medicações na 

maleta de transporte (se disponível); 
• Enfermeiro separa prontuário e coloca em saco plástico (quando necessário), 

providencia maleta de emergência e oxímetro de pulso (isolar do leito com colocação 
de avental descartável); 

• Os setores com características específicas como unidades pediátricas poderão fazer 
inclusões ou alteração que contemplem a especificidade do serviço; 

• TODOS os profissionais que participam do transporte do paciente devem utilizar 
equipamentos de proteção (máscara N95, óculos, avental descartável, dois pares de 
luvas e gorro). 
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IMEDIATAMENTE ANTES DO TRANSPORTE 

  

Comunicar setor que receberá paciente com suspeita de COVID 

  
Os profissionais que tiveram contato com o paciente e que irão participar do transporte 
deverão: 

• RETIRAR 1º par de luvas de procedimento; 
• Higienizar as mãos; 
• RETIRAR avental descartável com 2º par de luvas; 
• Higienizar as mãos; 
• Vestir NOVO avental descartável e PERMANECER com máscara N95, gorro e óculos de 

proteção; 
• Higienizar as mãos; 
• Calçar 2 NOVOS pares de luvas de procedimento; 
• Prosseguir para transporte do paciente. 

  
ATENÇÃO:   
Destacar um profissional APENAS para tocar superfícies, como maçanetas, elevador etc e 
sinalizar evacuação para possíveis pessoas que possam estar no percurso. 
  
Durante o transporte deve ser utilizado avental descartável e luvas de procedimento LIMPOS 
(se profissional em uso de avental impermeável/macacão por todo período, usar avental 
descartável (TNT) por cima e fazer a troca apenas deste e das luvas). 

APÓS TRANSPORTE 

Antes de sair do quarto, ainda paramentado 

•  Retirar 1º par de luvas de procedimento. 
  

Ao sair do quarto 

•  Higienizar as mãos; 
• Calçar novo par de luvas; 
• Realizar limpeza e desinfecção de maca e equipamentos; 
• Retirar 1º par de luvas de procedimento; 
• Higienizar as mãos; 
• Retirar avental descartável com 2º par de luvas; 
• Higienizar as mãos; 
• Retirar gorro; 
• Retirar óculos de proteção; 
• Retirar máscara N95; 
• Higienizar as mãos. 

 
 OBS: Comunicar PRIME para higienização do elevador. 
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TRANSPORTE DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID19 NO HRMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

IMEDIATAMENTE ANTES DO TRANSPORTE: 
Comunicar setor que receberá paciente 

com  
Suspeita de COVID 

Os profissionais que tiveram contato com o 
paciente e que irão participar do transporte 
deverão: 

• RETIRAR 1º par de luvas de 
procedimento 

• Higienizar as mãos 
• RETIRAR avental descartável com 

2º par de luvas 
• Higienizar as mãos 
• Vestir NOVO avental descartável e 

PERMANECER com máscara N95, 
gorro e óculos de proteção 

• Higienizar as mãos 
• Calçar 2 NOVOS pares de luvas de 

procedimento 
• Prosseguir para transporte do 

paciente 

APÓS TRANSPORTE: 
Antes de sair do quarto, ainda paramentado 

• Retirar 1º par de luvas de 
procedimento 
Ao retornar ao setor de origem  

• Higienizar as mãos 
• Calçar novo par de luvas 
• Realizar limpeza e desinfecção de 

maca e demais equipamentos 
• Retirar 1º par de luvas de 

procedimento 
• Higienizar as mãos 
• Retirar avental descartável com 2º par 

de luvas 
• Higienizar as mãos 
• Retirar gorro 
• Retirar óculos de proteção 
• Retirar máscara N95 
• Higienizar as mãos 
Comunicar PRIME para higienização do 

elevador 

ATENÇÃO 

Destacar um profissional APENAS para 
tocar superfícies, como maçanetas, 
elevador etc) durante o transporte 

EPIs necessários para transporte do paciente 
com suspeita de COVID 19 

AVENTAL DE PROCEDIMENTO, MÁSCARA N95, 
2 PARES DE LUVAS, ÓCULOS 

DURANTE O TRANSPORTE DEVEM SER UTILIZADOS AVENTAL DESCARTÁVEL E 2 PARES  
DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LIMPOS 


