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Resumo 

Objetiva-se descrever a experiência profissional na capacitação de profissionais de saúde acerca do transporte intra-
hospitalar de pacientes críticos. Trata-se de um relato de experiência vivenciado no decorrer das práticas profissionais 
do Núcleo de Educação Permanente de uma instituição particular na Zona Norte do Estado do Rio de Janeiro, no mês de 
abril de 2016, utilizando a aprendizagem baseada em problemas. Foram incluídos na capacitação, todos os profissionais 
envolvidos diretamente com o transporte intra-hospitalar de pacientes críticos, visto que a segurança do paciente 
depende de todos os profissionais envolvidos em seu transporte. Foram excluídos os respectivos profissionais que 
estivessem de férias ou de licença médica no período da capacitação. A utilização da metodologia de aprendizagem 
baseada em problemas, possibilitou a diminuição dos números de eventos adversos, nos meses seguintes a intervenção, 
relacionados ao transporte intra-hospitalar de pacientes críticos, possibilitando a adequação e a utilização do protocolo 
institucional. Conclui-se que o uso da metodologia de aprendizagem baseada em problemas viabilizou melhores 
resultados na adesão dos protocolos institucionais acerca do transporte intra-hospitalar, uma vez que coloca o 
profissional em situações-problema, possibilitando a utilização de um raciocínio crítico-reflexivo em relação à realidade 
local.  
Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problemas; Educação Continuada; Enfermagem; Transporte de Pacientes 

Abstract 

The aim is to describe the professional experience in the training of health professionals about the intra-hospital transport 
of critical patients. This is a report of experience lived during the professional practices of the Permanent Education 
Centre of a private institution in the Northern Zone of the State of Rio de Janeiro, in April 2016, using problem-based 
learning. Included in the training were all the professionals directly involved in the intra-hospital transport of critical 
patients, since the patient safety depends on all the professionals involved in his transportation. Those professionals who 
were on vacation or medical leave during the training period were excluded. The use of the problem-based learning 
methodology made it possible to reduce the number of adverse events, in the months following the intervention, related 
to the intra-hospital transport of critical patients, making possible the adequacy and the use of the institutional protocol. 
It is concluded that the use of the problem-based learning methodology enabled better results in the compliance of 
institutional protocols to intra-hospital transportation, since it places the professional in problem situations, making 
possible the use of critical-reflexive reasoning in relation to the local reality.      
 Keywords: Problem-Based Learning; Education, Continuing; Nursing; Patients Transportation. 
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Introdução 

 Pacientes graves em suporte 

hemodinâmico e respiratório são encontrados, 

com frequência, nos serviços de emergência e de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Esses 

pacientes, em algum momento de sua estadia 

hospitalar, necessitarão de transferência para 

centros hospitalares de maior complexidade, ou de 

transporte intra-hospitalar para a realização de 

procedimentos ou exames diagnósticos(1).  

 Ao compreender que nem todos os 

exames e procedimentos podem ser 

disponibilizados ao paciente no leito, como a 

tomografia computadorizada, a ressonância 

magnética e os estudos hemodinâmicos invasivos, 

cabem aos profissionais envolvidos no processo da 

assistência, principalmente a equipe de 

enfermagem, adaptar os equipamentos de suporte 

e monitorização do paciente grave, para que tais 

procedimentos sejam realizados de maneira 

tranquila e segura para o paciente e profissionais 

de saúde.  

O transporte intra-hospitalar pode ser 

conceituado como o encaminhamento definitivo 

ou temporário de pacientes críticos por 

profissionais de enfermagem, medicina ou 

fisioterapia, seja para fins diagnósticos ou 

terapêuticos, comumente para a realização de 

alguns exames de imagem, cirurgias ou, até 

mesmo, alta da unidade. Sendo considerado um 

período de instabilidades e grandes riscos para o 

paciente, sobretudo com relação à hemodinâmica 

e ventilação(2). 

Para que se possa promover um transporte 

de maneira segura, minimizando os possíveis 

eventos adversos decorrentes desta assistência, 

faz-se necessário que todos os profissionais 

envolvidos tenham em mente os seguintes 

objetivos: reconhecer as indicações do transporte 

intra-hospitalar; avaliar o material que será 

necessário para o transporte, como: monitor 

multiparâmetro de transporte, bombas infusoras, 

maletas de transporte, ventilador de transporte e 

cilindro de oxigênio - se necessário; e as condutas 

necessárias para o preparo do paciente para o 

transporte, uma vez que este ato envolve vários 

riscos de acidentes no decorrer do trajeto(2). 

O planejamento adequado, participação 

de profissionais qualificados na assistência ao 

paciente crítico e a seleção de equipamentos 

próprios para a monitorização e o suporte 

hemodinâmico do paciente, certamente, 

minimizam as chances de insucessos e 

complicações durante o transporte. É preciso, dar 

continuidade ao cuidado do paciente grave 

durante o transporte, de modo que ele seja 

controlado como se estivesse em uma unidade 

crítica(3). 

Mais do que nunca, o campo da educação 

na saúde tem passado por diversas reflexões e 

mudanças de paradigmas acerca das metodologias 

de ensino, tendo como um dos principais desafios, 

favorecer mudanças para o crescimento e 

amadurecimento dos profissionais de saúde. Para 

tanto, não é possível fazer uma análise do próprio 

sujeito, que constantemente procura por 

inovações, uma vez que se atribui a necessidade de 
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uma aprendizagem contínua, e que ao mesmo 

tempo, possa colocar esses sujeitos como o 

próprio protagonista de sua educação(4).  

Para promover a educação permanente 

com profissionais de saúde, necessita-se utilizar a 

andragogia, cujo termo vem do grego andros – 

adulto – e agogus – guiar, conduzir, educar; 

terminologia utilizada pela primeira vez em 1833, 

pelo professor alemão Alexander Kapp(5). 

A Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP) consiste no ensino centrado no estudante e 

baseado na resolução de um problema. Mediante 

aos bons resultados dessa metodologia, os 

profissionais de saúde responsáveis pela 

capacitação têm procurado utilizá-la com o 

propósito de trazer a situação-problema o mais 

próximo da realidade. Destarte, para solucionar o 

problema em questão, a metodologia sugere que o 

facilitador recorra aos conhecimentos prévios dos 

participantes, procurando a partir de uma 

situação-problema, fomentar a discussão e o 

diálogo para aquisição de novos conhecimentos. 

Mediante a integração desses participantes, o 

objetivo final da capacitação é desenvolver: 

habilidades técnicas, cognitivas, de comunicação e 

atitudes, o respeito à autonomia, o trabalho em 

pequenos grupos e a educação permanente(6-7). 

Independentemente da importância e 

multiplicação da capacitação, nem sempre os 

resultados esperados são alcançados, ou seja, nem 

sempre esses projetos se convertem em ações de 

melhoria. Portanto, não são suficientes para 

retratar as próprias práticas da capacitação. 

Destarte, a interpretação se reduz à definição de 

métodos ou técnicas de trabalho, ocultando a 

orientação dos processos. Na maioria dos casos de 

capacitação, consiste apenas na transferência dos 

conhecimentos, estruturados num fundamento do 

modelo escolar, com o intuito de atualizar nova 

ótica, novas informações ou tecnologias na 

implantação de um novo procedimento(8). 

Desta forma elaborou-se a base 

metodológica que fundamentou a ação 

pedagógica no referido hospital. Diante do 

exposto, o objetivo deste relato é descrevera 

experiência vivenciada pela responsável do Serviço 

de Educação Permanente na capacitação de 

profissionais de saúde acerca do transporte intra-

hospitalar de pacientes críticos. 

Este relato de experiência foi o requisito 

final do Trabalho de Conclusão de Curso, na 

Especialização em Enfermagem em Terapia 

Intensiva. 

 

Método 

Trata-se de um relato de experiência 

vivenciado no decorrer das práticas profissionais 

do núcleo de Educação Permanente acerca da 

capacitação teórico-prática sobre o transporte 

seguro intra-hospitalar para pacientes críticos, 

utilizando-se da metodologia de Aprendizagem 

Baseada em Problemas, realizada em uma 

instituição particular da Zona Norte do Rio de 

Janeiro, no mês de abril de 2016. 
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Vale ressaltar que, antes da realização da 

capacitação, foi feita a revisão do protocolo 

institucional, procurando delimitar o objeto de 

discussão em questão e o público alvo. Foram 

incluídos para a capacitação teórico-prática: 

maqueiros, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

médicos, fisioterapeutas e atendentes da central 

de serviços de ambos os turnos, e que se 

encontravam no exercício de suas funções no 

momento da capacitação. Foram excluídos: os 

respectivos profissionais que se encontravam de 

férias ou de licença médica. O referido hospital 

disponibiliza de local próprio para capacitação, um 

auditório medindo 87,65m2, com capacidade para 

59 lugares sentados, dispondo de recursos de 

multimídias e recursos audiovisuais.  

Como estratégia para liberação dos 

profissionais para o processo de capacitação, foi 

disponibilizada previamente pelo responsável do 

Serviço de Educação Permanente para todos os 

setores do hospital as datas e horários das 

respectivas capacitações. Todos os coordenadores 

das unidades foram sensibilizados a compreendera 

importância da capacitação, dentro das 

dependências do hospital, uma vez que a meta a 

ser atingida com o planejamento estratégico foi de 

que todos os protocolos existentes na instituição 

fossem cumpridos à regra. 

 Em casos da impossibilidade de 

encaminhar os referidos profissionais à 

capacitação por questões relacionadas ao 

quantitativo de recursos humanos, a política 

institucional lança mão do “treinamento de 

resgate”. O qual consiste na realização da 

capacitação desses profissionais pelos próprios 

enfermeiros coordenadores e/ou de rotinas, em 

até 15 dias e entregar para o Serviço de Educação 

Permanente a lista de presença da capacitação. Em 

relação ao horário de capacitação preconizou-se o 

horário de 07h30min para ambos os turnos, e caso 

os colaboradores permaneçam além do horário 

estabelecido, sendo computado como banco de 

horas. 

 

Relato de Experiência 

Antes de receber os profissionais que 

fariam parte da capacitação, o enfermeiro 

responsável  pelo treinamento equipou um boneco 

de tamanho real (1,80 centímetros, 90 kg), deitado 

em uma cama hospitalar, com uso de vários 

dispositivos, porém, fixados de maneira irregular, 

tendo destaque para os seguintes insumos: tubo 

orotraqueal, cateter nasoenteral, acesso venoso 

central, dreno de tórax com selo d’água à 

esquerda, cateter vesical de demora, bolsa de 

colostomia e curativos nos membros inferiores. 

A priori, objetivo dos profissionais a serem 

capacitados era identificar os vários tipos de erros 

que foram deixados propositalmente relativos a os 

dispositivos, nos quais poderia potencializar algum 

evento adverso no ato do transporte intra-

hospitalar do paciente. Dentre os erros deixados, 

elencaram-se os principais: pulseira de 

identificação ilegível, sem pulseira de risco de 

queda, soro sem rótulo de identificação, curativos 

sem datas, acesso venoso sem data, equipo de 

soro sem data de instalação, grades do leito 
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abaixadas, dreno de tórax e cateter vesical sem o 

devido pinçamento e na mesma altura de sua 

inserção. Além disso, o cateter vesical encontrava-

se coma bolsa coletora cheia de um líquido 

assemelhando-se a urina hemática e sem 

identificação do número da sonda e data de 

inserção do dispositivo. O paciente teste 

encontrava-se exposto sem estar coberto com a 

camisola e lençol a fim de garantir a privacidade e 

o transporte seria realizado no próprio leito do 

paciente.  

Foi entregue uma folha em branco, com 

espaço para que os participantes colocassem o 

nome e a função profissional, e que identificassem 

os erros. Os testes foram corrigidos utilizando da 

própria metodologia estimulando a dialética entre 

os participantes. Após fazer uma discussão de 

maneira que todos os colaboradores pudessem 

participar com as suas respectivas respostas, os 

tópicos que estão dentro do protocolo institucional 

foram discutidos por meio dos slides, de maneira 

ilustrativa, com uso de fotos, desenhos, vídeos e 

recursos auditivos nas perguntas de certo ou 

errado. O objetivo foi resgatar as informações do 

protocolo institucional sobre transporte seguro, 

bem como, apresentar as mudanças recentes 

referentes ao novo protocolo. 

O protocolo institucional é dividido em 

níveis e modos de transporte. O nível se refere aos 

participantes do transporte, e foi dividido em 

quatro níveis. Já o modo, refere-se aos 

equipamentos/insumos, que serão utilizados 

durante o transporte intra-hospitalar, também é 

dividido em quatro modos. 

Nível 1 – paciente e maqueiro: este nível 

não se aplica aos pacientes de terapia intensiva, e 

sim aos pacientes estáveis, que necessitem de 

transporte para realização de exames de imagem 

(desde que não estejam portando dispositivos 

invasivos e que não apresentem risco de queda), 

pacientes encaminhados ao centro cirúrgico 

(cirurgias eletivas, provenientes da Unidade de 

Internação - UI) e para alta hospitalar. 

Nível 2 – paciente, maqueiro e técnico de 

enfermagem: neste nível são transportados os 

pacientes de alta da UTI para a UI; pacientes 

estáveis da UI que estão portando dispositivos 

invasivos e/ou apresentem alto risco de queda 

para realizar exames de imagem, alta do Centro 

Cirúrgico (CC) para a UI. 

Nível 3 – paciente, maqueiro e enfermeiro: 

exclusivo da emergência para a transferência para 

a UI ou para o CC. 

Nível 4 – paciente, maqueiro, enfermeiro, 

médico e fisioterapeuta: este nível é o que atende 

ao paciente crítico. Portanto, todos os pacientes da 

UTI que necessitem realizar exames de imagem, 

pacientes graves da emergência que serão 

internados na UTI, pacientes da UI que 

apresentaram deterioração clínica e necessitam de 

cuidados intensivos, e paciente de pós-operatório 

imediato de cirurgias de grande porte que 

necessitam de cuidados intensivos. Neste nível é 

avaliada a necessidade do fisioterapeuta. 

Quanto ao modo, também se divide em 

quatro tipos, porém, ao invés de números, foram 

utilizadas letras para diferenciá-los. 
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Modo A – uso de maca ou cadeira de rodas 

simples, somente com suporte de soro. 

Modo B – uso de maca com suporte de 

soro, monitor cardíaco de transporte, bem como 

os cabos de oximetria de pulso, pressão não 

invasiva, termômetro, eletrodos de monitorização 

cardíaca e balão de oxigênio, quando necessário. 

Modo C – uso de maca com suporte de 

soro, monitor cardíaco de transporte, bem como 

os cabos de oximetria de pulso, pressão não 

invasiva, termômetro, eletrodos de monitorização 

cardíaca, ventilador mecânico de transporte e 

balão de oxigênio. 

Modo D – uso do próprio leito do paciente, 

monitor cardíaco de transporte, bem como os 

cabos de oximetria de pulso, pressão não invasiva, 

termômetro, eletrodos de monitorização cardíaca, 

ventilador mecânico de transporte e balão de 

oxigênio. Este modo destina-se aos pacientes com 

obesidade mórbida, politraumatizados e pacientes 

hemodinamicamente instáveis. 

É de responsabilidade do enfermeiro 

plantonista, responsável pelo paciente, solicitar o 

transporte por telefone à central de serviços, onde 

um atendente anota a solicitação quanto a 

classificação do nível e modo de transporte. É 

necessário informar ainda os dados referentes em 

relação ao nome do solicitante, nome do paciente, 

número do leito e qual será o destino. 

Quando o maqueiro chega ao setor de 

origem do paciente, tem consigo um bloco de 

anotações, no qual se confirma os dados do 

paciente, fazendo o duplo check- termo utilizado 

na instituição para fazer uma segunda checagem, 

colando uma etiqueta com os dados do paciente e 

registra ainda outros dados, como: a hora do início 

e o término do transporte ao referido destino. No 

verso da folha, o enfermeiro deve confirmar o 

nível, o modo, os riscos do transporte e os 

documentos que estão sendo encaminhados com 

o paciente. 

Deve-se atentar aos requisitos dos quais 

considera-se essenciais do início ao fim do 

transporte do paciente crítico, pois um dos 

momentos de maior risco é na transposição do 

paciente do leito para a maca devido ao excesso de 

cabos e dispositivos invasivos, o risco de tracionar 

um destes dispositivos e causar um evento adverso 

ao paciente é possível. Também foi apresentar as 

responsabilidades de cada um dos envolvidos no 

transporte do paciente de terapia intensiva e 

emergência, já que envolve a equipe 

multidisciplinar.  

Foram descritos os principais riscos que 

podem acontecer durante o transporte intra-

hospitalar e as barreiras para que os erros e falhas 

não aconteçam, além das orientações da Comissão 

de Controle Infecção Hospitalar (CCIH), quanto ao 

transporte dos pacientes em rastreamento, 

precaução de contato e/ou respiratório. Ressalta-

se a importância do posicionamento da equipe 

multidisciplinar dentro do elevador exclusivo. 

A capacitação durou 3 dias, com horários 

fixos: 7h30min voltado para o público noturno, às 

10h30min, 14h30min e às 15h30min para o público 
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diurno. Esses horários têm como objetivo ser o 

mais flexível possível, uma vez que já foi 

institucionalizado para os eventos voltados para 

segurança do paciente, ou seja, pelo menos uma 

vez por mês são abordados temas de segurança.  

 No primeiro dia foram alcançados 94 

profissionais, no segundo dia 95 e no terceiro 67, 

totalizando 256 participantes. O percentual 

atingido por profissionais foi de 61% técnicos de 

enfermagem (n=155), 20% eram enfermeiros 

(n=52), 10% eram fisioterapeutas (n=26), 4% 

pertenciam a central de serviços (n=10), 3% eram 

maqueiros (n=7) e 2% eram médicos (n=6). 

Em suma, analisou-se o quanto os 

profissionais conheciam o protocolo institucional e 

para os que não tinham ciência do mesmo, 

passassem a conhecer e utilizar das boas práticas 

durante o transporte intra-hospitalar do paciente 

crítico. 

De acordo com os dados da referida 

instituição sobre a notificação dos eventos 

adversos considerados para este estudo teve-se: 

no ano de 2015, nos meses de abril (n=2); julho 

(n=3); outubro (n=2); novembro (n=2) e dezembro 

(n=4) totalizando (n=13) notificações de eventos 

adversos relacionados ao transporte intra-

hospitalar de pacientes críticos. No ano de 2016 

foram somente notificados: janeiro (n=2); 

fevereiro (n=2) e julho (n=1) um total de (n=5) 

eventos adversos relacionados ao transporte intra-

hospitalar de pacientes críticos. Estes dados, 

inicialmente foram considerados essenciais para 

implementar a capacitação de transporte intra-

hospitalar como uma prioridade da instituição.  

Após a realização do treinamento, houve 

apenas (n=1) caso de inadequação ao transporte 

seguro no mês de julho de 2016, no qual o 

profissional responsável não acompanhou o 

transporte de acordo com o nível 4. Porém, esta 

inadequação não trouxe nenhum dano ao paciente 

sendo classificado como uma não conformidade ao 

protocolo institucional. Conquanto, mediante a 

realização da referida capacitação pode-se analisar 

que houve o aumento da adesão no 

preenchimento dos impressos, respeitando as 

barreiras de precaução, e colocando em ação as 

boas práticas em serviços de saúde. 

 

Discussão 

 A utilização da metodologia ABP é 

considerada, um recurso didático-pedagógico 

inovador, que vem conquistando muitos adeptos 

dentro e fora das academias, inclusive em algumas 

instituições hospitalares por meio da educação 

permanente devido a sua praticidade e interação 

entre os colaboradores. Essa metodologia 

possibilita discussões com os seus pares sobre os 

problemas encontrados na prática cotidiana dos 

hospitais, viabilizando troca de conhecimento a 

partir dos diferentes olhares acerca de uma 

temática específica. Geralmente, para esta 

modalidade metodológica, considera-se que os 

grupos sejam formados por um quantitativo 

suficiente para que possa haver o 

compartilhamento de informações, sendo a 
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participação individual de cada integrante 

essencial para o sucesso da proposta 

metodológica, incentivando assim, o trabalho em 

grupo e a comunicação(9). 

Este tipo de estratégia educacional 

possibilitou incentivar a interdisciplinaridade 

dentro da instituição hospitalar, favorecendo 

assim, um conhecimento homogêneo por parte de 

todos os profissionais responsáveis pelo transporte 

intra-hospitalar de pacientes críticos. 

Em suma, analisa-se que o processo do 

ensinar-aprender está enraizado em nossa história 

de vida e, por isso, não podendo estar dissociado 

dos contextos sociais e econômicos, bem como do 

processo de trabalho. Enquanto educando-

educadores e formadores de profissionais com 

uma consciência crítico-reflexiva, este processo da 

educação deve ser contínuo e as vivências da 

realidade do cotidiano não podem, e nem devem 

estar dissociadas do ensino, da saúde e trabalho, 

mesmo que seja de cunho formal.  

É neste sentido que Freire(10:26) diz: “ (...) 

nas condições de verdadeira aprendizagem, os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos 

da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito 

do processo”. 

 

Conclusão 

A atividade proposta pelo Serviço de 

Educação Permanente do referido hospital, 

permitiu discutir com os profissionais envolvidos 

no transporte intra-hospitalar a importância do 

cumprimento do protocolo institucional, 

efetivando-se uma prática da relação dialética 

entre os participantes com objetos propostos por 

meio da Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP), pautada na participação dos profissionais na 

construção e promoção do conhecimento sobre a 

temática em voga.  

A metodologia ABP, integra o processo de 

construção de atividades de educação na saúde, 

visto que ao vivenciá-las como protagonistas do 

processo de aprendizagem, observa-se um maior 

rendimento do profissional em relação a adesão 

dos protocolos institucionais, construindo uma 

interdependência prático-teórica.  

O Serviço de Educação Permanente tem 

um papel fundamental no desenvolvimento da 

equipe multidisciplinar e na auditoria dos 

processos. Mas, cabe ao coordenador de cada 

unidade compreender a necessidade de estimular 

seus colaboradores a participação das 

capacitações existentes e supervisionar para que o 

protocolo de transporte intra-hospitalar dos 

pacientes críticos seja seguido à risca, a fim de 

minimizar os erros e falhas, diminuindo as chances 

deste paciente sofrer um evento adverso 

associado à assistência de saúde. 
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