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PALESTRA 

   

 
 

Transporte de paciente crítico: 
intra hospitalar e extra hospitalar 

 
 
A palestra trata sobre a importância do transporte do paciente crítico, 
composição da equipe, equipamentos necessários e peculiaridades de cada 
tipo de transporte.  
As indicações para o transporte e a capacitação de cada profissional que 
participa do transporte são importantes, bem como àqueles não oriundos da 
área da saúde.  
Para que o transporte transcorra corretamente é necessário o cumprimento 
de normas e a elas atrelados os tipos de ambulância, tripulação de cada 
uma delas e medicamentos necessários.  
Uma abordagem sobre o transporte intra-hospitalar também é fundamental, 
visto os riscos aos quais os pacientes estão expostos e a responsabilidade 
compartilhada da equipe neste procedimento para que seja executado com 
segurança.  
Vários estudos apresentam dados importantes sobre o transporte de 
pacientes e alguns destes serão apresentados para discussão nesta 
palestra. 
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□ Mestre em Enfermagem pelo PPGen - Escola de Enfermagem 
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Capacitação: 

□ Formação de Avaliadores em Sistemas de Gestão da Qualidade - Instituto Qualisa de 
Gestão - 

      Junho 2007 

□ Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) - Instituto de Ensino e Pesquisa do 
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Clique aqui para fazer sua inscrição. 
(a partir da data de abertura das inscrições indicada na agenda) 
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