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RESUMO 

 

O transporte inter-hospitalar refere-se à transferência de pacientes entre unidades de saúde, 

pública ou privada, hospitalar ou não, que funcionem como bases de estabilização para 

pacientes graves. Esta pesquisa se trata de um estudo sobre a assistência realizada pelos 

profissionais de Enfermagem, durante o transporte inter-hospitalar do recém-nascido de alto 

risco levando em consideração a Portaria do Ministério da Saúde nº 2048, de 5 de novembro 

de 2002 e a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 375/2011. Os objetivos desta 

pesquisa são de caracterizar o perfil do Recém-nascido de alto risco durante o transporte inter-

hospitalar entre o município de origem e o Hospital Sofia Feldman, de Belo Horizonte, Minas 

Gerais; caracterizar os profissionais de Enfermagem acerca do transporte inter-hospitalar de 

recém-nascidos entre o município de origem e o Hospital Sofia Feldman, e analisar o saber 

dos profissionais de Enfermagem para o transporte inter-hospitalar de recém-nascidos de alto 

risco, à luz das recomendações do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de 

Enfermagem. Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória e descritiva realizada com 35 

profissionais de Enfermagem integrantes das equipes de transporte neonatal que chegaram ao 

Hospital Sofia Feldman entre o período de 1º novembro de 2014 a 30 de julho de 2015. Nesta 

pesquisa, foi possível caracterizar como ocorreu o transporte dos recém-nascidos de alto risco 

provenientes de alguns municípios de Minas Gerais até o Hospital Sofia Feldman. Foi 

possível conhecer a equipe de Enfermagem, a distância percorrida pelo recém-nascido de 

risco até o destino final, o tipo de assistência ventilatória utilizada, as principais 

intercorrências, os cuidados de Enfermagem durante o transporte, assim como as principais 

dificuldades encontradas pelos profissionais. Constatou-se que o transporte inter-hospitalar de 

recém-nascidos de risco ocorre com grande frequência, procedendo do interior do Estado de 

Minas Gerais para a Capital, Belo Horizonte, confirmando que os municípios identificados 

não dispõem de recursos humanos e/ou materiais adequados para assisti-los adequadamente. 

Em muitos casos, foram descumpridas as normas estabelecidas nos documentos legais e 

observado que as repercussões negativas do transporte inter-hospitalar podem estar associadas 

com a ausência ou deficiência na capacitação desses profissionais de Enfermagem, o que deve 

ser considerado grave pela possibilidade de favorecer a piora clínica do paciente. Recomenda-

se aos gestores dos Municípios que atentem para as condições necessárias exigidas para o 

transporte de um recém-nascido de risco, a fim de minimizar quaisquer eventos adversos 

durante o trajeto para que o recém-nascido seja assistido com qualidade e segurança. 

 

Palavras-chave: Transporte de pacientes. Recém-nascido. Prematuro. Enfermagem.  



 

ABSTRACT 

 

The inter-hospital transport refers to the transfer of patients between health care facilities, 

public or private, hospital or not, which operate as a stabilizing basis for critically ill patients. 

This research is a study about the assistance carried out by nursing professionals during the 

inter-hospital transport of newborns at high risk. All this taking into account the Ordinance of 

the Ministry of Health No. 2048 of November 5, 2002 and the Nursing  Federal Council 

Resolution No. 375/2011. The objectives of this research are to know the conditions under 

which occurs the inter-hospital transport of newborns at high risk between the municipality of 

origin and the Sofia Feldman Hospital in Belo Horizonte, Minas Gerais; identify the 

knowledge of nursing professionals concerning the inter-hospital transport of newborns at 

high risk between the municipality of origin and the Sofia Feldman Hospital, and analyze the 

knowledge of nursing professionals for inter-hospital transport of newborns at high risk, in the 

light of the recommendations of the Ministry of Health and the Nursing Federal Council. It is, 

therefore, an exploratory and descriptive survey carried out with 35 Nursing professionals 

members of the neonatal transport teams that reached the Sofia Feldman Hospital between the 

period 1 November 2014 and 30 July 2015. In this research, it was possible to characterize 

what the transport of newborns at high risk from some municipalities of Minas Gerais to the 

Sofia Feldman Hospital was like. It was possible to know the nursing staff, the distance 

travelled by the newborn at high risk until the final destination, the type of ventilatory support 

used, the main complications, the nursing care during transport, as well as the main 

difficulties encountered by professionals. It was found that the inter-hospital transport of 

newborns at risk occurs with high frequency, proceeding from the countryside of the state of 

Minas Gerais to the capital, Belo Horizonte, confirming that the identified municipalities do 

not have the manpower and / or suitable materials to assist them properly. In many cases, the 

rules laid down in legal documents were not enforced and it was observed that the negative 

repercussions of inter-hospital transport can be associated with the absence or deficiency in 

the training of these nursing professionals, which should be considered serious due to the 

possibility of worsening the patient’s clinical state. It is recommended that managers of 

municipalities pay attention to the conditions required to transport a newborn at risk in order 

to minimize any adverse events during the journey so that the newborn is assisted with quality 

and safety. 

 

Keywords: Transportation of Patients. Infant, Newborn. Infant, Premature. Nursing. 
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INTRODUÇÃO  

 

O transporte inter-hospitalar refere-se à transferência de pacientes entre unidades de 

saúde, pública ou privada, hospitalar ou não, de atendimento às urgências e emergências, 

unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde, que funcionem como bases 

de estabilização para pacientes graves. Esses transportes têm como principais finalidades, a 

transferência dos pacientes de serviços de saúde da menor complexidade para serviços de 

referência de maior complexidade, seja para elucidação diagnóstica, internação clínica, 

cirúrgica ou internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sempre que as condições 

locais de atendimento, combinadas com a avaliação clínica de cada paciente, assim o 

exigirem.1 

No que se refere ao transporte neonatal, são abordadas questões que envolvem esse 

tipo de locomoção que, quando bem sucedido, traz benefícios importantes para o recém-

nascido (RN). Para a realização do transporte, há necessidade de um sistema hierarquizado de 

cuidados neonatais, com veículos equipados adequadamente e equipe especializada.2 Deve-se 

ressaltar, porém, que a forma mais segura de transportar um neonato de risco é no útero 

materno, conduta capaz de contribuir com a redução da mortalidade neonatal,3 visto que 

centros terciários bem equipados com recursos materiais e humanos, têm condições de 

prevenir a morbimortalidade neonatal.4  

Estima-se que em países desenvolvidos, 15 a 20% das crianças nascem em locais sem 

infraestrutura. No Brasil, esses percentuais são desconhecidos e podem ser ainda maiores. 

Sendo assim, os cuidados perinatais tornam-se significativos em se tratando de 

morbimortalidade neonatal, pois as taxas de mortalidade em prematuro aumentam quando os 

partos ocorrem em centros sem infraestrutura adequada.2  

Quando o recém-nascido de alto risco nasce em centros que não dispõem dos recursos 

indispensáveis ao seu cuidado, torna-se necessário o transporte inter-hospitalar, cujo objetivo 

é proporcionar condições para que ele possa ser assistido em local apropriado. Seja em termos 

de espaço físico, equipe multiprofissional, equipamentos e recursos diagnóstico, e assim 

diminuindo os riscos de morbidade e mortalidade.3 Esse transporte poderá ser aéreo, 

aquaviário ou terrestre, de acordo com as condições geográficas de cada região, as distâncias 

e vias de acesso, tais como a existência de estradas, aeroportos, heliportos, portos e condições 

de navegação marítima ou fluvial. A situação clínica de cada paciente tem que ser levada em 

consideração, assim como o custo e a disponibilidade de cada um desses meios de transporte. 

Na Unidade Neonatal da Instituição, local de trabalho da pesquisadora, são admitidos 
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recém-nascidos oriundos de várias regiões do interior do Estado de Minas Gerais. Observa-se 

que os recém nascidos, na maioria das vezes, são transportados de forma inadequada, pois 

chegam hipotérmicos, com acesso venoso perdido e/ou rede venosa comprometida por 

inúmeras tentativas de punção. Alguns procedem de locais que não dispõem de uma equipe de 

saúde apta a prestar assistência qualificada a uma criança de alto risco. 

Destaca-se que o transporte pode ser também um fator de risco para o neonato 

criticamente doente e, por isso, deve ser considerado uma extensão dos cuidados intensivos. 

Nesse sentido, a transferência só pode ser feita após a estabilização do seu quadro clínico.2 

Sendo assim, a responsabilidade pela indicação de uma transferência cabe à equipe que presta 

assistência ao recém-nascido na Unidade de origem. Entretanto, deve-se lembrar de que o 

transporte inter-hospitalar ocorre com grande frequência, e que para sua realização, são 

necessários o treinamento profissional e habilidades similares aos requisitados nos casos de 

cuidados intensivos.4  

Todavia, muitas vezes, quando há necessidade de transportar um recém-nascido de 

alto risco, a equipe responsável está incompleta, dispondo apenas de um médico generalista e 

de uma técnica ou auxiliar de Enfermagem. Esse fato, portanto, está em desacordo com as 

normas governamentais vigentes, visto que a equipe de transporte compreende os prestadores 

de cuidados de saúde, devendo ser composta por, pelo menos, dois ou três profissionais 

capacitados, dentre eles, o médico e o enfermeiro, considerados responsáveis pelo transporte e 

por discutirem com os demais membros, antes da partida, a situação clínica do paciente e as 

intervenções potencialmente passíveis de ocorrência.2  

Definida a necessidade de transporte inter-hospitalar, as recomendações devem 

enfatizar a estabilização respiratória, cardiovascular, metabólica, térmica e o acesso vascular 

seguro. O enfermeiro, durante o percurso, deve observar eventuais alterações nos sinais vitais 

do recém-nascido (frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura axilar, sinais de 

dor), observando alterações na sua face e/ou no seu choro, além de atentar para que os ruídos 

e a luminosidade não os prejudique, pois esses fatores predispõem ao maior estresse do 

recém-nascido durante o percurso.5  

As condições necessárias para um transporte neonatal de qualidade já estão bem 

estabelecidas na literatura, porém, vários estudos descrevem situações graves decorrentes do 

descumprimento das normas que regem a matéria.6 Alguns exemplos são de que,  transferir o 

recém-nascido em condições inadequadas é causa de óbito, pois, mesmo sendo o transporte 

realizado em condições apropriadas, ou seja, com a equipe capacitada e os equipamentos 

adequados, é preciso atentar para as intercorrências clínicas que eventualmente podem surgir.  
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A propósito, estudos realizados no Canadá mostraram que recém-nascidos  

necessitados de transferência, tiveram maior risco de morte devido às complicações como 

hemorragia ventricular grave, doença da membrana hialina, persistência do canal arterial e 

infecção hospitalar.2 Em países desenvolvidos, com a regionalização da assistência e a 

implantação de um sistema de transporte neonatal organizado, ocorreram importantes 

mudanças na saúde perinatal.   

Como já citado, por essas medidas descritas, é imprescindível que a transferência do 

recém-nascido seja efetuada em condições seguras para reduzir os riscos durante o transporte6, 

o que significa dizer que os cuidados devem ser considerados como uma continuidade daquilo 

que ocorre na Unidade Neonatal, ou seja, cuidados intensivos prestados por equipe 

especializada. As medidas são necessárias, pois pode haver intercorrências, como alterações 

clínicas ou fisiológicas (variações na temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e 

respiratória) no recém-nascido e problemas de mau funcionamento dos equipamentos, fatores 

que somados a inexperiência da equipe de transporte ou a ausência de profissionais 

qualificados, acabam comprometendo a segurança do paciente em questão.7   

No nosso cotidiano observa-se que, muitas vezes, o transporte do paciente é feito de 

forma inadequada, podendo-se constatar, após anamnese e registro dos sinais vitais, a 

ocorrência de hipotermia, ausência ou comprometimento de rede venosa segura e, na maioria 

dos casos, ausência do profissional enfermeiro durante o percurso.  

Este estudo se justifica pela necessidade de reflexão quanto ao processo do transporte 

de recém-nascidos a termo ou pré-termo, que necessitam de cuidados intensivos qualificados, 

possibilitando, assim, a discussão de aspectos que envolvem a assistência humanizada, 

qualificada e segura para esse tipo de transporte, extensivamente ao campo da formação de 

recursos humanos para o atendimento do transporte neonatal.  

A relevância vincula-se à discussão da prática dos profissionais de Enfermagem nos 

seus modos de saber e de fazer diante de situações emergenciais durante o transporte neonatal 

inter-hospitalar, visando identificar possíveis falhas nos procedimentos assistenciais. 

Considerando a relevância do transporte neonatal para a qualificação da assistência a 

esta população de alto risco e o contexto vivenciado como enfermeira assistencial em Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), no presente estudo decidiu-se aprofundar os saberes 

adquiridos acerca da assistência prestada pela Enfermagem ao neonato de alto risco durante o 

transporte inter-hospitalar. Assim, surgiu a seguinte indagação: o saber fazer da equipe de 

Enfermagem, referente à assistência prestada ao RN de alto risco durante o transporte inter-

hospitalar, está em consonância com as recomendações do Ministério da Saúde e do Conselho 
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Federal de Enfermagem (COFEN)?  

 

OBJETIVOS  

 

1- Caracterizar o perfil do recém-nascido de alto risco durante o transporte inter-

hospitalar, entre o município de origem e o Hospital Sofia Feldman, de Belo Horizonte, 

Minas Gerais; 

2- Caracterizar os profissionais de Enfermagem acerca do transporte inter-hospitalar 

de recém-nascidos de alto risco entre o município de origem e o Hospital Sofia Feldman; 

3- Analisar o saber dos profissionais de Enfermagem para o transporte inter-hospitalar 

de recém-nascidos de alto risco, à luz das recomendações do Ministério da Saúde e do 

Conselho Federal de Enfermagem. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 O TRANSPORTE NEONATAL: BREVE RESGATE HISTÓRICO 

 

A qualidade da assistência ao recém-nascido, no âmbito da especialidade médica, 

evoluiu lentamente. Em 1878, teve início a construção de equipamentos para proporcionar 

assistência ao recém-nascido, ensejando o surgimento da primeira incubadora feita a pedido 

de uma obstetra parisiense, que foi instalada em 1880 em uma maternidade localizada em 

Paris, França. Esse novo equipamento teve impacto na redução da mortalidade, que diminuiu 

de 66% para 38% em crianças com peso inferior a 2.000kg. 

No século XIX, altas taxas de mortalidade que variavam de 85% a 95% ocorriam 

devido à inexistência de centros especializados no atendimento desta população específica, e 

havia apenas locais conhecidos como “fundações”.8 Ao fim desse século, na Europa, 

chamaram a atenção a redução de natalidade, a existência de crianças nas ruas e o aumento da 

mortalidade infantil. Em decorrência, entre 1870 e 1920, foi criado o Movimento para a Saúde 

da Criança, considerado um importante marco na história da medicina.8 

O primeiro relato da história sobre o transporte neonatal ocorreu em 1896, em Berlim 

(Alemanha), onde recém-nascidos prematuros que antes morriam precocemente por 

hipotermia, começavam a ter maior sobrevida com a descoberta da incubadora.9 Em Chicago, 

nos Estados Unidos da América,  por sua vez, hospitais, preocuparam-se em promover uma 

capacitação profissional sobre técnicas de assepsia e transporte neonatal, com a ajuda da 

equipe de Enfermagem, tornando-se especialistas no cuidado do recém-nascido prematuro, 

iniciativa que gerou grandes investimentos na época e tornou visível a melhoria das taxas de 

sobrevida dessa população.8  

Nos dias de hoje, o transporte de pacientes críticos ainda é considerado um desafio no 

âmbito da Saúde Pública. Ainda em países desenvolvidos, que possuem sistemas de saúde 

bem estruturados, existem dificuldades com a organização e a normatização da transferência 

de pacientes críticos. Em relação ao transporte neonatal, para qualificá-lo são necessárias 

melhorias nas políticas de saúde, com previsão de financiamento para equipar correta e 

adequadamente as ambulâncias e realizar a capacitação contínua da equipe de saúde.9 É 

importante destacar que os países desenvolvidos, com baixa taxa de mortalidade, apresentam 

estrutura organizada de transporte e possuem um sistema de regionalização dos cuidados de 

saúde.3 A regionalização é um projeto que interfere no processo reprodutivo, colocando à 
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disposição da gestante e do seu recém-nascido, o nível de cuidado médico adequado ao 

atendimento da sua morbidade ou risco de vida, a fim de reduzir a mortalidade e as possíveis 

sequelas a longo prazo. No Brasil, essa regionalização foi um avanço nos cuidados e nos 

transportes inter-hospitalares neonatais, garantindo recursos específicos visando assegurar a 

qualidade da assistência durante o transporte, levando em conta as situações delicadas e 

complexas passíveis de ocorrência.8  

 

1.2 O TRANSPORTE NEONATAL SEGUNDO AS RECOMENDAÇÕES  

DO MINISTÉRIO DA SAUDE 
 

O transporte inter-hospitalar pode ser aéreo, aquaviário ou terrestre, dependendo das 

condições geográficas de cada região, das distâncias e vias de acesso, como existência de 

estradas, aeroportos, heliportos, portos e condições de navegação marítima ou fluvial, levando 

em conta também a condição clínica de cada paciente, o custo e a disponibilidade de cada um 

desses meios. Em qualquer de suas modalidades, o transporte inter-hospitalar deve ser 

realizado em veículos adequados às necessidades do paciente e equipados para supri-las, 

como já referido.1 Segue-se uma descrição sucinta desses veículos.  

Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destina 

exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo 

terrestre deverão obedecer às normas da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000,1 sendo 

classificadas de acordo com a necessidade do paciente: 

TIPO A – Veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que 

não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo;1  

TIPO B – Suporte Básico: veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes 

com risco de vida conhecido, e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida 

desconhecido, não classificado com potencial necessidade de intervenção médica no local 

e/ou durante o transporte até o serviço de destino;1  

TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-

hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com 

equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas);1  

TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e 

transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-

hospitalar que necessitem de cuidados médicos intensivos. Para tanto, o veículo deve contar 

com os equipamentos necessários a esses tipos de situação ;1  
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TIPO E – Aeronaves de Transporte Médico: de asa fixa ou rotativa, utilizada para 

transporte inter-hospitalar de pacientes; e de asa rotativa para ações de resgate, dotadas de 

equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil – DAC.1  

TIPO F – Embarcação de Transporte Médico: veículo motorizado aquaviário, 

destinado ao transporte via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos 

necessários ao atendimento de pacientes conforme a gravidade da situação de cada um.1  

O transporte selecionado vai depender da distância a ser percorrida, da clínica do 

paciente – no caso, o recém-nascido; das condições do tempo; do número de profissionais 

envolvidos; do equipamento necessário para uma assistência adequada para estabilizar o 

recém-nascido e da disponibilidade do transporte.4  

As ambulâncias são eficazes para pacientes graves ou instáveis, sendo utilizadas em 

um raio de até 50 km e para pacientes estáveis, em um raio de até 160 km. Tem baixo custo, 

provoca pouca vibração e o nível de ruído não ultrapassa 90-100 decibéis.4  

O helicóptero é eficaz para o transporte de pacientes graves num raio de 160 a 240km, 

mas dispõe de espaço interno limitado, além do nível de ruído ser elevado. A pressão 

barométrica e a temperatura diminuem com o aumento da altitude e o ruído e a vibração 

podem afetar as respostas fisiológicas, o funcionamento dos equipamentos e o tratamento do 

paciente.4  

O avião é ideal para transporte envolvendo longas distâncias, por sua rapidez, pouca 

vibração, pouco ruído, iluminação adequada e espaço suficiente para a monitoração e a 

manipulação do recém-nascido. O custo operacional elevado e a necessidade do uso de 

ambulância ou de helicóptero para o transporte do paciente desde o hospital até o aeroporto, e 

vice-versa, são as desvantagens desse tipo de transporte.4  

Pela complexidade do assunto, são necessários novos estudos acerca do transporte 

inter- hospitalar do recém-nascido de risco. No entanto, há relatos significativos das 

alterações dos sinais vitais, como temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória, 

pressão arterial, saturação de oxigênio, pressão parcial de oxigênio e do gás carbônico.9 

 O Governo brasileiro, atento à relevância do assunto, emitiu a Portaria nº 2048, datada 

de 5 de novembro de 2002, estabelecendo rígidas regras a serem cumpridas por instituições e 

profissionais de saúde em relação ao transporte inter-hospitalar.1 Assim, de acordo com o 

Capítulo VI da referida Portaria, deve-se haver estruturação de Sistemas Estaduais de 

Urgência e Emergência com universalidade, equidade de acesso e atenção integral de forma 

regionalizada e hierarquizada, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), onde 

os serviços especializados e de maior complexidade deverão ser referência para um ou mais 



16 

 

municípios de menor porte.1 Para tanto, devem ser estruturados para acolher os pacientes 

acometidos por agravos de urgência, sejam eles crianças, adultos ou recém-nascidos, realizar 

a avaliação e a estabilização de cada um e, se for o caso, providenciar a transferência para os 

serviços de referência regionais, seja objetivando a realização de exames ou a internação. 

A Portaria nº 2048 estabelece ainda que, em casos de transporte de pacientes críticos, 

o suporte avançado de vida será garantido pela equipe da unidade de transporte. Essa equipe 

deve seguir as instruções definidas no documento quanto ao tipo específico do transporte, 

materiais necessários e adequados para o atendimento neonatal e pediátrico, informar sobre o 

quadro clínico do paciente ao médico regulador se houver mudança do quadro de saúde e 

registrar as intercorrências no documento do paciente durante o transporte e após o seu 

término, comunicar a finalização do transporte ao médico da central reguladora de vagas.1 

Assim, constata-se que há regulamentação legal no País que orienta o transporte do 

recém-nascido de alto risco e que exige a presença de equipe de saúde qualificada para as 

especificidades deste atendimento, além da obrigatoriedade da presença do médico nos casos 

que necessitem suporte avançado à vida. 

No Brasil, no que diz respeito à qualificação dos profissionais para atuarem em 

serviços de urgência e emergência, principalmente em seu componente pré-hospitalar móvel, 

percebe-se uma insuficiência em relação à formação técnica, tanto nos cursos de graduação 

em Medicina quanto nos de Enfermagem, permanecendo fragmentada a capacitação, 

habilitação e educação continuada dos trabalhadores do setor e com baixo aproveitamento do 

processo educativo, além da insuficiência de conteúdos curriculares para a qualificação desses 

profissionais. Constata-se também a grande proliferação de cursos de iniciativa privada de 

capacitação de recursos humanos para a área, com grande diversidade de programas, 

conteúdos e cargas horárias, sem a adequada integração à realidade e às diretrizes do SUS.1  

A falta de formação e de educação continuada dos trabalhadores atuantes no setor de 

urgências, por um certo grau de desprofissionalização, compromete a qualidade da assistência 

e a gestão do setor. Há necessidade de se criar estruturas capazes de problematizar a realidade 

dos serviços e de estabelecer o nexo entre trabalho e educação, a fim de resgatar o processo de 

capacitação e educação continuada, indispensável ao desenvolvimento dos serviços e à 

geração de impacto em saúde dentro de cada nível de atenção.1  

Como já foi abordado, há necessidade de estabelecimento de currículos mínimos de 

capacitação e de habilitação para o atendimento às urgências. Isso decorre do fato de que os 

inúmeros conteúdos programáticos e cargas horárias existentes no País não garantem a 

qualidade do aprendizado.1 No setor de transporte inter-hospitalar, há um grande número de 
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trabalhadores que necessitam de habilitação formal, obrigatória e com renovação periódica 

para o exercício profissional. Nesse sentido, a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde 

menciona a necessidade de criação de currículos mínimos de capacitação e de habilitação para 

o atendimento às urgências por meio da organização e da implantação de Núcleos de 

Educação em Urgências.1  

Esses Núcleos de Educação em Urgências devem se organizar como espaços de saber 

interinstitucional de formação, capacitação, habilitação e educação continuada de recursos 

humanos para as urgências, sob a administração de um Conselho Diretivo, coordenado pelo 

gestor público do SUS. Esses espaços têm como integrantes as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, os hospitais e os serviços de referência na área de urgência, escolas de 

bombeiros e policiais, instituições de ensino superior, de formação e capacitação de pessoal 

na área da saúde, escolas técnicas e outros setores que prestam socorro à população, sejam de 

caráter público ou privado, com abrangência federal, estadual, municipal e regional.1  

 Especificamente, no que diz respeito ao transporte inter-hospitalar, o Técnico de 

Enfermagem está habilitado para o atendimento Pré-Hospitalar Móvel, integrando a equipe de 

transporte, conforme os termos da Portaria 2048/2002: 

 

O Ministério da Saúde define como atribuições/ competências do técnico no 

atendimento pré hospitalar: assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de enfermagem, prestar assistência à 

pacientes graves sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro, 

participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente 

em urgências/ emergências.1:26 

 

Ainda assim, é importante saber que o conhecimento científico do Técnico de 

Enfermagem é restrito e depende sempre da supervisão do Enfermeiro. Como descreve a Lei 

7.498/86,10 suas atividades profissionais são limitadas a alguns procedimentos que lhe são 

inerentes pela sua formação profissional, o que não é o caso do transporte inter-hospitalar, que 

pode resultar em risco para o paciente, comprometendo o seu quadro clínico, se não tiver a 

assistência do enfermeiro, como prevê a legislação vigente. 

Sendo assim, com base na citada Portaria, são considerados pré-requisitos e 

competências para o Técnico de Enfermagem que atua no serviço móvel de urgência: 

 
Ser maior de dezoito anos; ter disposição pessoal para a atividade; ter capacidade 

física e mental para a atividade; ter equilíbrio emocional e autocontrole; apresentar 

disposição para cumprir ações orientadas; ter disponibilidade para re-certificação 

periódica; experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao 

atendimento de urgências e emergências; ser capaz de trabalhar em equipe. Em 

relação às competências/atribuições, este deve assistir ao enfermeiro no 
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planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 

enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, 

sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro; participar de 

programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 

urgências/emergências e realizar manobras de extração manual de vítimas.1:26  

 

A referida  Portaria do Ministério da Saúde define:  

 

O Técnico de Enfermagem, profissional com ensino médio completo e curso regular 

de Técnico de Enfermagem, titular do certificado de Técnico de Enfermagem 

devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, 

prevendo ser ele responsável por exercer atividades auxiliares, de nível técnico, 

sendo habilitado para o atendimento pré-hospitalar móvel, integrando a equipe de 

saúde. Além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, esse 

profissional é habilitado a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do 

profissional Enfermeiro, no âmbito de sua qualificação profissional.1:26 
 

1.3 O TRANSPORTE NEONATAL SEGUNDO AS DIRETRIZES DO  

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  

 

No Brasil, conforme a Resolução nº 375, de 2011,11 do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), a assistência de Enfermagem em qualquer tipo de unidade móvel 

(terrestre, aérea ou marítima) destinada ao atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar, em 

situações de risco conhecido ou desconhecido, somente deve ser desenvolvida na presença do 

Enfermeiro que, dentre outras funções, deve estar habilitado para ações assistenciais de 

enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel, conforme os termos da citada 

Resolução.11  

Sendo assim, o transporte realizado apenas com a presença de Técnicos de 

Enfermagem contradiz o que determina o Artigo 1º daquela Resolução, que prevê a 

obrigatoriedade do profissional enfermeiro, quando necessárias ações de assistência de 

Enfermagem nas viaturas que realizam transporte inter-hospitalar de pacientes.11  

Assim, ao transportar um paciente de risco sem a presença do enfermeiro, ele contraria 

o que está estabelecido na Resolução nº 376/2011 do COFEN, cujo Artigo 2º - inciso IV 

estabelece, em linhas gerais, que a assistência intensiva a ser dispensada a pacientes graves 

com risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de sinais vitais, que requeiram assistência 

de Enfermagem permanente e especializada, exige a participação de, no mínimo, um 

enfermeiro e um técnico de Enfermagem.12  

De acordo com o Artigo 2°, inciso IX, da mesma Resolução, o número de 

profissionais de Enfermagem que assistirão o paciente durante o transporte deverá ser 
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considerado conforme o nível de complexidade da situação. Por exemplo: “assistência 

intensiva (pacientes graves, com risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de sinais 

vitais, que requerem assistência de Enfermagem permanente e especializada), devem estar 

presentes no mínimo 1(um) enfermeiro e 1 (um) técnico de Enfermagem”.12:2  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, tendo como objetivo aprofundar o 

conhecimento acerca de um assunto que ainda suscita dúvidas. Sendo assim, o pesquisador 

precisará utilizar a própria intuição para comparar os seus achados com os de outras pessoas 

que tiveram experiências similares ao estudarem tema semelhante, levando-o a uma melhor 

compreensão do problema que está em foco. Isso porque em se tratando de pesquisa, nenhum 

assunto pode ser considerado totalmente explorado.13 Já a forma descritiva tem como 

vantagem o fato de a pesquisa proporcionar um novo olhar a respeito de uma determinada 

situação ou realidade já conhecida.14  

 

2.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

 A pesquisa teve como local o Hospital Sofia Feldman (HSF), instituição filantrópica 

de direito privado, especializada na atenção à mulher e ao recém-nascido. Com atendimento 

exclusivo à população usuária do SUS, é referência para cerca de 400 mil pessoas dos 

Distritos Sanitários Norte e Nordeste de Belo Horizonte (Minas Gerais), assistindo em média 

1000 partos/mês.15  

Trata-se de instituição de saúde que oferece atendimento de excelência, sendo 

considerada referência na atenção ao neonato para o município de Belo Horizonte, região 

metropolitana e outros municípios do interior do estado de Minas Gerais. Dispõe de 150 

leitos, sendo 41 alocados em UTI Neonatal, 36 em Unidade de Cuidados Intermediários, 60 

destinados à Obstetrícia e 13 à outras clínicas.15  

O Hospital é responsável por receber recém-nascidos de alto risco de vários 

municípios que não dispõem de recursos humanos e tecnológicos, a fim de garantir-lhes o 

acesso a uma atenção qualificada de saúde. Deve-se ressaltar que em 2014, o Hospital admitiu 

1104 recém-nascidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, sendo que destes, 90 (ou 

seja, 8%) vieram transportados de outros municípios.15 

 

2.3 POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Entre novembro de 2014 e julho de 2015, foram admitidos por transferência 40 recém-
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nascidos no Hospital Sofia Feldman, sendo que os integrantes das respectivas equipes de 

transporte totalizaram 35 profissionais. Consultados pela pesquisadora a respeito do interesse 

em participar do estudo, somente 30 foram favoráveis. Os demais profissionais (cinco) 

recusaram-se a participar, sob a alegação de não se sentirem confortáveis com a entrevista, 

especialmente, por receio de expor sua Instituição empregadora.  

 O período compreendido para a realização do estudo foi de 1º de novembro de 2014 a 

30 de julho de 2015. Neste período da coleta de dados, houve em média cinco admissões de 

recém-nascidos que chegaram por meio de transporte (por mês), o que favoreceu o alcance 

dos trinta profissionais de Enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) que 

compuseram o estudo. O critério para coleta foram 100% dos casos no período descrito 

acima. 

No que concerne às questões éticas do estudo, é válido esclarecer que em 4 de 

fevereiro de 2014, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade 

de Medicinada Universidade Federal Fluminense (UFF), sendo aprovado conforme Parecer nº 

599481, de 14/03/2014, (ANEXO A). O projeto de pesquisa foi submetido também à 

apreciação do Comitê de Ética do Hospital Sofia Feldman (CEP/HSF), cenário do estudo, 

recebendo parecer favorável (ANEXO B).  

Como critérios de inclusão, os participantes deveriam atuar diretamente no transporte 

e integrar o quadro funcional da Instituição de origem, responsável pelo transporte do recém-

nascido.  

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE A), assim atendendo ao previsto na Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) - 466/12, que dispõe sobre pesquisa envolvendo seres humanos. As respectivas 

identidades foram preservadas, mediante utilização das iniciais dos seus nomes.16  

  

2.4 COLETA DE DADOS 

 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário elaborado e 

aplicado pela pesquisadora, contendo informações que permitiram a caracterização dos 

profissionais e perguntas fechadas voltadas para o alcance dos objetivos do estudo. 

(APÊNDICE B).  

De acordo com a literatura científica, “um questionário deve obedecer algumas regras 

básicas onde o principal é que possua uma lógica interna na representação exata dos objetivos 

e na estrutura de aplicação, tabulação e interpretação”.17:10 Sendo assim, “as perguntas devem 
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ser muito claras e objetivas, para evitar interpretações errôneas”.17:15 No caso presente, o 

questionário permitiu caracterizar os entrevistados e identificar o que sabiam acerca da 

assistência prestada ao recém-nascido de alto risco, durante o transporte inter-hospitalar.   

As informações obtidas foram tabuladas, manualmente, e transcritas para quadros 

demonstrativos, elaborados com a finalidade de garantir a fidedignidade daquilo que havia 

sido dito pelos participantes do estudo em relação a cada item do questionário. 

Sequencialmente, os dados foram analisados à luz do que dispõe o Ministério da Saúde e o 

COFEN a respeito do transporte inter-hospitalar. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

É de extrema importância que a instituição responsável por receber o recém-nascido 

de risco proveniente de outro município, tenha acesso às informações acerca do transporte 

desse paciente, bem como a distância a ser percorrida, IG, peso, diagnóstico e se o tipo de 

transporte garante segurança ao paciente assistido. Assim, a equipe receptora poderá elaborar 

um plano de cuidados garantindo uma assistência de qualidade no momento da admissão 

desse RN na unidade de terapia intensiva.    

A partir do questionário elaborado pela autora, foi possível elaborar o Quadro 1, 

contendo as principais características de como ocorreu o transporte do recém-nascido de alto 

risco, provenientes de alguns municípios de Minas Gerais até o Hospital Sofia Feldman.  
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Quadro 1 – Características dos recém-nascidos transportados em relação à distância do município de origem  

e ao profissional responsável pelo transporte, Belo Horizonte, MG, 2015 

Município Características do RN Condições do RN à admissão no CTI Profissional 

transporte 

Nº Distância 

(km) 

Diagnóstico IDG Peso 

(Nasc.) 

Suporte 

ventilatório 

Acesso venoso Temperatura 

(ºC) 

 

1 39 TT RNT 3205 VM KTU 36.4ºC TE 

1 39 SDR 39+4 3200 AA AVP 35.1ºC Enfermeira 

2 200 Prematuridade 30 1110 HOOD KTU 36.6ºC Enfermeira 

2 200 Prematuridade 31 1120 CPAP AVP 36ºC TE 

3 226 Prematuridade 33+2 2100 VM AVP 35ºC Enfermeira 

3 226 Prematuridade/Sepse 34 2400 VM AVP perdido 33.6ºC Enfermeira 

4 62 Sepse RNT 2400 VM AVP 35.1ºC Enfermeira 

4 62 Sepse 35 1650 VM AVP 36ºC TE 

4 58 Sepse 35 2650 VM KTU 32.2ºC TE 

5 23 Prematuridade 27+1 1060 VM KTU 35.3ºC Enfermeira 

5 23 Prematuridade 34 1460 VM AVP 34ºC TE 

6 36 IR 31 1985 VM PCR / AVP 36ºC TE 

6 36 DMH 31+6 1650 VM AVP 36.9ºC Enfermeira 

7 214 DMH 37 2220 VM AVP 35.3ºC TE 

8 57 Prematuridade 31 1200 AA KTU 35ºC TE 

9 471 Prematuridade 33 1239 AA AVP 35.6ºC Enfermeira 

10 20 Sepse RNT 3000 CPAP KTU 36ºC Enfermeiro 

11 118 INT RNT 3140 VM AVP 36.2ºC Enfermeira 

12 250 SDP/Prematuridade 28 1315 VM AVP 36.4ºC TE 

13 101 Prematuridade 31+5 1775 HOOD KTU 36ºC TE 

14 100 PNM RNT 2350 CN AVP 35.1ºC Enfermeira 
(continua)
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(continuação) 

15 204 RNT 39 2300 AA AVP 35.2ºC TE 

16 290 SDR 33 1695 AA AVP 38.3º TE 

17 90 Sepse RNT 3240 HOOD AVP 37.6ºC Enfermeira 

18 126 Prematuridade 33 1200 VM KTU 37.9ºC TE 

19 100 Sepses 39 3250 VM KTU 

intracardíaco 

36.9ºC Enfermeiro 

20 86 Sepse Tardia 36 2465 VM AVP 36ºC TE 

21 174 DMH 35 2800 CPAP KTU 34.4ºC Enfermeira 

22 20 Prematuridade 30 1600 AA Sem acesso 33.1ºC Enfermeira 

23 76 Sepse 36 2465 VM AVP 35ºC TE 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Legenda:  

TE = Técnico(a) de Enfermagem;  DMH = Doença da Membrana Hialina;  RNT = recém-nascido termo;    IR = Insuficiência Respiratória;  

SDR = Síndrome do Desconforto Respiratório;  TT = Taquipnéia Transitória;   

PNM = Pneumonia ;  INT – Icterícia Neonatal Tardia;   VM = Ventilação mecânica;  AA =  Ar ambiente; 

HOOD = Capuz, toldo.;  CPAP = Pressão Continua da Via Aérea; CN = Cateter nasal   

KTU = cateter Umbilical;  AVP  = Acesso Venoso Periférico;  PCR = Parada Cardio-respiratória.  
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RECÉM-NASCIDOS E CARACTERÍSTICAS  

DO TRANSPORTE REALIZADO  

 

Os dados coletados permitiram caracterizar a equipe de Enfermagem, a distância 

percorrida pelo recém-nascido de risco até o destino final, o tipo de assistência ventilatória 

utilizada e um dos principais cuidados de Enfermagem durante o transporte, a fim de garantir 

a eutermia e o acesso seguro.  

Foram admitidos no Hospital Sofia Feldman, no período de 1º de novembro de 2014 a 

30 de julho de 2015, recém-nascidos procedentes de vários municípios do estado de Minas 

Gerais. A maioria dos recém-nascidos transportados procedia de municípios próximos à 

Capital, entretanto, foi registrado o transporte a partir de município que está localizado a 471 

km de Belo Horizonte. Em relação a esse transporte, parte do percurso foi aéreo e o restante 

terrestre. Os demais transportes que chegaram ao HSF ocorreram por via terrestre.  

Em 17 transportes por via terrestre, a quilometragem foi superior a 50km, no entanto, 

chama a atenção um RN com IG: 28 semanas vindo após um percurso de 250km.   

Entre os transportes, três casos em especial chamam a atenção: dois por serem 

provenientes de municípios distantes, (percorreram aproximadamente 200 km de Belo 

Horizonte), envolvendo RN com peso limítrofe e baixa idade gestacional; e um transporte 

que, apesar de ser próximo da capital (57 km), era responsável por um RN com peso de 

1200kg e IG de 31 semanas em ar ambiente. 

Dentre os 30 recém-nascidos transportados até o Sofia Feldman, 15 possuíam idade 

gestacional menor que 35 semanas, 17 estavam em ventilação mecânica, 03 em CPAP, 03 em 

HOOD, 01 em cateter nasal e 06 em ar ambiente. 

  Desses transportes distantes, 01 RN tinha peso/IG: 1120kg/ 31semanas no CPAP; 01 

com peso/IG:1110kg / 30 semanas no HOOD; e próximo à capital, 01 RN com peso/IG de 

1200kg e 31 semanas sendo transportado em ar ambiente. Ao darem entrada na UTI do 

Hospital Sofia Feldman, nos dois primeiros casos, houve necessidade de progressão do 

suporte ventilatório de HOOD e CPAP para tubo, e no último caso, foi instalado o CPAP. 

Observou-se que os 03 recém-nascidos transportados eram menores de 30 semanas e 

tinham peso inferior a 1500kg. 

Em relação ao suporte ventilatório dos 30 recém-nascidos transportados, 17 estavam 

entubados, 6 em ar ambiente, 3 em CPAP, 3 em HOOD e um em cateter nasal. 

Em relação ao tipo de acesso venoso, dentre os 30 recém-nascidos transportados, 10 

possuíam cateterismo umbilical; desses, 01 cateter estava intracardíaco, ou seja, mal 
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posicionado após confirmação no Rx na Unidade Neonatal, 19 tinham acessos venosos 

periféricos (sendo que dois estavam infiltrados), e 01 prematuro com idade gestacional de 30 

semanas foi admitido sem acesso venoso. Porém, neste estudo, foi constatado que na maioria 

dos transportes (19) predominou o acesso venoso periférico. No entanto, 02 recém-nascidos 

estavam com acesso periférico extravasando, o que acarretou quadro de hipoglicemia em um 

deles, segundo relato da equipe; e, o outro recém-nascido, prematuro de 30 semanas, foi 

transportado sem o acesso venoso. 

Ao analisar a temperatura no momento da admissão desses recém-nascidos no 

Hospital Sofia Feldman, foi possível constatar que dos 30 recém-nascidos transportados, 09 

apresentaram hipotermia leve (36ºC - 36.4ºC); 15 estavam com hipotermia moderada (32ºC – 

35.9ºC); 02 hipertérmicos (acima de 37.5°C) com temperatura de 37.9ºC; e apenas 04 estavam 

euritérmicos (36.5°C – 37.0°C); ou seja, dos 30 RN transportados, 24 apresentaram 

hipotermia, e desses, 04 RN apresentavam  idades gestacionais de 31 a 33 semanas e 

chegaram  em ar ambiente, favorecendo uma possível falência respiratória. 

É importante observar que muitos fatores interferem na assistência ao RN durante o 

transporte inter-hospitalar, tais como hipotermia, garantia de acesso venoso seguro unidade 

ventilatória adequada e o transporte adequado que, de acordo com a quilometragem a ser 

percorrida, podem garantir que o RN chegue na unidade receptora sem comprometimentos 

para o seu prognóstico.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

O profissional, durante o transporte e acima de tudo, deve garantir ao paciente uma 

assistência segura. Para isso, deve ser habilitado, deter conhecimentos específicos, cuidado 

minucioso e um olhar clínico diferenciado por se tratar de um paciente vulnerável, como é o 

recém-nascido de risco.    
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Quadro 2 – Caraterísticas dos profissionais responsáveis pelo transporte 

do RN, Belo Horizonte/MG, 2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Item pesquisado Nº 30 

  

1-Profissionais pesquisados  

Enfermeiros  15 

Técnicos de enfermagem 15 

 

2-Pós graduação em Neonatologia Sim Não 

 7 8 

3-Abordagem da temática na pós 

graduação 

5 2 

 

4-Experiência em neonatologia Sim Não 

Enfermeiro 8 7 

Técnico Enfermagem 13 2 

 

5-Tempo de experiência em neonatologia Tempo (anos) 

 Nenhum 1 a 4 4 a 6 Maior 6 

Enfermeiro 7 1 3 4 

Técnico Enfermagem 2 1 8 4 

 

6-Capacitação para o transporte Sim Não Raramente 

Enfermeiro 9 5 1 

Técnico Enfermagem 9 3 3 

 

7-Responsável pelo preparo do material 

de transporte 

Enfermeiro Técnico 

Enfermagem 

Médico 

 17 11 2 

 

8-Existência de check list para 

conferência do material de transporte 

Sim Não 

Enfermeiro 12 3 

Técnico Enfermagem 14 1 
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 Foram totalizados 30 profissionais entrevistados, sendo a amostra constituída por 15 

enfermeiros e 15 Técnicos de Enfermagem. Dentre os 15 enfermeiros entrevistados, 07 eram 

pós-graduados em Neonatologia, sendo que 05 confirmaram que o transporte inter-hospitalar 

havia sido abordado no curso realizado, enquanto 08 informaram que não detinham essa 

titulação. No entanto, esses mesmos pós-graduados (07) declararam não ter experiência em 

Neonatologia.     

No caso dos Técnicos de Enfermagem, dentre os 15 entrevistados, 13 relataram ter 

experiência em Neonatologia e 02 disseram não possuí-la, acrescentando que também que não 

haviam sido capacitados para tal. Todavia, informaram que no hospital onde trabalhavam, o 

transporte com crianças era realizado. 

Quanto aos enfermeiros, 07 confirmaram que não tinham experiência em 

Neonatologia, corroborando os números apresentados no quadro anterior.  

Em relação ao tempo de experiência em transporte do recém-nascido, dos 30 

entrevistados, apenas 11 tinham de 04 a 06 anos; 08 tinham > de 06 anos; 09 informaram que 

não tinham experiência e 02 disseram ter menos de 4 anos de experiência.   

Ao se questionar sobre capacitação/treinamento/reciclagem sobre transporte, 18 

profissionais informaram ter recebido capacitação; 08 disseram que nunca haviam recebido; e 

04 afirmaram que raramente há algum tipo de capacitação na Instituição onde trabalham.  

Em relação aos itens 6 e 7, em se tratando da responsabilidade pelo preparo do 

material para o transporte inter-hospitalar, observou-se que era realizado com maior 

frequência pelo enfermeiro, seguido do Técnico de Enfermagem e, eventualmente, do médico, 

profissional que foi incluído no item 6 por ter sido apenas citado pelos entrevistados, o 

mesmo ocorrendo nos itens 8 e 9. 

Quanto ao check-list, constatou-se que em apenas 04 transportes não havia esse 

documento para a conferência do material, realizada na maioria das vezes pelo Técnico de 

Enfermagem.  

 O preparo do recém-nascido para o transporte, segundo os entrevistados, foi realizado 

por 12 enfermeiros, 09 técnicos de enfermagem e 09 médicos. Todos os profissionais de 

Enfermagem informaram que a estabilização prévia do paciente foi garantida.  

Ao serem questionados sobre como se dava a comunicação aos familiares (se 

pessoalmente ou por telefone), os 30 entrevistados responderam que eles eram comunicados 

pessoalmente.  

Em relação ao profissional que comunicou a respeito da necessidade do transporte, 

apenas 03 eram enfermeiros. Neste estudo, constatou-se que a orientação clínica a respeito do 
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recém-nascido foi transmitida aos familiares, majoritariamente, por médicos, no total de 27. 

 Este fato leva a inferir que 12 enfermeiros entrevistados neste estudo não se sentiram 

confiantes para tal iniciativa, ou julgaram desnecessária sua orientação aos familiares.   

 O contexto exposto por meio dos resultados chama a atenção para uma triste realidade 

acerca do transporte inter-hospitalar de recém-nascido de risco. Percebe-se que dos 30 

transportes realizados, na metade houve ausência do profissional enfermeiro, como 

preconizado pela Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde e pela Resolução 375/2011 do 

COFEN. No entanto, mesmo diante da presença desse profissional, constatou-se que alguns 

ainda não detém a experiência e/ou a capacitação necessária para desempenhar esta 

atribuição. Tais fatores devem ser levados em consideração, pois, condutas tomadas por falta 

de conhecimento técnico/científico, podem contribuir para gerar eventos adversos ou até 

mesmo aumentar a morbimortalidade do RN que necessita do transporte inter-hospitalar. 

 

3.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

DURANTE O TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR DO RN DE ALTO RISCO 

 

 Os profissionais entrevistados relataram os principais problemas ocorridos durante o 

processo de transferência do recém-nascido.  No quadro 3, tais dificuldades são descritas de 

acordo com a categoria profissional.  
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Quadro 3 - Principais dificuldades encontradas pelos profissionais de enfermagem  

durante o transporte inter-hospitalar 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES 

 

ENFERMEIRO TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

Más condições de recebimento da criança 

antes de iniciar o transporte (RN mal 

conduzido pela equipe da instituição de 

origem) 

11 3 

Relatório de transferência incompleto 2  

Falta de esclarecimento para o familiar  3  

Médicos sem capacitação 2  

Dificuldades em fixar o tubo traqueal 1  

Distância percorrida 10  

Falta de comunicação entre o hospital de 

origem e o hospital receptor 

2 3 

Instabilidade do paciente durante o 

transporte 

7  

Falta de materiais e equipamentos 

(unidade ventilatória, bomba de infusão, 

incubadoras inadequadas para o 

transporte)  

14 13 

Falta de treinamento específico para o 

transporte 

10 14 

Falta de experiências dos profissionais 

envolvidos no transporte 

 12 

Vias terrestres em más condições 3 1 

Peso da incubadora   

A ambulância se apresenta como um local 

confinado, sem limite de movimentação 

2  

Tempo limitado para chegar ao hospital de 

destino 

2  

Garantia de acesso seguro do paciente 

grave 

4  

Falta de estrutura do hospital de origem do 

RN 

5 8 

Transporte em horário de pico  2 

Dificuldades em conseguir uma 

ambulância 

 4 

Atraso no transporte que aguarda a 

intervenção da equipe de transporte 

terceirizado para garantir a estabilização 

do paciente 

 7 

Fonte: Elaborado pela autora 



32 

 

As maiores dificuldades encontradas pelos entrevistados para a realização do 

transporte, foram as seguintes: falta de material, recursos materiais insuficientes, precariedade 

das vias terrestres, dificuldades de acesso em trânsito durante o horário de pico, dificuldades 

na manipulação da incubadora de transporte devido ao excesso de peso, falta de infraestrutura 

da ambulância, tornando-se um local confinado, limitação do tempo para se chegar ao destino, 

ausência de médicos capacitados, dificuldade em conseguir ambulâncias, falta de treinamento 

específico, relatório médico preenchido inadequadamente, pais com informações insuficientes 

e burocracia do hospital em liberar a vaga, permanecendo o RN dentro da ambulância 

aguardando essa liberação. 

Em relação aos recém-nascidos, houve relatos de serem mal assistidos nos hospitais, 

sem acesso venoso, em franca insuficiência respiratória, com suporte de oxigenoterapia 

inadequado como, por exemplo. em HOOD, necessitando de maior tempo para se 

estabilizarem, além da dificuldade de fixação de tubos traqueais e comunicação insuficiente 

acerca do respectivo caso clínico. 

Neste estudo, os enfermeiros e técnicos de Enfermagem entrevistados relataram que, 

durante o percurso do hospital de origem até o hospital de destino, também houve 

intercorrências, sendo citadas extubação acidental, vômitos, hipertermia e hipotermia. O caso 

mais grave ocorreu em um dos transportes logo após o início da viagem, quando a incubadora 

se soltou das “gambiarras” utilizadas para prendê-la, “arranjo” feito em alguma situação de 

transporte anterior que não foi corrigido a tempo, como deveria ter sido, causando o 

problema. 

As dificuldades apresentadas acima pelos profissionais entrevistados, mostram as 

circunstâncias em que é realizado o transporte dos recém-nascidos nos municípios de Minas 

Gerais, e o quanto essas dificuldades/intercorrências podem contribuir diretamente para um 

pior prognóstico do recém-nascido.  
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4 ANÁLISE 

 

4.1 CONTEXTO DO TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR DO  

RECÉM-NASCIDO DE RISCO 

 

Já se sabe que há uma alta incidência de bebês que nascem com anomalias específicas 

e precisam ser transportados/transferidos em veículos especialmente equipados, 

acompanhados por uma equipe profissional devidamente capacitada, para que tenham melhor 

sobrevida. As características fisiológicas de bebês e, possivelmente, a sobrevivência de cada 

um, pode ser melhorada através de estabilização adequada, regionalização e treinamento, 

tendo em vista diminuir a morbidade e mortalidade dos mesmos.18 

A escolha do tipo de transporte dependerá de questões geográficas, como distância e 

topografia, das condições climáticas, das condições do recém-nascido, da segurança e do 

custo operacional. Devido a esses fatores, para se ter êxito no transporte neonatal, é necessário 

tanto dispor de uma equipe treinada e capacitada, como da tecnologia dos equipamentos, 

devendo haver uma interação simultânea e efetiva entre esses dois elementos.19  

O transporte neonatal seguro deve ser garantido, independente da região, mas não há 

como organizar um protocolo universal para este tipo de atendimento, devido às diferenças 

das condições geográficas, da organização da equipe e da demanda do serviço. A grande 

discussão será decidir racionalmente qual o veículo a ser utilizado. Tomada a decisão, as 

equipes deverão ser incentivadas a realizar uma prática segura.20  

Mesmo que normas internacionais forneçam informações relacionadas à segurança, 

tendo como base eventos adversos ocorridos, é necessário que se adquira um veículo capaz de 

manter um sistema seguro e com capacidade de proporcionar à equipe o suporte necessário 

para minimizar quaisquer riscos durante o transporte.20 

É importante destacar que o transporte de paciente crítico envolve uma série de riscos, 

dentre os quais falha no controle das funções respiratórias causando instabilidades fisiológicas 

com redução na oxigenação tecidual, arritmias, obstrução e hipertensão severa. Alguns desses 

riscos estão diretamente relacionados ao transporte, independente do tempo ou da distância a 

ser percorrida, e essas alterações podem ser imperceptíveis quando a monitoração do paciente 

é inadequada.21 

A estabilização respiratória é um fator que antecede o transporte de extrema 

importância. Quando houver indicação, a entubação endotraqueal deve ocorrer antes da 

remoção em recém-nascidos instáveis, minimizando os riscos de falência respiratória.22 
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A hipóxia é considerada um evento adverso comum, e uma das principais causas de 

morbidade no transporte neonatal. Se ocorrer a entubação traqueal, esta deve ter sua posição 

confirmada por ausculta pulmonar, expansão torácica e raios X, sendo que após o 

procedimento, a equipe responsável pelo atendimento deve atentar para a fixação adequada do 

tubo antes do transporte.23 

O Ministério da Saúde recomenda a entubação nos seguintes casos: 

- Recém-nascido com ritmo respiratório irregular ou superficial; 

- Necessidade de FIO2, superior a 60%, para manter saturimetria de pulso 88%-93%; 

- PCO2 acima de 50mmHg quando em doença respiratória aguda; e 

- Recém-nascido com peso menor que 1.000g, por risco de falência respiratória.22  

O CPAP (pressão positiva contínua em vias áreas), outro suporte ventilatório presente 

no estudo, é mais eficaz e pouco invasivo, porém, pode apresentar risco de deslocamento da 

cânula nasal das narinas, representando um sério inconveniente durante o transporte.22   

O HOOD (halo) oferece uma concentração fixa de oxigênio, cabendo à equipe garantir 

um fluxo mínimo de 5L/ minuto e a concentração de oxigênio adequada para corrigir a 

hipoxemia.22  

O cateter nasal pode causar desconforto ao recém-nascido, resultante do constante 

deslocamento da cânula. Assim, possíveis lesões da mucosa nasal podem ocorrer e a 

concentração de oxigênio pode variar conforme o fluxo dos gases.22  

A idade gestacional e o peso dos recém-nascidos, são indicativos para o 

desenvolvimento da Doença da Membrana Hialina (DMH), também conhecida como 

síndrome da insuficiência respiratória, sendo a maior causa de morbimortalidade nessa faixa 

etária. Na ocorrência de DMH, há deficiência na produção de surfactante pulmonar, cuja 

produção atinge o ápice na 35ª semana de gestação. Esta deficiência pode causar um aumento 

na tensão superficial alveolar, favorecendo a ocorrência de atelectasia resultando na redução 

na complacência pulmonar e comprometendo, assim, as trocas gasosas do recém-nascido. 

Portanto, RN abaixo de 35 semanas, devem ser mantidas em unidade ventilatória segura 

durante o transporte, para que não haja danos à saúde desses pacientes.24  

O acesso venoso no recém-nascido é tão importante quanto a via área pérvia, 

principalmente, no caso de necessidade de transporte. Ou seja: todo paciente grave deve ter 

acesso venoso garantido antes de ser transportado. O pré- termo deve contar com pelo menos 

dois acessos venosos, sendo que ambos podem ser periféricos. No entanto, devem ser de 

amplo calibre ou então, um periférico e um central, devidamente identificados e de fácil 

acesso para administrar medicações e visíveis durante o transporte.23  
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Quando o acesso periférico for inviável por ser considerado inseguro durante o 

transporte, deve-se cogitar a possibilidade de acesso central, sendo o cateter umbilical o mais 

utilizado. Nesse caso, o acesso deve ser devidamente identificado, fixado e seu 

posicionamento conferido pelo RX.23 Há relatos de complicações relacionados ao cateterismo 

umbilical durante o transporte, tais como perda sanguínea e embolismo gasoso, devido à 

desconexão acidental de equipos. Entretanto, quando bem posicionado, é seguro para infusão 

de drogas, fluídos e soluções hipertônicas.25 O posicionamento do acesso venoso, quando 

assegurado antes do transporte, tem a finalidade de evitar perdas e extravasamento de 

medicamentos que possam causar queimaduras na pele dos pacientes, além de ser mais seguro 

caso haja necessidade de utilização de medicações de urgência.26 

O fato de se admitir na UTI uma criança – pré-termo ou não -, sem acesso venoso ou 

com acesso venoso “perdido”, como mostrado no Quadro 1, demanda uma intervenção 

imediata da equipe da Unidade Neonatal, que deve estar capacitada e ser ágil no atendimento 

desse pré-termo. Levando em consideração que a maioria dos recém-nascidos transportados 

chegam hipotérmicos na Instituição cenário do estudo, por estarem nessa situação, 

comprometem as extremidades dos seus membros. Uma tentativa de punção de acesso central 

neste momento seria contraindicada por ser um procedimento invasivo demorado, acarretando 

piora do quadro de hipotermia, enquanto uma punção periférica também poderia ser 

dificultada devido à vasoconstrição da rede venosa.   

 O posicionamento do cateter umbilical deve ser confirmado por RX na UTI, 

tracionado imediatamente, requerendo novo acesso após a estabilização do recém-nascido. De 

acordo com a literatura, um cateter intracardíaco pode provocar complicações mecânicas, tais 

como: perfurações do miocárdico, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco e arritmia.27  

Um paciente transportado com observância das normas instituídas pelas Portarias, está 

menos sujeito a eventos adversos relacionados à sua clínica, ao contrário do que ocorre em 

um transporte prolongado, que tem potencial para complicações, levando ao pior prognóstico 

de morbimortalidade.28 Consequentemente, no caso de um transporte terrestre com distância a 

ser percorrida acima da recomendada para os recém-nascidos < 31 semanas, como 

evidenciado na população estudada, há maior chance de ocorrer hemorragia intracraniana.24   

A hemorragia intra ou periventricular mereceu, nos últimos anos, maior destaque que 

qualquer outro problema neurológico do recém-nascido. É uma enfermidade comum que 

atinge os pré-termos  < de 30 semanas de gestação e peso inferior a 1500 kg, por possuírem 

imaturidade funcional, anatômica e estarem associadas à elevada taxa de morbimortalidade, 

incluindo paralisia cerebral.29  Um estudo realizado na Índia com o objetivo de determinar os 
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preditores de mortalidade neonatal durante o transporte inter-hospitalar, concluiu que entre os 

fatores analisados, o tempo de transporte maior que uma hora para prematuros extremos, foi 

significativo para a mortalidade neonatal.30   

A temperatura corporal abaixo de 36ºC, é fator de risco para a morbimortalidade 

neonatal por agravar o desequilíbrio ácido-básico, o desconforto respiratório, a enterocolite 

necrosante e a hemorragia periventricular em recém-nascido de muito baixo peso. Essa 

informação caracteriza um dado importante e grave, já que a hipotermia, antes e durante o 

transporte, favorece o agravamento da clínica do paciente, principalmente se estiver associada 

a outras enfermidades, sendo importante ressaltar que aumenta em 67% a chance de óbito 

quando a criança é admitida na UTI neonatal estando hipotérmica e com uma hora de vida.31  

Todo recém-nascido, principalmente o prematuro, é homeotérmico imperfeito, ou seja, 

tem capacidade de superaquecer (ter febre) e esfriar rapidamente. Ao nascer, o recém-nascido 

de baixo peso (RNBP) possui uma habilidade para controlar o fluxo sanguíneo da pele, 

porém, não dispõe da mesma habilidade para manter a temperatura corporal, devido à fatores 

como superfície corporal relativamente grande em relação ao peso, menor isolamento térmico 

e uma pequena massa para produzir calor e regular e/ou manter a temperatura. Do mesmo 

modo, esse RNBP apresenta inabilidade em conservar calor quando exposto ao estresse 

térmico.32    Sendo assim, ele é um ser diretamente dependente dos cuidadores, sejam os 

membros da equipe de saúde ou os familiares, que são fundamentais na promoção de um 

ambiente térmico ideal para assegurar não só a sua sobrevivência, como também um ótimo 

desenvolvimento físico e neurológico.32         

A propósito, na década de 90, a hipotermia era um dos fatores relacionados com 70% 

dos eventos adversos durante o transporte neonatal. Hoje, essa porcentagem foi reduzida. No 

entanto, infelizmente, a hipotermia continua tendo papel de destaque na deterioração clínica 

do paciente.33         

Comparando-se a distância dos municípios de origem dos recém-nascidos (Quadro 1), 

com a temperatura do paciente, percebe-se que esta não interferiu no resultado, visto que 15 

recém-nascidos apresentaram, principalmente, hipotermia moderada, considerando-se que as 

distâncias variaram de 20 km a 226 km da capital de Minas Gerais. Não se pode afirmar, mas 

possivelmente, a hipotermia desses recém-nascidos pode estar associada ao despreparo da 

equipe em manter a eutermia dos pacientes. 

O controle térmico do prematuro é um dos grandes desafios enfrentados pela 

enfermagem, já que este depende da produção e da eliminação de calor. Porém, em específico 

nessa população, pode ocorrer um desequilíbrio, sendo as perdas maiores e a produção 
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limitada, devido ao menor estoque de gordura marrom.34  

 A monitoração da temperatura é primordial para os recém-nascidos, principalmente os 

prematuros, pois a hipotermia pode piorar o prognóstico, aumentando a morbimortalidade 

neonatal, como já referido. O indicativo temperatura é fator que merece atenção especial, 

principalmente nos casos de transporte neonatal, pois a hipotermia ocorrida durante o trajeto, 

na maioria das vezes, está associada ao óbito.34 A eutermia dos recém-nascidos deve ser 

objeto de extrema atenção por parte da Enfermagem, cujos integrantes necessitam estar 

capacitados, principalmente, quando o veículo não dispõe de equipamentos adequados para 

minimizar os riscos de hipotermia, tal como uma incubadora de transporte, o que demanda o 

conhecimento de outras técnicas de aquecimento.34   

A qualidade da assistência prestada durante o transporte deve ser mantida na Unidade 

Neonatal, cabendo aos profissionais serem detentores de estratégias que evitem a perda de 

calor desses pacientes. Significa dizer que o despreparo do profissional nesse sentido pode 

causar danos como: letargia, hipotonia, taquipnéia ou apnéia, tremores, queda na saturação de 

O2, acidose, vasoconstricção e edema.34 Ademais, a hipotermia reduz a produção de 

surfactante, vital para o recém-nascido, aumentando o consumo de oxigênio e a depleção das 

reservas calóricas, contribuindo para o agravamento da insuficiência respiratória.34    

O RN prematuro já tem comprometimento na produção de surfactante que, associado à 

hipotermia descrita, contribui para que haja redução do surfactante, resultando na piora do 

quadro respiratório dessas crianças. Além do mais, em caso de hipotermia grave, é possível 

ocorrer hipotensão, bradicardia, respiração irregular, diminuição da atividade e dos reflexos, 

vômitos e náuseas, acidose metabólica, hipoglicemia, oligúria e até sangramento 

generalizado, podendo levar o paciente à óbito.34    

Para combater a hipotermia e minimizar os danos ao recém-nascido durante o 

transporte inter-hospitalar, o mais indicado seria que o veículo fosse adequadamente equipado 

com a incubadora de transporte. Porém, nem sempre as Instituições de origem do recém-

nascido possuem equipamento adequado ou disponível para o transporte. Essa deficiência ou 

inadequação de equipamentos foi observada quando da admissão na UTI em 02 transportes, 

do total de 30, ocasião em que 01 recém-nascido chegou dentro de uma banheira e 01, no colo 

do profissional de saúde.   

Sabe-se que a sobrevida do recém-nascido prematuro e do recém-nascido a termo 

aumenta quando são transportados em câmaras fechada (ou incubadoras), com temperaturas 

determinadas de acordo com as idades das crianças, iniciativa que além de reduzir o consumo 

de oxigênio, ajuda a mantê-las aquecidas.35      Isto é possível porque a incubadora é provida de 
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uma estrutura capaz de manter a eutermia em RNPT, pois sua parede dupla de acrílico e 

outros componentes, conseguem manter um ambiente termicamente neutro.35     

Prestar assistência de qualidade ao recém-nascido, principalmente ao pré-termo, é uma 

das preocupações da equipe de Enfermagem, que deve garantir monitoração contínua, 

manutenção da temperatura corporal, ter amplo conhecimento dos mecanismos do controle 

térmico, atentar para a perda de calor e deter os conhecimentos acerca dos riscos que a 

instabilidade térmica pode acarretar para estes pacientes. O tema abordado é de extrema 

importância para a prática de Enfermagem, por ressaltar o cuidado criterioso com essa 

população, avaliando condições extremas de saúde, tais como as alterações fisiológicas que 

podem causar alteração na temperatura.32     

Nesse sentido, a equipe de Enfermagem deve estar apta e saber intervir sempre que 

ocorrer alteração na temperatura, no caso da hipotermia, fator importante de deterioração 

clínica da criança. O “saber fazer” é fundamental nas intervenções e práticas da enfermagem 

sendo considerado um ponto-chave que, associado ao conhecimento “técnico-científico”, 

proporciona o embasamento na literatura científica, garantindo melhor assistência e, 

consequentemente, melhor prognóstico para o RN.32    

O profissional de Enfermagem deve ter uma visão sistemática e humanizada com o 

objetivo de evitar possíveis alterações da temperatura. Contudo, em algumas, quando há falta 

de equipamentos adequados como incubadora de transporte, outros métodos devem ser 

utilizados, avaliados e implantados pela equipe de transporte, sobretudo pela enfermagem.32  

O simples fato de envolver o recém-nascido de baixo peso em um saco plástico, impede que 

ele perca calor, garantindo-se a homeotermia. Pode-se ainda utilizar uma touca na região da 

cabeça, área de maior perda de calor desses pré-termos. Essas estratégias tem sido 

consideradas eficazes e eficientes na redução de perda de água da pele e, consequentemente, 

do consumo de oxigênio.35    

 

4.2 ATUAÇÃO DA EQUIPE NO TRANSPORTE NEONATAL 

 

O conceito de transporte neonatal é considerado mais amplo, pois compreende a sua 

decisão, a busca pela equipe qualificada e por um hospital adequado para atender as 

necessidades do recém-nascido e, sobretudo, a sua estabilização.18    

No que se refere à composição da equipe, destaca-se que difere conforme os países, 

podendo incluir: enfermeiro neonatal, paramédicos, fisioterapeutas respiratórios, pediatras em 

formação, neonatólogos e médicos especializados em transporte neonatal. Na Europa, os 
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modelos da equipe de transporte variam conforme a organização local e regional; já na 

Espanha, há uma descentralização, ficando o transporte neonatal a cargo de cada região, mas 

em ambos os países, as equipes integram pediatras especializados e neonatólogos.18    

O transporte inter-hospitalar de recém-nascido de alto risco exige um grau de 

complexidade técnico do enfermeiro, como: conhecimento científico atualizado e habilidades 

práticas, os quais também determinam a responsabilidade em capacitações específicas para 

outros profissionais. Entretanto, não basta respaldo legal como garantia de uma assistência 

adequada, já que esse profissional, como membro de uma equipe multiprofissional, deve ter 

sua ocupação destacada pela qualidade.36    

O enfermeiro, assim como o médico, desempenham papel importante na reanimação e 

na estabilização do paciente durante o transporte, além de se envolverem em técnicas 

complexas e manobras invasivas, justificando as respectivas presenças neste tipo de 

transporte.36  

No que se refere aos requisitos gerais do enfermeiro para atuação no serviço móvel de 

urgência, a Portaria nº 2048/2002 prevê:  

 

Disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; capacidade 

física e mental para a atividade; disposição para cumprir ações orientadas; 

experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de 

urgências e emergências; iniciativa e facilidade de comunicação; condicionamento 

físico para trabalhar em unidades móveis; capacidade de trabalhar em equipe.1::25  
 

Em relação às competências e atribuições, o enfermeiro deverá:  

 

Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel; executar prescrições médicas por telemedicina; prestar cuidados 

de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de 

vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 

decisões imediatas; prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao 

recém nato; realizar partos sem distócia; participar nos programas de treinamento e 

aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de 

educação continuada; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à 

sua profissão; subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos 

para as necessidades de educação continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício 

Profissional e o Código de Ética de Enfermagem; conhecer equipamentos e realizar 

manobras de extração manual de vítimas.1:25  
 

Considerando que enfermeiros estão sujeitos a participar da maioria dos transportes, 

muitas vezes até sozinhos, infere-se que tenham recebido capacitação técnica em sala de aula 

e até mesmo prática, ao longo do curso de graduação e de outros realizados posteriormente, a 

fim de adquirir saberes imprescindíveis para se tornar um especialista nessa atividade.37  
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Quando o assunto é transporte, seu papel é multifacetado porque inclui prática, 

educação, gestão, consultoria e pesquisas, dentre outros temas. Ademais, sua experiência 

clínica é considerada uma habilidade fundamental durante o transporte, período em que o 

paciente fica ainda mais exposto a problemas de saúde.38   Cabe-lhe certificar-se de que suas 

condições clínicas estão adequadas com os exames, que são importantes para evitar problemas 

durante o percurso.39    

O transporte é considerado um grande desafio para o enfermeiro porque, além das 

habilidades citadas acima, ele deve saber lidar com o nível de estresse dos familiares, já que a 

presença dos pais durante o percurso deve ser levada em consideração por se tratar de recém-

nascidos de alto risco, objeto de estudo da pesquisa. A propósito, a literatura científica 

comprova ser a presença dos pais um benefício para o paciente, além de trazer informações 

importantes acerca do paciente.38  

O termo habilidade significa saber fazer, utilizar o conhecimento para resolver 

problemas e proporcionar novas ideias. No âmbito da área da saúde, toda atividade 

profissional não deve se limitar ao domínio do conhecimento (atividade cognitiva), ou de 

excelente habilidade motora (psicomotora), mas também de habilidade afetiva, não 

desconsiderando, portanto, as atitudes, valores e sentimentos determinantes em qualquer 

situação. Tendo em vista as peculiaridades dessa área, os profissionais de Enfermagem 

destacam-se na habilidade afetiva, fator importante e determinante, visto que atuam 

diretamente ao lado de pacientes e familiares, desde as ações de cuidados mais simples até os 

mais complexos.40  

A estabilização do paciente, além de depender da habilidade profissional, também é  

considerada um dos pontos-chave no transporte neonatal, e para garanti-la, se houver 

necessidade, deve-se administrar a sedação e analgesia contínua, pois a movimentação e o 

barulho, por si só, podem causar dor e ansiedade no paciente.24  E quando forem vítimas de 

trauma, há necessidade de imobilização cervical e também de estabilização de quaisquer 

fraturas, procurando prever possíveis intercorrências, de acordo com cada caso. Deve-se ter 

sempre em mente que qualquer intervenção precisa ser realizada antes do início do 

transporte.39  

A formação em Neonatologia está em foco e ocorreu uma evolução na prestação de 

serviços intensivos, tanto no cuidado neonatal quanto no pediátrico, pois a equipe de saúde 

reconheceu a necessidade de se especializar devido ao aumento dos transportes inter-

hospitalares. Sendo assim, para cuidar de bebê em estado crítico, é exigido do profissional que 

tenha conhecimento específico e em nível aceitável em procedimentos práticos em 
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Neonatologia. A equipe que atua no transporte inter-hospitalar deve ter uma visão de futuro e 

ser proativa, no intuito de garantir a segurança do paciente.41  

Além disso, bebês transportados por uma equipe treinada têm melhor resultado 

fisiológico na chegada ao hospital de destino, o que não ocorre na maioria das situações em 

países em desenvolvimento, que deveriam garantir resultados neonatais mais satisfatórios 

através do treinamento de equipes especializadas em transportes regionais.42 Portanto, a 

equipe que realiza o transporte neonatal deve ser composta, preferencialmente, por pessoal 

capacitado e com experiência suficiente nessa atividade, para ser capaz de proporcionar um 

cuidado adequado ao RN de risco.18   

No Reino Unido, por exemplo, há vários profissionais que atuam em equipe no 

transporte inter-hospitalar: enfermeiro, enfermeiro neonatal, paramédico, médico e residentes, 

sendo as funções específicas designadas aos enfermeiros, motoristas e fisioterapeutas.34 Estas 

especificidades passaram a ser uma necessidade no transporte neonatal nesse País, pois, na 

década de 90, muitos desses transportes eram realizados por profissionais do próprio setor do 

hospital, que não tinham capacitação para tal, o que levou a resultados desfavoráveis. A partir 

daí, houve uma mudança local significativa na composição da equipe que realizava o 

transporte neonatal, a partir da exigência de que todos os envolvidos fossem devidamente 

capacitados para a atividade em questão. Todavia, por não existir um protocolo único no País, 

as competências dos profissionais ainda variam de acordo com a região onde atuam.37  

O necessário é que equipes de transporte devem ser treinadas extensivamente em 

reanimação, e terem como foco a preservação da vida humana, visto que o transporte neonatal 

deve ser uma extensão da UTIN. Para tanto, é recomendável que exercícios ou encenações 

acerca do transporte neonatal sejam incorporados à formação do profissional do transporte.43  

 Neste sentido, o trabalho de Enfermagem é realizado por diferentes categorias 

(Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro), e a cada uma corresponde 

um processo de formação próprio, constituindo as diversidades em suas ações.44 As atividades 

desses profissionais dependerão dos serviços e setores em que estiverem inseridos; contudo, 

há um conjunto de procedimentos técnicos que caracterizam suas ações rotineiras, tais como 

mensuração de sinais vitais, administração de medicamentos, sondagens, cuidados de 

higienização e conforto aos pacientes, entre outras atividades.44  

 Nesse momento, são abordadas sucintamente as atividades dos Técnicos de 

Enfermagem, cujo exercício do profissional é definido pela Lei n° 7.498/1986,10 que dispõe 

sobre o exercício da profissão de Enfermagem, regulamentada pelo Decreto n° 94.406/1997.45  

Em seus Artigos 10, 12 e respectivos incisos, estabelece que cabe a esse profissional  “assistir 
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ao enfermeiro: na prestação de cuidados diretos a pacientes em estado grave”, e também 

exercer “atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de 

enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de 

enfermagem”.45 Além da intervenção conservadora no atendimento ao paciente, ele está 

habilitado a realizar procedimentos que lhe forem delegados, sempre sob supervisão do 

Enfermeiro, no âmbito de sua qualificação profissional.  

 Atualmente, estão ocorrendo mudanças no trabalho em Saúde para garantir uma 

assistência de qualidade e melhor produtividade; com isso, há cada vez maior exigência de 

escolaridade, flexibilidade e novas competências para os trabalhadores, em especial para os 

que atuam na área de Enfermagem. Estes por sua vez, mais qualificados, com destreza manual 

agregada a competências inovadoras, criatividade, trabalho em equipe, estão se tornando 

profissionais com qualificação e nível de educação cada vez mais elevado.46  

De acordo com a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), na Seção VI, Artigo 29, todo paciente grave deve ser 

transportado com acompanhamento contínuo de, no mínimo, um médico e um enfermeiro, 

ambos com habilidade comprovada para o atendimento de urgência e emergência.47  

Já o enfermeiro tem como atribuições, a supervisão e avaliação de ações de 

enfermagem da equipe, prestando cuidados diretos aos pacientes que requeiram maior 

complexidade de atendimento e com risco de vida, levando em considerações o disposto no 

Artigo 11, Inciso I da Lei nº 7498 que dispõe sobre o Exercício Profissional da Enfermagem 

no território nacional: 

 Art. 11 - O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe:  
 
 I - privativamente: cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de 

vida; cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.10:2 

 

Sendo assim, é inadmissível que a assistência de Enfermagem em um transporte de 

paciente crítico seja prestada por outro profissional de enfermagem que não o enfermeiro, 

uma vez que o Ministério da Saúde regulamenta esta prática de forma clara, por meio da 

Portaria 2.048/2002.1  

A Enfermagem é uma profissão que está envolvida cada vez mais com a elaboração de 

conhecimentos científicos relacionados à sua prática. Com isso, espera-se que o papel do 

enfermeiro aprimore-se cada vez mais, até porque estamos vivenciando um período de 

intensas mudanças, em que o significado de cuidar de pessoas é cada vez mais baseado em 

evidências científicas. Houve, nos últimos anos, um avanço tanto na formação quanto na 
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complexidade e dignificação do seu exercício profissional, valorizando suas competências na 

comunidade científica, bem como na qualidade e na eficácia dos serviços por ele prestados.48  

Destacam-se, ainda, como desafios para a profissão, a necessidade de despertar para 

novas abordagens gerenciais do cuidado de Enfermagem, associadas à ideia de avanço para 

novos espaços profissionais e, assim, superar as práticas assistencialistas, as rotinas 

inflexíveis, implementar modelos mais horizontalizados de tomada de decisões, adotar novas 

abordagens de intervenção na saúde por meio da educação e da promoção da saúde, contar 

com incentivo da Instituição em negociar a participação dos integrantes da enfermagem em 

eventos científicos, na tentativa de proporcionar-lhes conhecimentos e oportunidades de  

vivência com outros profissionais, o que pode resultar em entusiasmo e maior envolvimento 

no desempenho de suas funções de rotina.49  

Portanto, há necessidade de se estimular a criação de estruturas capazes de 

problematizar a realidade dos serviços e estabelecer o nexo entre trabalho e educação, de 

forma a resgatar o processo de capacitação e educação continuada dos profissionais para o 

melhor desenvolvimento dos serviços e geração de impacto em saúde, dentro de cada nível de 

atenção. Deve-se, ainda, propor currículos mínimos de capacitação e de habilitação para o 

atendimento às urgências, em face dos inúmeros conteúdos programáticos e cargas horárias 

existentes nas instituições formadoras do País que, todavia, não garantem a qualidade do 

aprendizado.   

 

4.3 DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR  
 

O transporte de pacientes críticos tem sido tema recorrente de ampla discussão entre 

os profissionais de saúde, inclusive em nível nacional. Houve necessidade de desenvolver um 

estudo enfocando a preocupação a respeito do sentimento do enfermeiro ao transferir um 

paciente crítico.48 Esse estudo evidenciou aspectos positivos e negativos durante o transporte. 

Como exemplo dos aspectos positivos: paciente estável, sem nenhuma intercorrência durante 

o transporte até o destino final, sensação de dever cumprido. E como aspectos negativos, os 

sentimentos de medo da morte do paciente, insegurança, estresse, aflição, ansiedade, 

nervosismo, angústia, impotência, apreensão e preocupação.48  

Neste estudo os enfermeiros relataram fatores dificultosos e facilitadores no processo 

de transporte inter-hospitalar de pacientes críticos, tais como: planejamento e organização da 

transferência, situação clínica e estabilidade do paciente, formação e experiência da equipe de 

transporte e o equipamento nele utilizado.48  
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Em relação ao planejamento e à organização da transferência, os enfermeiros 

consideraram ser fundamental o conhecimento do histórico do doente para elaborar uma 

assistência adequada e, assim, evitar imprevistos ou complicações durante o transporte. Já a 

situação clínica e, sobretudo, a estabilidade, geraram um alto grau de ansiedade, isto porque 

ao se transportar um paciente instável, as possibilidades de intercorrências são maiores, e para 

evitar isto, é necessária a sua estabilização previamente ao transporte.48 Sendo assim, 

enfermeiros que atuam no transporte de paciente crítico, devem possuir experiência 

profissional e qualificação técnica, itens que reduzem significativamente o medo e a 

ansiedade, além de garantir a segurança do paciente durante todo o processo de transferência 

inter-hospitalar.48  

Os equipamentos também são elementos apontados como causadores de ansiedade, 

pois, mesmo sendo testados anteriormente como recomendado, podem apresentar uma pane 

durante o transporte, prejudicando a assistência prestada ao paciente que deles são 

dependentes.48  

Sabe-se que o transporte inter-hospitalar de pacientes graves envolve riscos, tanto para 

pacientes quanto para acompanhantes. Sendo assim, a decisão de transportar deve ser baseada 

nos benefícios potenciais para o paciente, superando os riscos do transporte e levado-se em 

consideração os cuidados adicionais, tanto tecnológicos quanto de especialistas.39  

 Nos Estados Unidos da América houve relato de ocorrência de eventos adversos em 

10% dos transportes de crianças gravemente doentes, realizados por pessoas não especialistas. 

Os óbitos e outras complicações mais sérias entre os recém-nascidos que sobreviveram, foram 

relacionadas ao transporte.39 

Já no Reino Unido, constatou-se que o transporte de crianças com equipes não 

capacitadas resultou em 75% de eventos adversos, alguns potencialmente fatais como, por 

exemplo, bradicardia, apnéia e hipotensão. Nesse estudo, os sinais vitais durante o transporte 

também não foram verificados em 6% desses pacientes, nem registrados em 82%; em 16% 

não havia médico; e 11% dos pacientes necessitaram de entubação orotraqueal de urgência.39  

 Na África do Sul houve 27% de intercorrências em transporte com equipe não 

capacitada, e 36% relacionadas com equipamentos. A maioria dos transportes foi realizada 

por paramédicos, e somente 10% por profissionais intensivistas.39     

Um estudo na Finlândia, mais uma vez, reforçou a necessidade de uma equipe 

especializada no transporte de paciente grave para ser realizado com segurança, mesmo a 

longas distâncias, o que foi corroborado por outros autores50 em relação ao transporte de 

crianças graves em Londres (Inglaterra), onde houve redução na morbimortalidade.  Todavia, 
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efeitos adversos podem ocorrer durante a transferência neonatal, tornando-se importante a 

identificação precoce de potenciais episódios prejudiciais, visando reduzi-los por meio da 

educação, da formação e da gestão de riscos, sendo primordial a formação de equipes 

dedicadas exclusivamente a esta atividade, garantindo-se maior agilidade e eficiência no 

processo que envolve o transporte inter-hospitalar de risco.51         

Deve-se ressaltar que a qualidade, a segurança e a eficiência do transporte neonatal são 

dependentes da disponibilidade de equipes adequadamente treinadas e qualificadas para 

fornecer o melhor cuidado de suporte possível a uma ampla variedade de distúrbios neonatais 

e suas potenciais complicações.51 Ainda assim, o sucesso do transporte é o resultado de uma 

avaliação sistemática cuidadosa de um paciente por indivíduos qualificados no atendimento 

de recém-nascidos, independente do apoio tecnológico complexo ou sofisticado por ele 

recebido.51  

Em situações de risco iminente, o atendimento neonatal deve ser imediato, assim, caso 

ocorram intercorrências, a equipe deve se organizar e fornecer um cuidado adequado.52 É 

necessária vigilância contínua no intuito de observar possíveis mudanças sutis no quadro do 

bebê, pois uma atuação imediata muitas vezes minimiza complicações com risco de vida.52  

A mensuração da temperatura axilar é indicada a cada 15-30 minutos durante o 

transporte, pois a hipotermia pode causar danos como angústia respiratória, apneia e 

hipoglicemia, ficando esta monitoração rigorosa a cargo da enfermeira. O banho é 

contraindicado antes do transporte, pois pode causar um estresse e levar ao aumento do índice 

de glicose e do consumo de oxigênio.52  

Os equipamentos e/ou materiais a serem utilizados durante o transporte, precisam 

passar por manutenção preventiva constante. Os insumos, incubadoras, respiradores, 

monitores e bomba de infusão, devem ser revisados antes e depois dos transportes, e todos os 

insumos avaliados, para fins de inclusão ou exclusão de itens. Uma conferência mensal 

possibilita a avaliação de desempenho e função das equipes.52  

Ruídos e vibração durante o transporte neonatal também foram objeto de atenção, 

porém, tiveram níveis consideráveis, com variações no excesso de todos interferindo no 

processo, a exemplo do tipo de estrada, da velocidade do veículo e do uso da sirene. São 

ruídos que interferem na fisiologia da criança, causando irritabilidade e aumento das 

frequências cardíaca e respiratória. Fica claro que esforços devem ser envidados para 

minimizar os eventos adversos provocados pelos ruídos, mediante uso de incubadoras de 

parede dupla, ou até mesmo de algum dispositivo para proteção dos canalículos auditivos do 

RN.52  
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 Em relação às orientações aos familiares acerca dos riscos da patologia e do local para 

onde o paciente será transferido, o Manual do Ministério da Saúde de 201134  recomenda que 

devem ser realizados pela equipe de saúde, e não apenas pelo médico.  

A orientação aos familiares pelos enfermeiros vai além das situações rotineiras; dentre 

outras, abrange a documentação necessária utilizada e correta para a internação do RN em 

outro hospital.34    

  É recomendável obter o consentimento escrito dos pais ou responsáveis legais pelo 

RN, e informá-los sobre a gravidade do caso, motivos, riscos e benefícios dessa transferência. 

Ressalta-se que mesmo com a presença do familiar no transporte, o endereço do hospital para 

o qual a criança vai ser transferida deve estar escrito de forma clara para tornar mais fácil sua 

localização e identificação.39    

Por tudo que foi exposto, infere-se que transportar um paciente de risco é sempre um 

ato desafiador para todos os integrantes da equipe de saúde, principalmente para os 

enfermeiros e técnicos de Enfermagem. Ademais, inúmeras tensões e estresse podem ocorrer 

durante o trajeto, diante de fatores relacionados com a patologia do RN, a restrição de 

movimentação e a precária iluminação no interior do veículo, o ruído constante, as condições 

das estradas e até mesmo a limitação (ou ausência) de tempo para realizar um lanche durante 

o trajeto.49  Para combater e/ou minimizar o estresse, componente importante e presente na 

prática do enfermeiro que realiza o transporte, foram desenvolvidos alguns métodos, tais 

como  realizar exercícios e solicitar ajuda, sempre que necessário.49  

Normalmente, na condição de gerente ou coordenador da equipe de transporte, o 

enfermeiro assume papel importante na determinação da qualidade do serviço e supervisiona 

todas as atividades de enfermagem desenvolvidas, o que facilita a identificação de falhas e 

possíveis intervenções.49 Os profissionais inseridos nesse ambiente de trabalho buscam a 

harmonia e a perfeição do Ser humano e das máquinas das quais dependem para garantir um 

cuidado humanizado e seguro.49 Todavia, face a uma intensa dedicação, alguns problemas 

surgem quando ocorre o desgaste profissional, evidenciado pelo aumento de absenteísmo e 

por várias licenças médicas imprevistas, gerando sobrecarga de trabalho para o restante da 

equipe e, consequentemente, prejuízos administrativos e assistenciais.  

Outro desafio para a Enfermagem está na necessidade de implantar e implementar a 

padronização da assistência, para que ocorra a gestão de processos, tarefas e atividades, 

Porém, se mal utilizada pode se tornar um retrocesso que, certamente, resultará na 

mecanização do cuidado. O processo é gradual, lento, mas oferece aos profissionais a 

possibilidade de reflexão acerca de suas carências, e ao mesmo tempo fornece subsídios para 
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continuarem prestando a assistência harmoniosamente.49  

O descompasso entre o processo de formação e a realidade da prática do enfermeiro 

impede a implantação de novas metodologias de trabalho, resultando em tensões e conflitos 

na equipe.48 O descompasso ocorre porque as escolas de enfermagem têm privilegiado a 

formação de enfermeiros altamente preparados para prestar um cuidado individualizado e com 

bases científicas. No entanto, na prática, o que se encontra na maioria das vezes, é um 

profissional gerenciando serviços que se limitam ao controle de material e de pessoal, em 

detrimento do gerenciamento do cuidado.49  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados deste estudo, pode-se afirmar que o transporte inter- 

hospitalar de recém-nascidos de risco ocorre com grande frequência, procedendo do interior 

do Estado de Minas Gerais para a sua Capital, Belo Horizonte, confirmando que os 

municípios incluídos no estudo não dispõem de recursos humanos e/ou materiais adequados 

para assisti-los adequadamente. 

Grande parte desses transportes foi realizada apenas com o acompanhamento de um 

técnico de Enfermagem, o que demonstra a necessidade de ampliar a discussão a respeito da 

ausência do enfermeiro no transporte neonatal de risco, fato que contraria o que é preconizado 

pela Portaria 2048/2002, do Ministério da Saúde, e pela Resolução COFEN nº 375/2011 para 

uma assistência de qualidade ao recém-nascido de risco e quando capacitado, proporciona a 

esse paciente um transporte mais seguro, minimizando os eventos adversos e atuando 

prontamente frente a quaisquer outros. Contribuindo, sobretudo, para um melhor prognóstico,  

aumentando a possibilidade de sobrevida do recém-nascido. 

A presente pesquisa resultou em importantes contribuições para o cenário mineiro, no 

que diz respeito ao transporte inter-hospitalar de recém-nascidos de alto risco, pois foi 

constatado que em muitos casos foram descumpridas as normas estabelecidas nos documentos 

legais acima citados, a exemplo dos transportes realizados apenas com médico e técnico de 

enfermagem, ou com técnico de enfermagem sem capacitação para essa atividade e até 

mesmo sem experiência em cuidados neonatais.  

Como constatado, a hipotermia foi o evento adverso predominante na população 

estudada, considerado primordial para a sobrevida do recém-nascido, sobretudo quando 

prematuro. Na maioria dos transportes, os recém-nascidos chegaram hipotérmicos na Unidade 

Neonatal do Hospital Sofia Feldman, mesmo quando assistidos por enfermeiros e 

acomodados em incubadoras durante o transporte, podendo-se inferir que o profissional que o 

assistia não estava atento à adequação da temperatura ideal da incubadora ou até mesmo à 

realização dos procedimentos necessários para evitar a hipotermia e, assim, garantir a 

sobrevida do recém-nascido. 

Observamos que as repercussões negativas do transporte inter-hospitalar podem estar 

associadas com a ausência ou deficiência na capacitação desses profissionais de Enfermagem, 

o que deve ser considerado grave pela possibilidade de favorecer a piora clínica do paciente. 

Sendo assim, deve-se ressaltar a necessidade de capacitação para os profissionais que atuam 
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no transporte neonatal, em especial os da área de Enfermagem, pois a qualidade da assistência 

se dará por meio do saber-fazer de cada um, sendo importante o trabalho da equipe de saúde 

responsável pelo transporte e o apoio irrestrito das Secretarias de Saúde dos municípios de 

origem dos recém-nascidos. 

Diante dos resultados, recomenda-se aos gestores dos Municípios que atentem para as 

condições necessárias exigidas para o transporte de um recém-nascido de risco, a fim de 

minimizar quaisquer riscos durante o trajeto. Para tanto, são apresentadas algumas medidas 

que podem aprimorar o transporte inter-hospitalar, sendo:  

-Difundir entre os funcionários da instituição, as políticas e normas que estabelecem e 

regulamentam o transporte de recém- nascido de alto risco; 

-Capacitar os profissionais de enfermagem da Instituição, no âmbito dos respectivos Serviços, 

para atuarem com recém-nascido de alto risco, em especial, os enfermeiros e os técnicos de 

enfermagem, a fim de que possam assistir o paciente com qualidade e segurança, com 

observância das políticas e normas que regem o transporte de paciente de risco; 

-Garantir que o recém-nascido de alto risco seja transportado na presença do enfermeiro, 

cumprindo o estabelecido na Resolução do COFEN nº 375/2011, em ambulância tipo D e com 

equipamentos adequados.  

-Assegurar a realização de um check-list por parte da equipe responsável pelo transporte, após 

ter sido realizado, para identificar se este foi bem sucedido, se falhou em algum aspecto ou até 

mesmo se algo pode ser feito para aprimorar esta atividade de risco.  

 

 

 

 

 



50 

 

REFERÊNCIAS   

1. Ministério da Saúde (BR). Portaria n.º 2048/GM, de 5 de novembro de 2002. Diário 

Oficial da União 06 nov 2002. 

2. Araújo BF, Zatti H, Oliveira Filho PF, Coelho MB, Olmi FB, Guaresi TB, et al. Effect 

of place of birth and transport on morbidity and mortality of preterm newborns. J 

Pediatr (RJ) 2011;87(3):257-62. 

3. Marba ST, Guinsburg R, Almeida MFB, Nader PJH, Vieira ALP, Ramos JRM et al. 

Transporte neonatal de alto risco: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. São 

Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria; 2011. 

4. Ministério da Saúde (BR). Manual de orientações sobre transporte neonatal. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2010. 

5. Insoft RM.Transporte neonatal. In: Cloherty JP, Eichenwald EC, Stark AR, (Eds). 

Manual de neonatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. 

6. Albuquerque AMA, Leite AJM, Almeida NMGS, Silva CF. Avaliação da 

conformidade do transporte neonatal para hospital de referência do Ceará. Rev. Bras. 

Saúde Matern. Infant.  2012;12(1):55-64. 

7. Vieira ALP, Guinsburg R, Santos AMN, Peres CA, Lora MI, Miyoshi MH. Transporte 

intra-hospitalar de pacientes internados em UTI Neonatal: fatores de risco para 

intercorrências. Rev. Paul. Pediatr. 2007;25(3):240-6. 

8. Tragante CR, Ceccon MEJ, Falcao MC. Desenvolvimento dos cuidados neonatais ao 

longo do tempo. Pediatria (São Paulo). 2010;32(2):121-30. 

9. Sá RB. Transporte neonatal inter-hospitalar no estado do Ceará. Fortaleza. 

Dissertação [Mestrado em Saúde Coletiva] - Fundação Edson Queiroz da 

Universidade de Fortaleza; 2011.  

10. Presidência da República (BR). Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem, e dá outras providências. Diário Oficial da União 26 jul 1986. 

11. Conselho Federal de Enfermagem (BR). Resolução COFEN nº 375 / 2011. [portaria 

na internet]. COFEN 22 mar 2011 [acesso em 15 out 2013]. Disponível em: 

http://www.portalcoren-rs.gov.br/docs/Legislacoes/legislacao. 

12. Conselho Federal de Enfermagem (BR). Resolução COFEN nº 376/2011. Dispõe 

sobre a participação da equipe de Enfermagem no processo de transporte de pacientes 

em ambiente interno aos serviços de saúde. Diário Oficial da União 05 abr 2011. 

http://www.portalcoren-rs.gov.br/docs/Legislacoes/legislacao


51 

 

13. Santos CJG. Oficina da pesquisa: disciplina metodologia científica [internet]. [acesso 

em 27 ago 2015]. Disponível em: www.oficinadapesquisa.com.br. 

14. Gil AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas; 2008. 

15. Hospital Sofia Feldman. O hospital [internet]. Belo Horizonte: HSF; 2014 [acesso em 

10 jan 2015]. Disponível em: http://www.sofiafeldman.org.br/o-hospital/ 

16. Conselho Nacional de Saúde (BR). Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

Diário Oficial da União 13 jun 2013. 

17. Manzato AJ, Santos AB. A elaboração de questionários na pesquisa quantitativa 

[Internet]. Florianópolis: UFSC; 2012 [acesso em 9 mar 2014]. Disponível em: 

http://www.inf.ufsc.br/~verav/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_

PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf  

18. Hernando JM, Lluch MT, Garcia ES, Garcia SR, Fernández Lorenzo JR, Urcelay IE, 

et al. Recomendaciones sobre transporte neonatal. An Pediatr (Barc). 

2013;79(2):117.e1-117.e7. 

19. Miyaki M. Transporte neonatal [internet]. [acesso em: 14 jul 2015] Disponível em: 

http://200.189.113.52/Seminario_Comites/Oficinas/4Resumo_Apres_Oficina_Transpo

rte_Neonatal_Mitsuro_Miyake.pdf 

20. Kempley ST, Ratnavel N, Fellows T. Vehicles and equipment for land-based neonatal 

transport. Early Hum Dev. 2009;85(8):491-5. 

21. Pereira Júnior GA, Nunes TL, Basile-Filho A. Transporte do paciente crítico. 

Medicina (Ribeirão Preto). 2001; 34:143-53. 

22. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os 

profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2014. 

23. Traiber C, Andreolio C, Luchese S. Transporte inter-hospitalar de crianças 

criticamente doentes. Sci Med. 2006;16(3):119-25. 

24. Ruschel L, Nader PJH. A doença da membrana hialina em prematuros de baixo peso. 

Rev AMRIGS. 2014; 58(3):193-7. 

25. Silva RVC. Transporte do recém-nascido prematuro de muito baixo peso e de extremo 

baixo peso. In: Seminário dos Comitês de Vigilância Materno e Infantil do Paraná 

[evento na internet]. 2009 nov; Curitiba [acesso em 14 abr 2015]. Disponível em: 

http://200.189.113.52/Seminario_Comites/Oficinas/6Resumo_Apres_Resumo_Transp

orte_RN_Regina_C_Silva.pdf 

http://www.oficinadapesquisa.com.br/
http://www.sofiafeldman.org.br/o-hospital/
http://www.inf.ufsc.br/~verav/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~verav/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf
http://200.189.113.52/Seminario_Comites/Oficinas/4Resumo_Apres_Oficina_Transporte_Neonatal_Mitsuro_Miyake.pdf
http://200.189.113.52/Seminario_Comites/Oficinas/4Resumo_Apres_Oficina_Transporte_Neonatal_Mitsuro_Miyake.pdf
http://200.189.113.52/Seminario_Comites/Oficinas/6Resumo_Apres_Resumo_Transporte_RN_Regina_C_Silva.pdf
http://200.189.113.52/Seminario_Comites/Oficinas/6Resumo_Apres_Resumo_Transporte_RN_Regina_C_Silva.pdf


52 

 

26. Cid JLH, Álvares AC, Calvo CM. Estabilización posresucitación y transporte. An 

Pediatr (Barc). 2006;65(6):578-85. 

27. Margotto PR, Vieira MG, Resende JG, Brito CP, Menezes KR, Andrade LMCA et al. 

Acesso vascular no recém-nascido cateterismo de vasos umbilicais cateterismo 

venoso central percutâneo vias de administração de medicamentos [internet]. [acesso 

em27mar2015].Disponível 

em:http://www.paulomargotto.com.br/index_sub.php?tipo=1 

28. Andrade DAC. Transportes inter hospitalares: inadequação em transportes de 

crianças com insuficiência respiratória. Fortaleza. Dissertação [Mestrado Profissional 

em Saúde da Criança e do Adolescente] - Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Estadual do Ceará; 2012. 

29. Medeiros Filho JG, Costa EAC, Paiva CSM. Incidência e fatores de risco para 

hemorragia intracraniana em recém-nascidos. Rev Bras Ciênc Saúde. 2006;10(2):189-

96. 

30. Ruschel L, Nader M, Kaushik JS, Sharma AK, Faridi MM. Predictors of mortality 

among the neonates transported to referral centre in Delhi, India. Indian J Public 

Health. 2013;57(2):100-4. 

31. Sociedade Brasileira de Pediatria. Reanimação neonatal em sala de parto: documento 

científico do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria 

[Internet]. Rio de Janeiro: SBP; 2013 [citado em 11 maio 2015]. Disponível em: 

http://www.sbp.com.br/pdfs/PRN-SBP-Reanima%C3%A7%C3%A3oNeonatal-

atualiza%C3%A7%C3%A3o-1abr2013.pdf 

32. Rolim KMC, Araújo AFPC, Campos NMM, Lopes SMB, Gurgel EPP, Campos ACS. 

Cuidado quanto à termorregulação do recém-nascido prematuro: o olhar da 

enfermeira. Rev Rene. 2010;11(2):44-52. 

33. Romanzeira JCF. Avaliação da qualidade do transporte inter hospitalar neonatal 

realizado pelo serviço de atendimento móvel de urgência metropolitano do Recife. 

Recife. Dissertação [Mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente] - Universidade 

Federal de Pernambuco; 2014. 

34. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os 

profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. 

http://www.paulomargotto.com.br/index_sub.php?tipo=1
http://www.sbp.com.br/pdfs/PRN-SBP-Reanima%C3%A7%C3%A3oNeonatal-atualiza%C3%A7%C3%A3o-1abr2013.pdf
http://www.sbp.com.br/pdfs/PRN-SBP-Reanima%C3%A7%C3%A3oNeonatal-atualiza%C3%A7%C3%A3o-1abr2013.pdf


53 

 

35. Costa EJL. Análise crítica das incubadoras neonatais a partir de medições de 

parâmetros dos ambientes interno e externo. João Pessoa. Tese [Doutorado em 

Engenharia Mecânica] – Universidade Federal da Paraíba; 2009. 

36. Scuissiato DR, Boffi LV, Rocha RR, Montezeli JH, Bordin MT, Peres AM. 

Compreensão de enfermeiros de bordo sobre seu papel na equipe multiprofissional de 

transporte aeromédico. Rev Bras Enferm.  2012;65(4):614-20.   

37. Fenton AC, Leslie A. Who should staff neonatal transport teams? Early Hum Dev. 

2009;85(8):487-90. 

38. Holleron R. Challenges in transport nursing. Aust Emerg Nurs J. 2002;5(1):7-11. 

39. Aherne E, Hourihane J. Inter-hospital transport of critically ill children. Ir Med J. 

2009;102(9):288-90. 

40. Santiago PSN, Carvalho DV. Habilidades afetivas na formação do profissional de 

enfermagem. REME Rev Min Enf. 2006;10(3):292-6. 

41. Ratnavel N. Safety and governance issues for neonatal transport services. Early Hum 

Dev. 2009;85(8):483-6. 

42. Kumar PP, Kumar CD, Shaik F, Yadav S, Dusa S, Venkatlakshmi A. Transported 

neonates by a specialist team - how STABLE are they. Indian J Pediatr. 

2011;78(7):860-2. 

43. Dulkerian SJ, Douglas WP, Taylor RM. Redirecting treatment during neonatal 

transport. J Perinat Neonatal Nurs. 2011;25(2):111-4. 

44. Peduzzi M, Anselmi ML. O auxiliar e o técnico de enfermagem: categorias 

profissionais diferentes e trabalhos equivalentes. Rev Bras Enferm. 2004;57(4):425-9. 

45. Presidência da República (BR). Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

Decreto n. 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho 

de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências. 

Diário Oficial da União 9 jul 1987. 

46. Camelo SHH, Angerami ELS. Competência profissional: a construção de conceitos, 

estratégias desenvolvidas pelos serviços de saúde e implicações para a enfermagem. 

Texto & Contexto Enferm. 2013;22(2):552-60. 

47. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Resolução n. 7, de 24 de fevereiro de 

2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia 

Intensiva e dá outras providências. Diário Oficial da União 25 fev 2010. 

48. Martins RMCS, Martins JCA. Vivências dos enfermeiros nas transferências inter-

hospitalares dos doentes críticos. Rev Enf. 2010;3(2):111-20.    



54 

 

49. Nascimento VF, Silva RCR. Assistência de enfermagem ao recém-nascido pré-termo 

frente às possíveis intercorrências. REUFSM. 2014; 4(2):429-38. 

50. Britto J, Nadel S, Maconochie I, et al. Morbidity and severity of illness during 

interhospital transfer: impact of a specialised paediatric retrieval team. BMJ. 

1995;311:836-9. 

51. Messner H. Neonatal transport: a review of the current evidence. Early Hum Dev. 

2011;87 Suppl 1:S77. 

52. Donn SM, Faix RG, Gates MR. Neonatal transport. Curr Probl Pediatr. 1985;15(4):1-

65. 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P Ê N D I C E S / A N E X O 



56 

 

 

APÊNDICE A -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Belo Horizonte, .......... de ............................ de 2014 
 
Prezado (a) ......................................................,  
Eu, Paula Cristina de Oliveira Pimenta, mestranda do Programa de Pós-Graduação Profissional em Saúde 

Materno-Infantil, Atenção Integrada à Saúde da Mulher e da Criança do Departamento de Saúde Materno-

Infantil, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, estou desenvolvendo uma pesquisa 

com finalidade acadêmica, cujo titulo é: Transporte seguro inter-hospitalar do recém-nascido de alto risco: 

atuação da Enfermagem. Esta pesquisa é orientada pelo Prof. Dr. Valdecyr Herdy Alves e tem como co-

orientadora a Profª Drª Elysângela Dittz Duarte. O objetivo geral da pesquisa é compreender a prática dos 

profissionais de enfermagem, sobretudo do enfermeiro ao recém- nascido de alto risco durante o transporte inter-

hospitalar. E os objetivos são:Identificar as práticas dos profissionais de enfermagem junto aos recém- nascidos 

de alto risco durante o transporte inter-hospitalar entre o município de origem e o Hospital Sofia Feldman; 

analisar o desempenho prático dos profissionais de enfermagem durante o transporte inter-hospitalar de recém 

nascido de alto risco; discutir as práticas assistenciais de enfermagem durante o transporte inter-hospitalar de 

recém nascido de alto risco, à luz das políticas públicas de transporte neonatal. 

 
Sua colaboração será da maior importância para a realização deste trabalho, motivo pelo qual solicito sua 

participação. É necessário que você tenha conhecimento de algumas informações antes de se decidir quanto à 

participação: 
  
1. Sua participação é voluntária. 
2. Para participar da pesquisa o entrevistado responderá a um roteiro de entrevista. 
3. Durante a realização da pesquisa, o (a) Sr (a) terá liberdade para desistir de participar, sem risco de qualquer 

penalização. 
4. Durante a realização da pesquisa, você poderá fazer todas as perguntas que julgar necessárias para o 

esclarecimento de dúvidas. 
5. Será garantido o anonimato, por ocasião da divulgação dos resultados, e guardado o sigilo dos dados 

confidenciais. 
6. O(a) Sr(a) não terá nenhum tipo de despesa e não receberá nenhuma gratificação em função da participação 

nesta pesquisa. 
7. Ao final da pesquisa, se for do seu interesse, você terá livre acesso ao conteúdo do trabalho, podendo discutir 

junto à pesquisadora. 
Desde já, agradeço o apoio e a boa vontade em participar desta pesquisa. 
Eu,_____________________________________________________portador da Carteira de Identidade 

n°____________________, afirmo que fui devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos da pesquisa cujo 

tema é “Transporte Seguro inter hospitalar do recém- nascido de alto risco: atuação da enfermagem ”; li e 

entendi as informações fornecidas e declaro para devido fins, que estou de acordo em participar voluntária e 

gratuitamente do referido estudo.   
 
Belo Horizonte,_____ de _________________ de 2014. 
 
Assinatura:____________________________________________ 
 
 
 
 

APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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APENDICE B – QUESTIONÁRIO 
 

Identificação 
Nome:__________________             Sexo: (   )masculino (    )feminino 

 

Profissão:_____________________________Local/município:________________________

___ 

 

Formação: 

Instituição: _________________________________Tempo de formado:________________ 

 

Formação Profissional e ou Pós graduado: (   )sim (    )não 

 

Perguntas: 

1) Transporte de recém nascido foi abordado na formação e ou pós- graduação? (   )sim (   

)não 

 

2) Tem experiência em neonatologia? (    )sim  (      )não 

 

3) Tempo de experiência em neonatologia (   )até 1 ano (   )1 a 2 anos (   )2 a 4 anos (     )4 a 6 

anos (    ) mais de 6 anos. 

 

4) Na instituição em que você trabalha é realizado o transporte de crianças? 

(     )sim (      )não 

Caso afirmativo quem realiza o transporte? 

(     )enfermeiro (     ) técnico de enfermagem (    ) Auxiliar  de enfermagem (    )outros 

(especificar) -----------------------------------  

 

5) É realizado capacitação/treinamento/reciclagem sobre transporte? 

Caso afirmativo descreva o método que foi utilizado? 

___________________________________ 

 

6) Quem é o responsável pela preparação dos materiais/equipamentos/medicamentos? 

(      )Enfermeiro 

(      )Técnico 

(      )Auxiliar de enfermagem 

(      )Outros (especificar) _______________________________ 

 

7) Existe um checklist para conferência dos materiais/equipamentos/medicamentos? 

(     )sim      (    )não  

 

8)Quem prepara o recém-nascido para o transporte? 

(      ) Enfermeiro 

(      ) Técnico de enfermagem 

(      ) Auxiliar de enfermagem 

(      ) Médico 

(      )outros (especificar)_____________________________ 
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9) Como ocorre em sua unidade de saúde à preparação do recém-nascido para o transporte?  

(       )Estabiliza a temperatura corporal 

(        )Prepara a medicação de emergência 

(       ) Providência acesso venoso 

(        )Fixa Sondas, cateteres e coletores 

(       ) Registra  sinais vitais 

(       )Providencia e mantém oxigenação adequada 

(       )Realiza sondagem gástrica 

(        ) Providência relatório médico/ exame 

(       ) Checa funcionamento dos equipamentos/materiais 

(       ) Procura se interar da história clinica do recém nascido. 

 

10) Quem realiza os procedimentos de orientação aos familiares do recém nascido? 

(    )médico 

(     )enfermeiros 

(      )auxiliares/técnico de enfermagem 

(      )outros:_______________________ 

 

11) Como é transmitida estas orientações?  

(     )por telefone 

(     )pessoalmente 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA FACULDADE DE MEDICINA DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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