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TRADUÇÃO LIVRE 

Transporte inter-hospitalar de pacientes críticos 
RESUMO 

OBJETIVO: Avaliar avanços recentes no transporte inter-hospitalar de pacientes em cuidados intensivos. 

FONTES DE DADOS: Publicações em inglês do PubMed, além de capítulos e publicações de organiza-

ções profissionais. 

SELEÇÃO DO ESTUDO: Manuscritos incluindo manuais de prática e padrão (1990-2021) focados no 

transporte inter-hospitalar de pacientes críticos em cuidados intensivos. 

EXTRAÇÃO DE DADOS: Revisão das diretrizes da sociedade científica, assim como de requisitos legis-

lativos, medidas objetivas de resultados e padrões de práticas de transporte. Realizado em grupos de 

trabalho avaliando definições e fundamentos de transporte entre instalações, composição da equipe de 

transporte e considerações específicas de transporte. A análise qualitativa foi realizada para caracterizar 

o atual estado da arte em relação ao transporte entre instalações. 

SÍNTESE DE DADOS: A Força-Tarefa realizou uma revisão integrativa de 496 manuscritos combinados 

com 120 das coleções dos autores, incluindo publicações não revisadas por pares. Após a triagem do 

título e resumo, 40 foram submetidos à revisão do texto completo, dos quais 21 permaneceram para sín-

tese qualitativa. 

CONCLUSÕES: Há, desde 2004, avanços no transporte entre instalações de cuidados intensivos. A deteriora-

ção clínica pode ser mitigada pela seleção apropriada do paciente, otimização pré-transporte e transporte 

por uma equipe e veículo com bons recursos. Há escassez de estudos controlados de alta qualidade, 

mas avanços notáveis no monitoramento, gerenciamento de rota, modalidade de transporte (aéreo ver-

sus terrestre), bem como na composição e treinamento de equipes, servindo como bases para futuras 

investigações. A orientação das organizações profissionais permanece desvinculada dos regulamentos 

aplicáveis, impedindo a padronização da avaliação e a verificação da qualidade dos programas de trans-

porte.  
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