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O maior desafio do transporte/movimentação de paciente, é o risco durante o transporte
e seleção de equipamentos inadequados, de que a causa dos erros e eventos adversos, e
que os profissionais de saúde estão suscetíveis a cometer esses episódios onde poderiam
ter sido evitados com um planejamento e uma comunicação melhor entre as equipes
envolvidas no transporte. Este grupo teve como Objetivo: conscientizar a equipe de
enfermagem quanto a importância do preenchimento correto do impresso de
transferência e movimentação de paciente. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo
de abordagem quantitativa realizado em um hospital de Belo Horizonte. O local é o
posto 5 (cinco), observou se a necessidade realizar uma intervenção avaliando o
conhecimento dos colaboradores sob a demanda direcionada da coordenadora do posto
5, foi nos solicitado um treinamento para conscientizar sobre a importância da
assistência junto
ao preenchimento correto e completo do impresso de
Transferência/Movimentação de paciente, sendo um total de 16 técnicos de
enfermagem, dentre eles 14 participaram do pré-teste e do treinamento e os 16
participaram do pós-teste, incluindo 4 questões, procurou-se também identificar as
principais dúvidas a respeito dos cuidados prestados e orientações de manejo adequado.
Conclusão: Os dados deste estudo reforçam a importância imprescindível de um bom
planejamento, uma equipe treinada e o uso de equipamentos confiáveis para submeter o
paciente ao transporte intra-hospitalar ou extra-hospitalar. Isso permite à equipe de
enfermagem, a implantação de medidas preventivas e tratamento eficaz e gerenciamento
de riscos. É essencial oferecer subsídios para a elaboração de ações educativas, visando
o desenvolvimento dos profissionais com o foco na segurança do paciente e no
fortalecimento da necessidade de criar políticas de segurança nas instituições de saúde,
junto aos pacientes.
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