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RESUMO 
 

 

 

A Aviação do Exército (Av Ex), através de suas esquadrilhas de helicópteros de 
Emprego Geral, as quais proporcionam aeromobilidade às tropas terrestres, permite 
que o Exército Brasileiro ingresse na terceira dimensão do combate. A multiplicação 
do poder de combate, consequência da aeromobilidade, permitirá ao Exército a 
atuação decisiva em operações de combate, apoio ao combate ou apoio logístico. 
Dentro das operações de apoio logístico, as operações de Evacuação Aeromédica 
(Ev Aem) destinam-se ao apoio de saúde em proveito das tropas nas linhas de frente 
de combate. Tendo em vista essa importância, as operações de Ev Aem necessitam 
de um aprofundamento no estudo que permita à Aviação do Exército adequar-se a 
essas operações. Assim, o presente trabalho, voltado para identificar a 
adequabilidade do HM-3 da Aviação do Exército à essas operações, analisa as Ev 
Aem realizadas nos mais diversos ambientes operacionais, tanto pelos Órgão de 
Segurança Pública Nacionais como pelos exércitos dos Estados Unidos da América e 
da França. Fará parte do estudo as variáveis como doutrina vigente, aeronaves em 
uso, meios, doutrinas de exércitos estrangeiros.       
 

 

Palavras-chave: Aviação do Exército. Esquadrilha de Helicópteros de 
Emprego Geral. Evacuação Aeromédica (EV Aem). Órgãos de Segurança Pública. 
Exército dos Estados Unidos da América. Exército da França. Doutrina de exércitos 
estrangeiros. 
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ABSTRACT 
	

	

	

The Army Aviation (Av Ex), through its General Employment Helicopter Squadrons, 
which provide aerial mobility to ground troops, allows the Brazilian Army to enter the 
third dimension of combat. The multiplication of combat power, as a result of aerial 
mobility, will allow the Army to play decisive role in combat operations, combat support 
or logistical support. Within the logistical support operations, Aeromedical Evacuation 
operations (MEDEVAC) are intended for health support for the benefit of troops on the 
front lines of combat. In view of this importance, MEDEVACs operations require further 
study to enable Army Aviation to adjust to these operations. Thus, the present work, 
aimed at identifying the adequacy of Army Aviation HM-3 to these operations, analyzes 
the MEDEVAC carried out in the most diverse operational environments, both by the 
National Public Safety Organs and by the armies of the United States of America and 
France. This study include current doctrine, aircraft in use, means, doctrines of foreign 
armies. 
 

 

Keywords: Army Aviation. General Helicopter Squadron. Aeromedical Evacuation 
(MEDEVAC). Public Security Organs. United States Army. Army of France. Doctrine 
of foreign armies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No transcurso das operações militares é inevitável que ocorram diversos tipos 

de baixas, e, a Aviação do Exército traz a possibilidade de realizar operações de 

evacuação aeromédica (Ev Aem) trazendo um avanço inestimável para a 

operacionalidade da Força. O uso de helicópteros aumenta a eficiência dos 

atendimentos, tornando-os oportunos quando se fizerem necessários. 

Para o cumprimento dessas missões devem ser empregadas as aeronaves de 

manobra, devido ao tamanho e capacidade de transporte. Entretanto, a evacuação 

aeromédica sofre limitações quanto às condições meteorológicas, do terreno e do 

estado do paciente. (BRASIL, 2000, p.2-2) 

Pensar na possibilidade de emprego das aeronaves de manobra da Aviação do 

Exército em missões de evacuação aeromédica vai além de simplesmente pousar no 

local e na hora certa, é mais do que a simples ação de embarcar um vitimado na Zona 

de Combate (ZC) e deixá-lo em uma instalação de saúde. A Ev Aem é o produto final 

de um longo período de adestramentos, após um plano de implementação muito bem 

elaborado, o qual atende todos os requisitos técnicos e operacionais necessários para 

a realização de tal operação.  

A Guerra de 4ª Geração ou conflito multidimensional, segundo McConnel & 

Watanabe (2008), envolve ações simultâneas em diversos ambientes operacionais: 

terra, mar, ar, espaço exterior, espectro eletromagnético e ciberespaço. Tendo em 

vista este argumento, faz-se cada vez mais necessário o pronto atendimento às 

vítimas do combate; independendo de local ou horário é imperativo um meio de 

atendimento rápido, preciso e flexível. Entra em cena o helicóptero, qualificado a 

realizar operações de evacuação aeromédica (Ev Aem), com a rapidez necessária, 

nos mais variados ambientes operacionais compreendidos pela extensão territorial 

brasileira, dessa forma, é necessário um amplo estudo dos exércitos mais preparados 

no que diz respeito às operações de evacuação aeromédica (Ev Aem) com emprego 

de aeronaves de asas rotativas. 

O presente trabalho trata da adaptação da Aviação do Exército às operações 

de evacuação aeromédica, no que tange as demandas técnicas para o emprego da 

aeronave de manobra HM-3 Cougar, quando em apoio à Força Terrestre nos diversos 

tipos de operações militares, seja em operações de combate ou de paz, situações de 

adestramentos ou ajuda humanitária. 



 24 

1.1 PROBLEMA  

 

Este pesquisador, por diversas vezes, cumprindo missões aéreas em apoio às 

Organizações Militares, constituiu, juntamente com a sua tripulação e aeronave, uma 

equipe de alerta, que seria empregada em caso de acidente nas instruções, como por 

exemplo nas Instruções de Montanhismo para os cadetes da Academia militar das 

Agulhas Negras (AMAN), Operação Saci da Brigada de Infantaria Paraquedista, 

Manobra Escolar da AMAN, e diversos serviços de alerta na Guarnição de Taubaté. 

Em todas ocasiões citadas não estava disponível a bordo nenhum equipamento de 

suporte à vida, sendo desta maneira impossível realizar, caso fosse necessário, uma 

evacuação aeromédica adequada, dificultando assim, a pronta resposta no que diz 

respeito ao atendimento médico em algum caso de emergência elevada.   

Vale ressaltar que a doutrina aeromóvel está em constante evolução, sendo 

assim, as aeronaves da Aviação do Exército tornam-se aptas a cumprir as mais 

diversas missões inseridas em um quadro de Operações Aeromóveis, como a ajuda 

humanitária e de manutenção da paz. A Ev Aem e o transporte de feridos se destacam 

dentre as missões de apoio logístico, pois são primordiais para a manutenção do moral 

da tropa pelo atendimento oportuno e eficiente, bem como, a redução das 

necessidades de hospitalização nas frentes avançadas, evitando sobrecarregar os 

órgãos de apoio logístico. (BRASIL, 2000, p.4-13).  
Os conceitos de transporte de feridos e evacuação aeromédica confundem-se 

com facilidade. Aquele consiste apenas no translado aéreo do paciente para uma 

instalação de saúde, este compreende cuidados especiais, antes e durante a sua 

condução, assim como, equipamentos de suporte à vida e profissionais qualificados 

na área de saúde envolvidos nessa operação. (GREAVES, 1996). 

Constantes em manuais que regulam as operações com helicópteros dentro da 

Força Terrestre, para a realização das operações de evacuação aeromédica, são 

necessárias algumas adaptações dentro da Av Ex no âmbito pessoal e material:   

 
A Evacuação Aeromédica (Ev Aem) é a missão aérea que emprega 
aeronaves especialmente configuradas para transportar pessoal, ferido ou 
doente, militar ou civil, das áreas de combate para locais onde possa receber 
assistência adequada. Ela também se aplica em situação de paz, no 
transporte de militares e civis, quando determinado. A Ev Aem na F Ter 
integra a estrutura do STEB e emprega pessoal especializado e adestrado 
para preparar, evacuar e gerir os pacientes em rota (BRASIL, 2014 p. 5-5). 
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As Instruções Provisórias 90-1: Operações Aeromóveis também descrevem 

que, para realizar a evacuação aeromédica, as aeronaves de emprego geral devem 

estar especificamente configuradas para tal, porém as mesmas não descrevem quais 

as necessidades técnicas são imprescindíveis, não definindo a configuração mínima, 

tampouco quais os equipamentos de suporte à vida são necessários a bordo. 

O estudo das doutrinas de exércitos estrangeiros que realizam essas 

operações corriqueiramente, como o americano e o francês, trará um aporte 

significativo para este trabalho, balizando desta maneira o caminho para o estudo do 

problema proposto.  

Existe ainda a Resolução 1.596/2000 do Conselho Federal de Medicina e a 

Portaria 2048 (2002) do Ministério da Saúde, que normatizam e orientam o emprego 

das aeronaves de asa fixa e rotativa pelas empresas civis que executam o resgate 

aeromédico. Mesmo regulando a aviação civil, essas normas podem servir também 

de subsídio para que Aviação do Exército possa equipar a aeronave de emprego geral 

HM-3 Cougar, para o cumprimento das operações de Ev Aem. 

Para tal, o presente trabalho, visando aumentar a operacionalidade da Aviação 

do Exército, consequentemente da Forca Terrestre e, procurando levantar aportes 

para alinhar a doutrina militar com a legislação vigente, pretende investigar a seguinte 

situação problema: em que medida a aeronave HM-3 Cougar, da Aviação do Exército, 

adequa-se à realização das operações de Evacuação Aeromédica no âmbito do 

Exército Brasileiro?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A seguir será abordado o objetivo geral do presente estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Considerando os diversos cenários em que a EV Aem é demandada e o modo 

de emprego dos exércitos americano e francês, os quais possuem vasta experiência 

no assunto aqui tratado, determina-se como objetivo analisar a adequabilidade da 

aeronave HM-3 Cougar, da Av Ex brasileiro, aos requisitos técnicos necessários para 
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a realização de Operações de Ev Aem. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
  

Visando responder o problema proposto, observando-se o objetivo geral, foram 

levantados os objetivos específicos: 

a. Apresentar uma breve evolução da evacuação aeromédica com o passar do 

tempo;  

b. Citar a doutrina de evacuação aeromédica vigente no Exército Brasileiro; 

c. Citar as doutrinas de evacuação aeromédica vigentes nos exércitos americano 

e francês; 

d. Citar as características e especificações da aeronave HM-3 Cougar, da Av Ex; 

e. Examinar quais requisitos técnicos, possibilitam a execução das operações de 

evacuação aeromédica;  

f. Examinar a adequação da aeronave HM-3 Cougar, da Aviação do Exército, as 

operações de evacuação aeromédica. 

g. Discutir as necessidades com relação aos materiais de suporte a vida 

necessários a bordo para a execução da evacuação aeromédica; 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

 

Para atingir o objetivo proposto e, de acordo com a situação-problema descrita 

anteriormente, foram levantadas as seguintes questões de estudo: 

a) Como foi a evolução da Ev Aem através dos tempos? 

b) Como essas operações são executadas no Exército Brasileiro? 

c) Quais as demandas técnicas, para a execução das operações de 

evacuação aeromédica, são previstas nos manuais que regulam o emprego da 

Aviação do Exército? 

d) Como essas operações são executadas no exército Americano? 

e) Como essas operações são executadas no exército Francês? 

f) Quais as características técnicas da aeronave HM-3 Cougar?  

g) Quais os requisitos técnicos que, se atendidos, possibilitarão a execução 
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das operações de Ev Aem?  

h) Quais as legislações que regem a execução das evacuações aeromédicas 

pelas aeronaves civis? 

i) Quais as características técnicas da aeronave HM-3 Cougar? 

j) Quais as adaptações necessárias ao HM-3 Cougar, para que esta aeronave 

possa realizar operação de Ev Aem? 

k) Quais as experiências dos exércitos americano e francês nas operações 

de Ev Aem? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O tempo é um dos fatores mais importantes quando tratamos com o 

atendimento de uma emergência. Lara (2006, p.11-50) em um artigo publicado na 

Revista da Polícia Militar de Minas Gerais ressalta: 

 
[...] qualquer minuto adiado na prestação do socorro pode tornar irreversível 
uma parada cardíaca. Uma hemorragia pode atingir níveis críticos. Uma 
hipóxia pode lesar o cérebro em definitivo. Em cada minuto que se abrevia o 
início do socorro, vidas serão salvas, sequelas reduzidas [...].  
 

Por esta razão, o tempo que o socorro leva para chegar até o vitimado é de 

extrema importância para o atendimento pré-hospitalar. Esse espaço de tempo, 

conhecido como tempo-resposta, é um dos principais indicadores da eficácia desse 

tipo de serviço (EID, 2001, p. 1). 

Nesse contexto, ficam evidentes as vantagens do emprego do helicóptero, que 

não sofre penalidades por conta de variáveis como trânsito ou faltas de via de acesso, 

diminuindo sobremaneira o tempo-resposta.   

Exemplificando por meio das experiências de guerra, podemos observar que 

durante a 1ª Grande Guerra Mundial, período em que se contava com um tempo-

resposta variando de doze a quinze horas, a mortalidade de feridos foi de 5,8%; na 

guerra da Coréia. Com um índice de 2,4%, contava-se com um transporte de quatro 

a seis horas; já no Vietnã, com transporte demorando de uma a quatro horas, o índice 

foi de 1,7%. A queda do índice de mortalidade se justifica pelo emprego do helicóptero 

nas evacuações aeromédicas, aliado ao considerável avanço da medicina (ID, 2001, 

p. 487). 



 28 

A Força Internacional de Assistência para Segurança, missão de segurança 

liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Afeganistão, 

trouxe alguns dados relevantes a respeito da importância das operações de 

evacuação aeromédicas, um estudo realizado por um coronel médico alemão ressalta 

que, apesar do ritmo elevado e da intensidade das operações, o número de mortos 

em combate diminuiu, ao passo que o número de feridos em combate aumentou. Isso 

mostra que a Ev Aem e o tratamento médico colaboraram efetivamente para tal feito 

(HARTENSTEIN, 2009). 

Outro fator a se considerar, são as vantagens técnicas e táticas que essas 

operações trazem à Força Terrestre. Dentre as vantagens técnicas podemos citar a 

velocidade do transporte aéreo, que implica diretamente no menor tempo de 

evacuação, bem como no menor índice de mortalidade; influencia também sobre o 

moral da tropa, que conta com um atendimento oportuno; possibilita evacuação de 

locais de acesso terrestre impossível. Já as vantagens táticas contam com a redução 

dos suprimentos médicos e pessoal de saúde nas áreas avançadas; redução da 

necessidade de leitos na Zona de Combate (ZC) (BRASIL, 1980). 

Posto isso, percebe-se que os manuais que tratam das doutrinas de emprego 

da Aviação do Exército nas operações de evacuação aeromédica, possuem uma 

lacuna no que diz respeito ao aparelhamento e as necessidades mínimas necessárias 

para que uma aeronave de manobra da Aviação do Exército realize plenamente uma 

Ev Aem. 

Assim, tendo em vista a possibilidade de emprego dos helicópteros da Aviação 

do Exército nos mais diversos ambientes nacionais, aliados a versatilidade e 

flexibilidade do emprego deste meio, este trabalho, com o intuito de preencher uma 

lacuna doutrinária existente nos manuais da Av Ex, a respeito da preparação das 

aeronaves para as operações de Ev Aem, e de possibilitar a execução dessas missões 

com a aeronave HM-3 da Av Ex, estudará a utilização da aeronave de emprego geral 

Cougar da Aviação do Exército, nas operações de evacuação aeromédica.  

Desta maneira, busca definir algumas exigências e padronizações, de modo a 

respaldar o emprego militar em operações dessa natureza, observando, ainda, as 

doutrinas dos exércitos que hoje se encontram no estado da arte realizando as tais 

operações. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
  

A principal finalidade a que se propõem esta revisão da literatura é de compilar 

e expor assuntos relevantes ao presente trabalho, de modo objetivo e lógico, 

abordando desde a evolução das evacuações com o passar do tempo até mesmo 

abordando o modo de operação de outros exércitos que corriqueiramente realizam 

tais operações, de modo que possam contribuir com a construção de uma solução ao 

problema proposto. 

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRANSPORTE DE FERIDOS À EVACUAÇÃO 

AEROMÉDICA 

  

Foi no ano de 1870, na Guerra Franco-Prussiana, que o destino dos soldados 

feridos foi decidido ao serem utilizados balões de ar quente para realizar a evacuação 

de 160 militares do campo de batalha. Assim, marcando o primeiro registro histórico 

da evacuação de feridos. (BENNEFON, 1945) 

Avançando um pouco mais no tempo observamos que foi na Primeira Grande 

Guerra Mundial (I GM) que a o avião teve seus primeiros modelos voltados para o 

transporte de feridos em batalha. Sem adaptação alguma e totalmente rústico, os 

aviões monomotores eram utilizados para esse fim. Com o fim da I GM, e após ter 

sido constatada a importância de se utilizar um vetor aéreo para a realização da 

evacuação dos feridos do campo de batalha, a concepção de um sistema de 

evacuação aérea foi ganhando cada vez mais importância. Com isso, aeronaves mais 

adaptadas, com o devido suporte material e de recursos humanos, começaram a 

surgir. 

A II GM novamente impulsiona a necessidade de transporte ágil de feridos. 

Alemães e americanos adaptaram aeronaves militares de transporte para 

ambulâncias aéreas com macas apropriadas, sistema de aspiração e oxigênio, 

equipamentos de ventilação não invasiva com máscaras, medicações e com presença 

dos profissionais de saúde para atendimento. Começava, dessa forma, a evolução do 

simples transporte de ferido para a evacuação aeromédica em aeronaves de asa fixa. 

O transporte aéreo organizado, em aviões amplos como o americano DC – Douglas, 

para hospitais militares de retaguarda, permitia ampliar a remoção de vários pacientes 
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ao mesmo tempo1. 
 

FIGURA 1 – Transporte na 1ª GM 
Fonte: <www.medicinaintensiva.com.br>. Acesso em: 10 fev.17 

 

1 
FIGURA 2 – Transporte na 2ª GM 
Fonte: <www.medicinaintensiva.com.br>. Acesso em 10Fev17 
 

2.1.1 O surgimento do helicóptero no contexto das Ev Aem 
 

No ano de 1907 o francês Louis Charles Breguet criou o giroplano, que daria 

início ao caminho da evolução da aviação de asas rotativas. Porém, foi no ano de 

                                                

1 www.medicinaintensiva.com.br, acesso em 02/05/2015 
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1933 juntamente com René Dorand que conseguiu concluir o projeto de um 

helicóptero coaxial. Depois de alguns anos, por volta de 1940, o russo, naturalizado 

estadunidense Igor Sikorsky, cria a atual concepção do helicóptero, que consistia em 

um rotor principal e um rotor de cauda2.  

Criava-se assim um vetor importantíssimo que logo estaria inserido no cenário 

do transporte de feridos, tendo em vista a sua flexibilidade de emprego no que tange 

a decolagem e pouso. 

 

 
FIGURA 3 – O Giroplano  
Fonte: www.ctie.monash.edu.au, Acesso em 10Fev17 

 

 
FIGURA 4 – Sikorsky  
Fonte: www.ctie.monash.edu.au Acesso em 10Fev17 

                                                

2 www.medicinaintensiva.com.br, acesso em 02/05/2015 
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O “batismo de fogo do helicóptero foi durante a 2ª Guerra Mundial, onde foram 

utilizados os primeiros helicópteros equipados para realizarem o resgate de feridos. 

Contudo, foi durante a Guerra da Coréia (1950-1953) que a utilização do helicóptero 

teve expressiva participação nos resgates de feridos com macas adaptadas, porém, 

rudimentares e sem equipes ou equipamentos de suporte a vida durante os 

deslocamentos. Os helicópteros tiveram um papel importantíssimo durante a Guerra 

da Coréia, levando-se em consideração que executaram a evacuação de mais de 

7.000 feridos. (BASTOS, EXPEDITO, 2004) 

 

 
FIGURA 5 – Transporte de ferido durante a Guerra da Coréia  
Fonte: www.medicinaintensiva.com.br, Acesso em 10Fev17 

 

A Guerra do Vietnã (1961-1975) consagrou a participação do helicóptero em 

combate3, tendo como base o ano de 1968, em que foram executadas mais de 42.000 

evacuações aeromédicas, sendo transportados mais de 67.000 soldados feridos. 

Grande destaque teve o modelo Bell UH-1A Iroquois, que conseguia comportar uma 

equipe de saúde (01 médico e 01 enfermeiro) para acompanhar os feridos em voo. 

Esse período da história deu início a era da utilização das aeronaves de asas rotativas 

como Unidades de Terapia Intensiva (UTI) aéreas. (BASTOS, EXPEDITO, 2004)  

                                                

3 www.medicinaintensiva.com.br, acesso em 22/02/2017 
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Foi a partir dos anos 80 que o transporte aeromédico experimentou a maior 

evolução, contando com aeronaves extremamente equipadas e que forneciam pleno 

suporte a vida com equipamentos de saúde específicos.  

 

 
FIGURA 6: UH-1 na Guerra do Vietnã  
Fonte: www.medicinaintensiva.com.br, Acesso em 22fev2017  

 

Ventiladores pulmonares, desfibriladores, bombas de infusão apropriadas, 

medicações, monitores cardíacos, e principalmente, pessoal adestrado, eram as 

novidades no cenário das evacuações aeromédicas. Contando com um ambiente 

propício e com normatização internacional rígida, pacientes e equipes desfrutam de 

características como rapidez e segurança para a execução das evacuações.  

 

 
FIGURA 7 – Ev Aem realizada nos dias de hoje  
Fonte: www.defesaaereanaval.com.br, Acesso em 20fev17 
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2.2 O BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

A missão do Batalhão de Aviação do Exército é proporcionar aeromobilidade 

ao escalão da força terrestre que o enquadra, cumprindo operações aeromóveis de 

combate, apoio ao combate e apoio logístico (BRASIL, 2000a, p.2-2). 

Tal mobilidade aérea cria uma vasta linha de possibilidades aos comandantes 

que dispõe de tal fração. Algumas merecem destaque como por exemplo, 

proporcionar maior flexibilidade e mobilidade, aumentar as capacidades do apoio 

logístico e utilizar a rapidez em seus deslocamentos (BRASIL, 2003b, p.2-3). Sendo 

assim, dentre as três possibilidades da Av Ex de atuar no Combate, Apoio ao Combate 

e Apoio Logístico, destacamos esta, a qual enquadra a realização das Operações de 

Evacuação Aeromédica (Ev Aem).  

 
Missão de apoio logístico na qual meios aéreos são empregados na 
evacuação de doentes ou feridos (baixas) para ou entre instalações de saúde 
que propiciem melhor recuperação e tratamento adequado (BRASIL, 2003b, 
P.5-7). 

  

2.2.1 Características 
 

As principais características do Batalhão de Aviação do Exército, listadas pela 

IP 1-20 o Esquadrão de Aviação do Exército (2000a, p. 2-3)	são: 

 
a) Mobilidade - Resultante das possibilidades técnicas de seus meios aéreos 
que permitem operar em um grande raio de ação, com deslocamentos em 
alta velocidade para qualquer parte da zona de ação, sem que essa rapidez 
seja afetada por obstáculos naturais e artificiais existentes no terreno; 
b) Flexibilidade - Produto ainda das possibilidades técnicas dos seus meios 
aéreos, da estrutura, organização e do seu adestramento que lhe conferem a 
possibilidade de mudar, rapidamente, a organização para o combate, o 
dispositivo e direção de atuação, bem como lhe concede ampla capacidade 
de cumprir simultaneamente missões de combate, apoio ao combate e de 
apoio logístico; 
c) Potência de fogo - Função dos armamentos orgânicos, compostos por 
armas automáticas, foguetes e mísseis, particularmente das aeronaves de 
reconhecimento e de ataque; 
d) Sistema de comunicações amplo e flexível - Proporcionado pelos 
equipamentos de comunicações existentes em suas aeronaves, que 
asseguram ligações rápidas e continuadas com o escalão superior e 
elementos subordinados (BRASIL, 2000a, p. 2-3) 
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2.2.2 Possibilidades 
 

Dentre as mais diversas possibilidades de um Batalhão de Aviação do Exército, 

as seguintes têm maior relevância para o presente estudo:  
 

a) proporcionar aos escalões da F Ter maior mobilidade e flexibilidade; 
b) participar de missões de Apoio Logístico (Ap Log); 
c) concentrar-se e dispersar-se com grande rapidez; 
d) coordenar e integrar suas ações com as dos demais elementos da F Ter 
(BRASIL, 2003, p.2-2). 

 

2.2.3 Limitações 
 

O estudo das limitações se faz necessário para a percepção da possibilidade 

ou não de utilização da Av Ex durante a execução de missões de evacuação 

aeromédicas.  

 
a) relativa dependência das condições meteorológicas e climáticas; 
b) elevado consumo de suprimento de classe III-A; 
c) necessidade de um sistema logístico eficiente, dinâmico e oportuno; 
d) necessidade de pessoal e equipamentos altamente especializados para 
operar e realizar a manutenção dos meios aéreos; 
e) vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea e às ações de guerra 
eletrônica do inimigo; 
f) necessidade de grande coordenação e controle no uso do espaço aéreo. 
g) fadiga das tripulações em operações prolongadas; 
h) capacidade de transporte de pessoal e material limitados pelas 
características e disponibilidade de aeronave e pelo terreno (BRASIL, 2003, 
p.2-3). 

 

2.2.4 Organização para o combate 
 

Existem duas formas pelas quais a Av Ex se organiza para o combate: 

a) com seus meios enquadrados pela Brigada de Aviação do Exército (Bda 

AvEx), sendo assim de forma centralizada, ou; 

b) subordinado a um escalão da Força de Superfície, que normalmente é a 

Divisão de Exército, ou ainda reforçando as Brigadas, com restrições, 

descentralizando assim seus Batalhões de Aviação do Exército.   

Inserida dentro dos BAvEx, a Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral 

será a principal responsável pela realização das Op de Ev Aem, sendo assim será a 
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esquadrilha alvo de nosso estudo.  

O B Av Ex é constituído pelos seguintes elementos: 

 
a) Comando e Estado-Maior; 
b) Esquadrilha de Comando e Apoio (Esqda C Ap); 
c) Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque; 
d) 02(duas) Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral (Esqda He Emp 
Ge); 
e) Esquadrilha de Manutenção e Suprimento de Aeronaves (Esqda Mnt Sup 
Anv)	(BRASIL, 2003b, p. 2-3).	

	

 
ORGANOGRAMA 1 – Organização do Batalhão de Aviação do Exército 
Fonte: Brasil (2003b, p. 2-4) 

 

2.2.5 A Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral 
 

A Esqda He Emp Ge constitui o elemento de manobra do BAvEx, que concentra 

a capacidade de transporte da unidade, incorpora na plenitude as características de 

mobilidade e flexibilidade. Dentre uma de suas principais atribuições, a capacidade de 

realizar Operações Aeromóveis de Apoio Logístico, é a que será estudada, tendo em 

vista abranger as Operações de Ev Aem (BRASIL, 2003b, p.2-6). 

 

2.2.5.1 Estrutura Organizacional  

 

De acordo com as IP 1-20, O Esquadrão de Aviação do Exército (2003, p. 2-6),	

a Esqda He Emp Ge é constituída pelos elementos a seguir especificados: 

a) Comando 

b) Pelotão de Comando e Apoio (Pel C Ap) 
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c) 3 (três) Pelotão de Helicópteros de Emprego Geral (Pel He Ge) 

 

 
ORGANOGRAMA 2 – Organização da Esqda He Emp Ge 
Fonte: Brasil (2003b, p. 2-6) 

 

2.2.5.2 Aeronaves utilizadas pela Esquadrilha de Helicóptero de Emprego Geral 

  

Existem disponíveis hoje na Av Ex, 04(quatro) modelos de aeronaves de 

emprego geral. São elas:   

a) AS - 365 (Aerospatiale), cuja nomenclatura dentro da Av Ex é HM-1 

(Pantera) 

b) AS - 365 K2 (Aerospatiale), cuja nomenclatura dentro da Av Ex é HM-1 

(Pantera K2) 

c) S70A BLACK HAWK (SIKORSKY), cuja nomenclatura dentro da Av Ex é 

HM-2 (Black Hawk) 

d) AS - 532 (Aerospatiale), cuja nomenclatura dentro da Av Ex é HM-3 

(Cougar) 

e) EC-725 (Eurocopter), cuja nomenclatura dentro da Av Ex é HM-4 (Jaguar)  

Os modelos HM-1, HM-1 K2, HM-3 e HM-4, são de origem francesa, fabricadas 

atualmente pela Airbus, empresa esta, que comprou a Eurocopter que por sua vez, 

tempos atrás, antes da fusão com a empresa alemã DaimlerChrysler Aerospace tinha 

o nome de Aerospatiale. Já o modelo HM-2 é fabricado pela Sikorsky, empresa 

americana 
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FIGURA 8 – Aeronave de Emprego Geral HM-1 (Pantera) 
Fonte: O autor  

 

 
FIGURA 9 – Aeronave de Emprego Geral HM-1K2 (Pantera) 
Fonte: O autor 

 

 
FIGURA 10 – Aeronave de Emprego Geral HM-2 (Black Hawk) 
Fonte: O autor 

 

 
FIGURA 11 – Aeronave de Emprego Geral HM-3 (Cougar) 
Fonte: O autor. 
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FIGURA 12 – Aeronave de Emprego Geral HM-4 (Jaguar) 
Fonte: O autor. 

 

Tendo e vista a variedade de modelos de aeronaves de emprego geral, aliada 

ao fato da similaridade entre alguns modelos, nosso estudo avaliará somente o HM-3 

Cougar, de modo a facilitar a pesquisa, tendo em vista que este modelo de aeronave 

pode ser encontrado em duas Unidade de Aviação, no caso, o 2º e o 4º Batalhões de 

Aviação do Exército. 

Se faz necessário conhecer a estrutura dos B Av Ex, para que se possa 

conhecer a constituição de suas subunidades. É de grande importância que se saiba 

diferenciar os tipos de aeronaves existentes dentro de um Batalhão de Aviação, que 

são as aeronaves de Ataque e as aeronaves de Manobra, ou Emprego Geral, estas 

que terão a responsabilidade de realizarem as Operações de Evacuação Aeromédica, 

tendo em vista a sua capacidade de transporte, bem como autonomia de voo.  

Como abordado, a Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral pode ser 

composta por um dos 5 tipos de aeronaves de manobra existentes hoje na Av Ex, o 

Cougar, por ter seu emprego consolidado dentro das Operações Aeromóveis, será 

alvo do estudo do presente trabalho.  

 

 
FIGURA 13 – Distribuição dos modelos de aeronaves dentro Av Ex 
Fonte: O autor 
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2.2.6 O HM-3 Cougar 
 

O Helicóptero AS 332 M foi fabricado no final da década de 704, pela empresa 

francesa Aerospatiale, considerado um helicóptero de médio porte, foi concebido para 

atender ao público civil e militar. Aeronave de muito sucesso, foi adquirida por mais 

de 37 forças em todo o mundo e por mais de 1.000 operadores civis, tendo em vista 

suas capacidades e características, as quais satisfaziam tanto os requisitos civis 

quanto militares.   

No ano de 2002, os AS 332 M foram adquiridos pelo Exército Brasileiros, 

destinados à Aviação do Exército, uma frota de 08 aeronaves AS332 M, que foram 

batizados de HM-3 (Helicóptero de Manobra) Cougar, esta máquina foi até o ano de 

2012, a mais moderna, com a maior autonomia e com a maior capacidade de 

transporte, perdendo esta posição com a chegada do EC -725 ou HM-4 Jaguar. 

 

 
FIGURA 14 – A aeronave HM-3 Cougar 
Fonte: O autor 

 

2.2.6.1 Características da aeronave  

  

Com o intuito de apresentar a aeronave HM-3 Cougar, da Aviação do Exército, 

e esclarecer algumas de suas possibilidade e capacidades, se faz necessário elencar 

                                                

4 http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/br/ch-34.html 
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algumas de suas características mais relevantes, pois estas serão de grande 

importância para determinar as possibilidades de atendimento às operações de Ev 

Aem. 

 

2.2.6.1.1 Características gerais 

 

O Cougar é um helicóptero bimotor projetado particularmente para o transporte 

de passageiros e missões de trabalho aéreo, trabalhos estes que podem englobar as 

operações de Ev Aem, tendo em vista tais peculiaridades as aeronaves devem possuir 

um espaço interno consideravelmente grande e, por conseguinte, suas dimensões 

externas também o serão (EUROCOPTER, 1999). 

 

2.2.6.1.1 Tipos de operações que realiza 

 

Este tipo de aeronave pode ser designado para diferentes tipos de missão, 

porém para cada um é necessário que se tenha a bordo os equipamentos necessários. 

No caso do nosso estudo será estudado somente os que atenderão a execução das 

operações de transporte aeromédico:  

 
 Quando equipada com os equipamentos adequados, o helicóptero 
pode executar as seguintes missões: 
- Transporte de tropas, 
- Transporte de cargas (interna e externa), 
- Busca e Salvamento, 
- Transporte Aeromédico, 
- Voo de Translado (HELIBRÁS, 2000, s. 2.1, p. 1)  

 

Pode-se observar que o tipo de operação denominado Transporte Aeromédico 

engloba as operações de Evacuação Aeromédica. O manual ainda diz ser necessário 

uma configuração específica para realizar este tipo de missão, porém não define em 

nenhum de seus capítulos tais exigências, deixando sem nenhuma padronização, 

referência e direção a ser seguida. 
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2.2.6.1.2 Condições de voo aprovadas 

 

O helicóptero é aprovado para os voos diurnos e noturnos, exceto em 

condições de formação de gelo, sendo permitido o Voo Visual VFR (Visual Flight 

Rules) e o Voo por Instrumentos IFR (Instrumental Flight Rules), sendo objetivo e 

traduzindo de uma forma clara e concisa o voo VFR é aquele em que o piloto mantém 

referencias visuais com o solo o tempo todo, ao contrario do voo IFR que ele voa 

dentro de uma camada de nuvens, sem referências com o solo e com o terreno, 

utilizando apenas os instrumentos de navegação do helicóptero (HELIBRÁS, 2000). 

Estas possibilidades de voo permitem ao HM-3 operar em condições 

meteorológicas adversas atendendo desta maneira o maior número de Ev Aem 

possíveis, ao passo que uma aeronave sem essas características de voo deixaria de 

atender a uma Ev Aem em caso de mau tempo.  

Existe ainda a possibilidade do voo com os Óculos de Visão Noturna, que 

permita à tripulação voar no período noturno, em noites de baixa luminosidade, 

aumentando ainda mais as possibilidades do HM-3 na execução das Ev Aem. 

 

 
FIGURA 15 – Utilização do OVN pela tripulação  
Fonte: Vanderende, Cess-J 

 

2.2.6.1.3 Limite de peso, autonomia e de velocidade 
 

O Cougar possui dois motores de aproximadamente 1.780 cavalos-vapor cada 

um, assim tem entre as suas possibilidades a capacidade de decolar com um peso 
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total de 9.000 quilos, nos quais estão incluídos o seu próprio peso, que gira em torno 

de 4.700 quilos, variando para mais ou para menos de aeronave para aeronave 

(EUROCOPTER, 1999). 

Essas capacidades podem variar em função das condições da altitude e 

temperatura. Sendo necessário a cada decolagem, um novo estudo do Peso Máximo 

de Decolagem (HELIBRÁS, 2000).  

Esta aeronave possui uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 120 

nós, ao convertermos chegaríamos a aproximadamente 216 quilômetros por hora, e 

contando com uma autonomia de 3 horas e 50 minutos, o alcance do Cougar pode 

chegar a um raio de mais de 800 quilômetros, levando-se em consideração as 

condições meteorológicas e nível de adestramento da tripulação. Este alcance ainda 

pode ser aumentado através da instalação de tanques de translado adicionais, são 

tanques de combustível modulares que podem ser instalados na cabine de carga os 

quais fornecerão uma autonomia adicional à aeronave de 45 minutos de voo, ou seja, 

aproximadamente um adicional de 160 quilômetros de alcance.  

 

 
FIGURA 16 – Tanques de translado instalados  
Fonte: Helibrás (2000, s.7.3, p. 3) 

 

Podem ser instalados até 5 tanques de translado, porém como é ilustrado na 

figura 16, o espaço interno da cabine de carga fica extremamente comprometido, não 

havendo mais espaço interno algum para a instalação de macas e dos equipamentos 

médicos. 
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2.2.6.1.4 Principais dimensões da aeronave 
 

Aeronave de dimensões amplas, o Cougar, considerado na Aviação do Exército 

como uma aeronave de emprego geral, recebe as missões de transporte de tropas, 

transporte de pessoal, transporte aeromédico, entre outros. 

Com um espaço interno muito otimizado este modelo de helicóptero conta com 

uma cabine de carga com basicamente 6,815 metros de comprimento, por 1,80 metros 

de largura por 1,55 metros de altura (HELIBRÁS, 2000).  

As medidas podem ser observadas na figura 17 a seguir. 

 

 
FIGURA 17 – Principais dimensões da aeronave HM-3 Cougar  
Fonte: Helibrás (2000, s.1.3, p. 3) 

 

A porta de entrada da cabine de carga, ilustrada na figura 18, possui 1,35 

metros de largura por 1,35 metros de altura, permitindo o rápido embarque e 

desembarque de militares, e de materiais. 
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FIGURA 18 – Porta tipo metro da cabine de carga do HM-3 
Fonte: O autor 

 

Conta ainda com um volume interno de 13,42 m3 e uma área de 9,18 m2, o HM-

3 conta com uma capacidade de peso máximo no piso da cabine de carga de 800 

Kg/m2. Este volume pode ser observado na figura 19, que é representada por uma 

foto da cabine de carga do Cougar, o ângulo da foto é no sentido do fundo da aeronave 

para a cabine de pilotagem e foram retirados todos os bancos para que se pudesse 

ter uma perspectiva do volume disponível.  

 

 
FIGURA 19 – Espaço interno do HM-3 
Fonte: O autor 

 

2.2.6.1.5 Transporte de passageiros 
 

A aeronave HM-3 tem a capacidade de transportar até 27 pessoas, incluindo a 

tripulação que são 4 militares, sendo 02 pilotos e 02 mecânicos de voo. Como os 
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bancos da aeronave são removíveis e podem ser disponibilizados de diferentes 

formas, esse número total de passageiros dependerá também da configuração dos 

assentos da Aeronave (HELIBRÁS, 2000). 

 

 
FIGURA 20 – Assentos no HM-3  
Fonte: O Autor 

 

Como abordado, os assentos do Cougar podem ser configurados em diversos 

dispositivos, como pode ser observado na figura 21, são modulares e se adaptam às 

necessidades momentâneas, podendo ser retirados facilmente ou dispostos conforme 

um lay-out que melhor aproveite o espaço interno conforme a demanda. 

 

 
FIGURA 21 – HM-3 com 06 macas instaladas  
Fonte: Helibrás (2000, s. 6.1, p. 16)  
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2.2.6.1.6 Possibilidades de instalação de macas 

 

Ainda em aproveitamento do seu espaço interno, para a missão de transportar 

feridos durante as missões de Evacuação Aeromédica, o Cougar conta com a 

disponibilidade de um espaço para até 06 macas, permitindo ainda que permaneçam 

livre dois assentos duplos, um deles para a equipe médica (01 médicos e 01 

atendente), e o outro para integrantes da tripulação (02 mecânicos de voo) ou para 02 

pacientes que possam ser conduzidos sentados, existe ainda a disponibilidade de 

espaço para os equipamentos médicos a serem embarcados (EUROCOPTER, 1991). 

 

 
FIGURA 22 – Dispositivo de instalação das macas no HM-3  
Fonte: Eurocopter (1991, p. 25.24.00.401) 

 

 
FIGURA 23 – HM-3 com 06 macas instaladas  
Fonte: O Autor 

  

2.2.6.1.7 Pontos de ancoragem no piso da cabine de carga 

 

Existem dentro da cabine de carga, no solo da aeronave, pontos de fixação e 

pontos de amarração, que podem ser usados também para a fixação e amarração de 
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equipamentos médicos necessários para a realização das Ev Aem. Os pontos estão 

muito bem distribuídos em todo o piso da aeronave conforme a figura 23. 

Estes pontos de amarração e fixação, são multiuso, permitindo o uso para 

diversas finalidades, uma delas é a instalação dos assentos de passageiros que vão 

embarcado no Cougar. Uma outra finalidade é a amarração dos equipamentos 

utilizados para fazer uma operação com rapel. Assim a existência destes pontos 

permitiria em boas condições a fixação e amarração dos equipamentos médicos que 

por ventura iriam embarcados por ocasião das Ev Aem, não permitindo o seu 

desprendimento durante o voo, evitando qualquer incidente ou até mesmo um 

acidente. 

 

 
FIGURA 24 – Pontos de fixação e amarração no piso do HM-3  
Fonte: Helibrás (2000, s. 6.1, p. 16) 

 

2.2.6.1.8 Pontos de Iluminação da cabine de carga de carga 

 

A cabine de carga, local onde vão os passageiros do helicóptero, tem a 

iluminação por conta de 5 luminárias dispostas ao longo da cabine, conforme figura 

24, permitindo desta forma a plena iluminação de todo o compartimento de carga 

durante períodos noturnos.   
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FIGURA 25 – Pontos de iluminação da cabine de carga 
Fonte: Eurocopter (1991, s. 33.20.00, p. 3) 

 

Qualquer necessidade de iluminação do compartimento de carga por ocasião 

de uma Ev Aem seria atendida devido a tal característica, não sendo necessária 

nenhuma adaptação. 

 

2.2.6.1.9 Tomadas de energia  

 

No compartimento de carga, existem duas réguas com 03 tomadas de energia 

cada uma, em cada lado da aeronave. 

Com saídas de 27V-120W estas tomadas de energia visam suprir as 

necessidades de alimentação elétrica por parte dos aparatos de suporte médico que 

porventura estejam embarcados nos casos de missões de Ev Aem. Quando não estão 

sendo utilizadas as tomadas permanecem cobertas (EUROCOPTER, 1991) 
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FIGURA 26 – tomadas de alimentação elétrica 
Fonte: Eurocopter (1991, s. 25.24.00, p. 9) 

 

Estas réguas com as tomadas ficam juntas das duas regiões de fixação das 

macas, tendo em vista a proximidade dos equipamentos aos pacientes, primando 

pela eficiência e praticidade do atendimento médico durante o voo.  
  

2.3 EVACUAÇÃO DE FERIDOS E EVACUAÇÃO AEROMÉDICA 

 

Considerando o comum equívoco entre os conceitos de evacuação de feridos 

e evacuação aeromédica faz-se necessário diferenciar estes dois conceitos de 

maneira breve.  

A Ev Aem conta com cuidados especiais durante o transporte do ferido, 

podendo ser pequenas intervenções cirúrgicas com procedimentos invasivos ou até 

mesmo uma transfusão de sangue, até uma instalação de saúde que possa lhe 

oferecer um atendimento médico de maior complexidade.  

 
As Ev Med de feridos ou enfermos por via aérea, em aeronaves ambulâncias 
ou configuradas para este específico transporte, sob supervisão médica de 
Tripulações Aeromédicas, e realizada de um local com recursos médicos 
limitados a instalações de saúde com maiores recursos técnicos, atendendo 
fundamentalmente ao princípio da oportunidade, são chamadas de 
Evacuações Aeromédicas (BRASIL, 2013, p. 51). 
 

Ao passo que a evacuação de feridos consiste no simples fato de realizar o 

transporte do militar até uma instalação de saúde, sem a possibilidade de prover-lhe 
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cuidados especiais durante o transporte (BRASIL, 2016, p.4-1). 

 
Tendo em mente que no Ap S “tempo” é sinônimo de “vida”, deve ser dada, 
sempre que possível, prioridade máxima para o emprego de EVAM por meio 
de aeronaves de asa rotativa nos casos de CASEVAC, ou seja, quando a 
evacuação precisa ser feita imediatamente a fim de se evitar a morte ou 
sequelas definitivas no paciente (BRASIL, 2013, p. 51). 

  

Levando-se em consideração tais conceitos pode-se dizer que as Ev Aem se 

diferenciam das operações de transporte de feridos por exigirem um maior 

planejamento, levando-se em consideração o quadro clínico em que se encontra o 

paciente, sendo necessário um estudo rápido e conciso a respeito dos materiais que 

serão necessários a bordo e quais especialidades médicas se farão presentes no 

atendimento. Já o transporte de feridos se caracteriza pela necessidade da rápida 

evacuação do paciente do ambiente em que se encontra para o posto de atendimento 

mais próximo, o qual se assemelha muito às operações americanas denominadas 

CASEVAC (Casualty Evacuation).  

   

2.4 O BATALHÃO DE SAÚDE 

 

Oriundo do Grupamento Logístico (Gpt Log), o Batalhão de Saúde constitui o 

3º escalão do Serviço de Saúde. O estudo do Batalhão de Saúde (B Sau) se faz 

necessário, tendo em vista que ele é parte fundamental no processo das evacuações 

aeromédicas bem como é o responsável por controlar e coordenar as operações de 

Ev Aem, por meio da Companhia de Saúde Avançada (Cia Sau Avç). 

 

2.4.1 Estrutura do Batalhão de Saúde 
  

A estrutura básica do B Sau se mantém ativa também em tempo de paz, 

podendo o Batalhão utilizar instalações fixas. As Subunidade que constituem o B Sau 

são: a Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap), a Companhia de Saúde Avançada 

(Cia Sau Avç), a Companhia de Saúde Recuada (Cia Sau R) e a Companhia de 

Manutenção e Suprimento Classe VIII (Cia Mnt Sup C VIII) (BRASIL, 2016, p. 3-1). 
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ORGANOGRAMA 3 – Organização do Batalhão de Saúde 
Fonte: Brasil (2016, p. 3-1) 

 

2.4.2 Possibilidades 
 

Dentre as diversas possibilidade do B Sau, algumas relacionadas com esse 

estudo merecem destaque como: 

 
a) proporcionar o apoio de saúde à FTC, de acordo com sua organização; 
b) destacar as Cia Sau Avç ou elementos de saúde em apoio às brigadas; 
c) desdobrar e operar Postos de Retenção e Evacuação (P Rtn Ev) nos 
terminais aéreos, rodoviários, ferroviários e fluviais; 
d) realizar a evacuação das baixas do PAA para as instalações de saúde 
capacitadas ao atendimento médico de maior complexidade; 
e) desdobrar e operar o H Cmp na ZA ou na ZC, conforme a imposição da 
manobra (BRASIL, 2016, p. 3-2) 

 

2.4.3 A Companhia de Saúde Avançada (Cia Sau Avç) 
 

A missão da Cia Sau Avç é prover a evacuação em ambulâncias, a mão-de-

obra de padiolagem, bem como a assistência médico-cirúrgica nos Postos Avançados 

de Atendimento (PAA), quando estes estiverem desdobrados (BRASIL, 2016, p. 3-3). 

A responsabilidade por desdobrar e operar o PAA é da Cia Sau Avç, e através 

dele, o comandante desta companhia se liga tecnicamente ao Centro de Coordenação 

de Operações Logísticas (CCOL), subordinado ao Comando Logístico da Força 

Terrestre Componente (CLFTC), para coordenar a execução das evacuações. 

A Companhia de Saúde Avançada é composta de Seção de Comando, Pelotão 

de Evacuação (Pel Ev), Pelotão Básico de Atendimento (Pel Bas Atd) e Pelotão de 
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Equipes Médicas Especializadas (Pel Eq Med Esp) (BRASIL, 2016, p.3-4). 

 

 
ORGANOGRAMA 4 – Organização da Cia de Saúde Avançada 
Fonte: Brasil (2016, p.3-4) 

 

É a Companhia de Saúde Avançada que tem a responsabilidade de coordenar 

e controlar a execução de tais operações (BRASIL, 2016, p. 3-3).  

 

2.5 EVACUAÇÃO AEROMÉDICA NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

A Ev Aem é caracterizada a partir do momento em que se utiliza meios aéreos, 

sejam eles de asas fixas ou de asas rotativas, para o translado de acidentados ou 

feridos. O manual C 8-1 EMPREGO DO SERVIÇO DE SAÚDE (ANTEPROJETO) 

(2001, 3ªed, p.88) ressalta a importância do emprego das Ev Aem tanto nas operações 

de grande profundidade, quanto nas operações mais estáticas. Ressalta-se ainda que, 

quando a GU dispõe de aeronaves orgânicas ou sob seu controle para realizar este 

tipo de missão, a decisão de empregá-las ou não para esse fim, cabe exclusivamente 

ao Comandante da Companhia de Saúde Avançada (Cia Sau Avç). 

A responsabilidade pela evacuação é da tripulação da aeronave desde o 

momento em que o baixado é embarcado, até quando o mesmo é entregue nas 

instalações de saúde do escalão superior da Força Terrestre (H Cmp) (BRASIL, 2003, 

3ªed, p.88). 
Tendo em vista tais conceitos e responsabilidades, fica claro que a partir do 

momento que uma tripulação é designada para executar uma missão de Ev Aem, a 

mesma assume inteira responsabilidade pela vida do paciente após o embarque, 

através dessa observação se faz extremamente necessário a disponibilidade de 
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meios, para que a tripulação obtenha sucesso em sua missão, que é transportar um 

ferido em condições críticas até um local que lhe proporcione um atendimento mais 

complexo e mais eficiente, em ambiente controlado. 

É missão da Aviação do Exército executar as operações de Evacuação 

Aeromédica, enquadradas nas missões de Apoio Logístico em proveito da manobra 

terrestre (BRASIL, 2003, p. 4-2).  

Assim é mandatório que as tripulações e as aeronaves da Aviação do Exército 

estejam em condições de executar tais missões. Os manuais que tratam do emprego 

da Aviação do Exército abordam a necessidade de que para as operações de 

evacuação aeromédica, as aeronaves devem estar devidamente equipadas e as 

tripulações e pessoal especializado (equipes de saúde) com seus respectivos 

treinamentos, porém não se encontra em nenhum manual como essas exigências 

devem ser atendidas.  

 
A Evacuação Aeromédica (Ev Aem) é a missão aérea que emprega 
aeronaves especialmente configuradas para transportar pessoal, ferido ou 
doente, militar ou civil, das áreas de combate para locais onde possa receber 
assistência adequada. Ela também se aplica em situação de paz, no 
transporte de militares e civis, quando determinado. A Ev Aem na F Ter 
integra a estrutura do STEB e emprega pessoal especializado e adestrado 
para preparar, evacuar e gerir os pacientes em rota (BRASIL, 2014 p. 5-5).   

 
Desta maneira percebe-se um desacordo entre o manual e a prática, tendo em 

vista que a Aviação do Exército não possui os equipamentos necessários para realizar 

as evacuações, bem como nenhuma norma que regule seu emprego nesses tipos de 

missão.  
 

2.5.1 Definição 
 

Definição de Evacuação Aeromédica abrange as ações de evacuar doentes, 

acidentados ou feridos por via aérea, no caso do Exército Brasileiro, através da Av Ex, 

de um local onde se esgotaram os recursos médicos para outro com maiores 

possibilidades técnicas, atendendo o princípio da rapidez e emergência do 

procedimento (BRASIL, 2001, 3ªed, p. 89). 
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2.5.2 Vantagens 
 

O transporte aéreo para os feridos apresenta vantagens importantes como a 

velocidade de locomoção, tendo em vista que o transporte aéreo consegue percorrer 

distâncias maiores em tempo expressivamente menores, colaborando decisivamente 

com a diminuição do índice de mortalidade e com a recuperação maior do número de 

baixas no menor espaço de tempo, sem contar com o grau de conforto proporcionado 

tanto ao paciente como para a equipe médica. A aeronave Cougar que tem a 

capacidade de percorrer a distancia de aproximadamente 220 quilômetros em apenas 

uma hora de voo, dispondo de uma autonomia de 3 horas e 50 minutos.  

Outra vantagem que merece destaque é a possibilidade de resgate em locais 

remotos, quando o transporte aéreo pode ser empregado em locais onde outros meios 

de resgate ficam impossibilitados de atingir, vantagem que se evidencia mais ainda 

com o emprego dos helicópteros da Av Ex, que permite ainda o pouso em locais 

confinados onde as aeronaves de asas fixas não conseguiriam prestar tal apoio. 

A possibilidade de se realizar Ev Aem influencia diretamente sobre o moral da 

tropa, tendo em vista que o combatente disporá de um atendimento rápido, eficiente 

e oportuno (BRASIL, 2013, p. 51).   

Como consequência do emprego dos meios aéreos e tendo em vista a grande 

capacidade de carga e volume interno do HM-3, outra vantagem importante surge: a 

redução no fluxo das estradas, pela diminuição das necessidades de utilização das 

viaturas de evacuação, sem contar a possibilidade de utilizar-se os deslocamentos 

aéreos de retorno para o transporte de suprimentos críticos (BRASIL, 2016, p. 4-5). 

 
a) rápida e eficiente evacuação em locais onde o acesso por superfície seria 
praticamente impossível, como o resgate em Operações Especiais, a grandes 
distâncias da Linha de Contato, áreas cercadas por inimigos e áreas isoladas 
ou de difícil acesso devido às condições das rotas de evacuação; 
b) Maior conforto e rapidez no transporte. Aliada a uma correta abordagem 
inicial dos feridos e à adequada assistência médica a bordo, reduz em muito 
o índice de mortalidade das baixas; 
c) Normas de Ev mais flexíveis, permitindo a diminuição dos respectivos 
prazos; 
d) Redução das necessidades de leitos na ZC; 
e) Aumento da mobilidade das Forças em combate, pela rápida retirada de 
baixas da linha de frente; e 
f) Grande influência no moral da tropa (BRASIL, 2013, p. 51). 
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2.5.3 Desvantagens 
 

Tendo em vista as condições meteorológicas adversas constituírem uma 

limitação às operações com helicópteros a interrupção das atividades de Ev Aem 

podem ocorrer por períodos indeterminados, devido às condições meteorológicas ou 

por ações do inimigo (BRASIL, 2013, p. 51). 

A capacidade de transportar um número limitado de feridos pode ser elencada 

também como uma desvantagem do emprego do HM-3, e aliada ao alto custo de sua 

utilização, faz-se necessário uma correta avaliação para o emprego dessa aeronave 

nestes tipos de operações. 

Não menos importante, como desvantagem do emprego do Cougar, pode ser 

observada uma grande vulnerabilidade, tendo em vista o seu tamanho, às ações do 

inimigo por não possuir armamentos defensivos (BRASIL, 2016, p.4-1).  

 

2.5.4 Prioridade dos feridos para Ev Aem 
 

A necessidade de priorizar as baixas advém da possibilidade de inexistência 

de meios suficientes para realizar a evacuação de todos os necessitados por vias 

aéreas, desta maneira, caso haja necessidade, serão evacuados primeiramente as 

baixas que se enquadrarem nas mais altas prioridades, definidas pela triagem no 

campo de batalha. 

De acordo com o quadro 1, existem 3 (três) tipos de classificação do grau de 

emergência/urgência do atendimento: 
 

Grau de Emergência/Urgência  Definição 

Prioridade 1 - Urgente 
Pacientes que precisam de evacuação imediata, como forma 
de salvar suas vidas ou diminuir as chances de uma sequela 
definitiva  

Prioridade 2 – Pronto Atendimento Pacientes que necessitam de um atendimento rápido, 
devendo ser evacuados num prazo máximo de 6 horas 

Prioridade 3 - Rotina 

Pacientes que podem aguardar vôos programados de 
transporte de pacientes (MEDEVAC) ou que podem ser 
transportados em vôos logísticos regulares, dentro de no 
máximo 72 horas 

QUADRO 1 – Classificação do grau de emergência/urgência 
Fonte: Brasil (2013, p.52) 
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2.5.5 Tipos de Evacuação Aeromédica 
 

As evacuações aeromédicas se classificam em 3 tipos, que diferem um do outro 

em certas características, como por exemplo o alcance da prestação do apoio, sendo 

necessário determinados tipos de aeronave.  

 

1) A Ev Aem Tática, normalmente, é realizada por aeronaves de asa rotativa 
e destina-se a realizar o transporte de feridos desde o mais à frente possível. 
As aeronaves podem deslocar-se no interior da ZC, mesmo até à retaguarda 
das linhas inimigas. As baixas deverão ser conduzidas às instalações de 
saúde predeterminadas. 
2) A Ev Aem Operacional, normalmente, é realizada por aeronaves de asa 
fixa e destina-se à evacuação para as instalações de saúde mais à 
retaguarda no TO/A Op. 
3) A Ev Aem Estratégica, normalmente, é realizada por aeronaves com 
grande autonomia, deslocando-se da ZA para um local na ZI (BRASIL, 2016, 
p. 4-6) 

 

Observando tais conceitos, pode-se perceber que o apoio prestado pelo 

Cougar a essas operações se restringirá às Evacuações Táticas e Operacionais, 

tendo em vista que as Evacuações Estratégicas serão realizadas por aeronaves de 

maior alcance. 

 

2.5.6 Cadeia de Evacuação e seus Escalões 

 

A evacuação dos feridos segue uma cadeia de evacuação segundo o 

desdobramento dos meios de saúde no Teatro de Operações, o qual ocorre da frente 

para a retaguarda sendo dividido em 4 (quatro) escalões. O nível de complexidade 

aumenta juntamente com o aumento do escalão, ou seja, a disponibilidade de 

recursos médicos bem como a complexidade de atendimento será maior no 4º escalão 

(BRASIL, 2016, p.4-2). 

Basicamente, em cada escalão, teremos uma fração responsável e a instalação 

que ela irá operar para cumprir sua finalidade. 

No primeiro escalão, a fração é constituída pelo Pelotão de Saúde (Pel Sau), 

que irá mobiliar e operar através do Posto de Socorro (PS), geralmente neste escalão 

a evacuação é feita pelos próprios combatentes até um PS ou até um Ponto de 

Concentração de Feridos (PCF).  
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A responsabilidade do segundo escalão fica com a Companhia de Saúde 

Avançada (Cia Sau Avç) do Batalhão de Saúde, tendo como instalação o Posto de 

Atendimento Avançado (PAA).  

Já o terceiro escalão é compreendido pelo Batalhão de Saúde (B Sau) e 

Hospital Militar (H Mil) que desdobrarão o Hospital de Campanha (H Camp). Este 

escalão conta ainda com Organizações Civis de Saúde (OCS) contratadas ou 

mobilizadas.  

Por fim o quarto escalão é constituído pelas Organizações Militares de Saúde 

(OMS) e OCS contratadas ou mobilizadas no Território Nacional ou Zona de Interior, 

o Hospital Militar é a instalação na qual este escalão opera.  

O quadro a seguir detalha as capacidades de cada escalão de saúde. 

 

Escalão Executante Instalação 
Principal Capacidades 

1º 
Pelotão de Saúde (Pel 
Sau) ou Elementos de 

Saúde orgânicos das OM. 

Posto de 
Socorro 

(PS) 

- Capacidade limitada de retenção, tratamento e 
evacuação. 
- Execução de medicina preventiva (exceto 
apoio de veterinária preventiva e apoio 
farmacêutico). 
- Execução de atendimento primário, exceto 
cirurgia de controle de danos. 

2º 

Companhia de Saúde 
Avançada do Batalhão de 
Saúde. (Cia Sau Avç /B 

Sau) 

Posto de 
Atendimento 

Avançado 
(PAA) 

 

- Capacidade intermediária de retenção, 
tratamento e evacuação. 
- Execução de medicina preventiva (exceto 
apoio de veterinária preventiva). 
- Execução de atendimento primário, tratamento 
de doentes e feridos (quando reforçado) e 
tratamento a atingidos por agentes QBRN. Inclui 
tratamento cirúrgico de controle de danos. 

3º 

Batalhão de Saúde, 
Hospitais Militares e 

Organizações Civis de 
Saúde contratadas e ou 

mobilizadas (B Sau, H Mil 
e OCS). 

Hospital de 
Campanha 

(H Cmp) 
 

- Maior capacidade de diagnóstico, de cuidados 
intensivos e de evacuação. 
- Execução das atividades de medicina 
preventiva e curativa. 
- Execução de apoio de material de saúde. Inicia 
a internação. 

4º 

OMS e OCS contratadas 
e ou mobilizadas no 

Território Nacional ou 
Zona do Interior (TN/ZI) 

Hospital 
Militar 
(H Mil) 

 

- Ampla capacidade de apoio de saúde. 
- Execução de assistência médica definitiva ou 
reabilitação, caso o tratamento requerido seja 
superior ao estabelecido na N Ev ou à 
capacidade do 3º escalão. 
 

QUADRO 2 – Escalões de Saúde da FTC em Operações 
Fonte: Brasil (2016, p. 2-1) 

 

Os escalões de saúde trabalham mutuamente no contexto de uma evacuação, 

de forma única, conduzindo o paciente para instalações de saúde mais bem 

preparadas e equipadas, de acordo com as necessidades exigidas naquele momento. 

Sendo que quanto mais a retaguarda, mais robusta e bem equipada é a instalação de 
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saúde (BARSIL, 2014, p. 5-7). 

A figura 16 ilustra, para um melhor entendimento, como os escalões de saúde 

operam em uma cadeia de evacuação.   

 

 
FIGURA 27 – Escalões de Saúde da F Ter em Operações 
Fonte: Brasil (2016, p. 2-2) 
 

2.5.7 Classificação das baixas para Ev Aem   

 

Com o intuito de otimizar as evacuações aeromédicas, utiliza-se uma 

classificação de cada baixa de acordo com suas necessidades e características, 

sendo classificadas em Intransportáveis, Considerações Especiais e Transportáveis 

(BRASIL, 2001, p. 91). 

Serão apresentadas as classificações de pacientes sob considerações 

especiais e transportáveis, tendo em vista que a classificação de intransportável não 

influenciará na pesquisa.  
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2.5.7.1 Casos Especiais 

 

Os casos especiais tratam de pacientes que se classificam com certa prioridade 
de evacuação, tendo em vista apresentarem necessidades especiais durante o voo. 

 

a) Dificuldades respiratórias. 
b) Insuficiência cardíaca. 
c) Anemia severa [...], verificadas nas últimas 72 horas antes do voo. 
d) Coleções gasosas nas cavidades corporais, tais como pneumotórax 
(BRASIL, 2001, p. 91) 

 

2.5.7.2 Transportáveis 

 

As baixas classificadas como transportáveis seguem a descrição no quadro 3 

abaixo.  
 

CLASSE DEFINIÇÃO 

Classe 1 
 

(compreende os 
pacientes 
psiquiátricos, os 
doentes mentais) 

A 
Pacientes psiquiátricos graves, agitados, São transportados deitados, 
sedados e contidos nas macas por meio de cintos de segurança. 
Requerem cuidados permanentes 

B 
Doentes mentais calmos, mas que em vôo podem tornar-se agitados, 
pondo em risco sua própria segurança, dos demais baixados ou da 
própria aeronave. 
Devem viajar da mesma maneira que as baixas da Classe 1 

C Doentes mentais calmos, cooperativos, ambulatoriais, podem viajar 
sentados, mas sob observação 

 
Classe 2 

 
(compreende todos 
os pacientes que 
devem viajar 
deitados, com 
exceção dos 
doentes mentais) 
 

A 
Pacientes que, nas emergências, não podem tomar uma atitude de 
defesa, por estarem imobilizados. Ex: portadores de grandes 
aparelhos gessados; imobilização de membros superiores e 
inferiores, etc 

B Pacientes que podem se movimentar, nas emergências, sem auxílio. 
Ex: pneumônicos, portadores de pequenos ferimentos, etc 

                   Classe 3 
Pacientes que podem ser evacuados, sentados. São os chamados 
pacientes ambulatoriais, que exigem certa assistência de enfermagem 
durante o voo 

                   Classe 4 Pacientes ambulatoriais, que não necessitam cuidados de 
enfermagem durante o vôo 

QUADRO 3 - Classificação das baixas transportáveis 
Fonte: Brasil (2001, 3ªed, p. 91) 
 

Os feridos transportáveis ainda são classificados quanto às necessidades de 

assistência médica ou de enfermagem a bordo, sendo divididos em 3 (três) categorias 

conforme o quadro 4 
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Tipo Definição 
I Compreende as baixas que necessitam da presença de médico a bordo da aeronave de Ev 

Aem 
 

II Pacientes que necessitam de cuidados de enfermagem especializada da equipe de Ev Aem 
 

III Baixas que não necessitam dos cuidados da equipe de Ev Aem para serem transportados 
por via aérea 
 

QUADRO 4 - Classificação das baixas transportáveis quanto a necessidade de assistência médica ou 
de enfermagem à bordo 

Fonte: Brasil (2001, p. 92) 

 

2.6 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRANSPORTE AEROMÉDICO 

 

Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina número 1.596 do ano 

de 2000, o transporte aeromédico é definido pela condução do paciente por via aérea, 

seja por meio de aeronaves de asas rotativas ou fixas, nas quais os translados devem 

seguir as normas e legislações específicas, oriundas do Comando da Aeronáutica, 

por meio da Agência Nacional de Aviação Civil. 

Ratificando a resolução CFM 1.596/2000 o Ministério da Saúde publica a 

Portaria 2.048/2002, e no ano de 2014 é publicada a Portaria 266 do Departamento 

Geral do Pessoal de 25 de novembro que aprova o Protocolo Assistencial em 

Atendimento Pré-Hospitalar no Âmbito do Exército, que nada mais é do que a 

adaptação da Portaria 2.048/2002 do Ministério da Saúde ao sistema de Atendimento 

Pré-Hospitalar do Exército Brasileiro. 

 

2.6.1 Tipos de atendimento 
 

Segundo a Resolução do CFM 1.596/2000 são definidos 2 (dois) tipos de 

evacuação. 

O Resgate que consiste no atendimento inicial ao paciente, na cena do evento, 

visando sua estabilização inicial, preparo e transporte com condições de suporte de 

vida à instituição de saúde devidamente capacitada para a continuidade do 

atendimento, designada e contatada pelo médico regulador responsável e 

E o Transporte Inter-hospitalar, que é o transporte de pacientes de uma 

instituição de saúde para outra, devendo obedecer às normas específicas desse 
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conselho, sob a responsabilidade do Diretor médico da instituição que realiza o 

transporte, devendo oferecer até mesmo condições de suporte avançado de vida. 

Com a Portaria 2.048/2002 do Ministério da Saúde esses dois conceitos passam 

a ser denominados Atendimento Pré-Hospitalar Móvel Primário e Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel Secundário ou Transporte Inter-hospitalar respectivamente. Ainda 

em 2014, a Portaria 266 do Departamento Geral do Pessoal de 25 de novembro, 

ratifica a Portaria Ministerial. 

 

2.6.2 Composição dos materiais de acordo com cada tipo de evacuação  
 

Os seguintes equipamentos são determinados, de acordo com o tipo de APH, 

pela Portaria 266 do Departamento Geral do Pessoal de 25 de novembro de 2014.   

Nos Atendimentos Pré-Hospitalares Primários os materiais necessários são 

especificados nos quadros 5, 6 e 7 a seguir. Os Itens relativos à maleta médica para 

parto foram suprimidos, pois são irrelevantes para a referida pesquisa. 

 

Conjuntos Itens 

Conjunto aeromédico 
maca; cilindro de ar comprimido e oxigênio 
autonomia 2 h; régua tripla para transporte; 
suporte para fixação de equipamentos médicos 

QUADRO 5 – Materiais para o APH Primário – Conjunto Aeromédico 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014) 
 

Conjuntos Itens 

Equipamentos médicos fixos 
respirador mecânico; monitor cardioversor com 
bateria; oxímetro portátil; bomba de infusão; 
prancha longa para imobilização de coluna 

QUADRO 6 – Materiais para o APH Primário – Equipamentos médicos fixos 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014)  
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Conjuntos Itens 

Equipamentos 
médicos móveis 

maleta de vias aéreas 

sondas para aspiração traqueal de vários 
tamanhos; luvas de procedimentos; lidocaína 
geleia e spray; cadarços para fixação de cânula; 
laringoscópio infantil/adulto com conjunto de 
lâminas curvas e retas; estetoscópio; 
esfigmomanômetro adulto/infantil; fios; fios guia 
para Entubação; pinça de Magyll; bisturi 
descartável; cânulas para traqueostomia; material 
para cricotiroidostomia; conjunto de drenagem de 
tórax 
 

maleta de acesso venoso 

tala para fixação de braço; luvas estéreis; 
recipiente de algodão com antisséptico; pacotes 
de gaze estéril; esparadrapo; material para punção 
de vários tamanhos, incluindo agulhas metálicas, 
plásticas e agulhas especiais para punção óssea; 
garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres 
específicos para dissecção de veias tamanhos 
adulto/infantil; tesoura; pinça de Kocher; 
cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de 
vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de 
infusão polivias; frascos de solução salina, ringer 
lactato, e glicosada para infusão venosa; caixa de 
pequena cirurgia 

Outros 

colete imobilizador dorsal; cilindro de oxigênio 
portátil com válvula; manômetro e fluxômetro com 
máscara e chicote para oxigenação; bandagens 
triangulares; talas para imobilização de membros; 
coletes reflexivos para a tripulação; lanterna de 
mão; equipamentos de proteção à equipe de 
atendimento: óculos, máscaras, luvas 

QUADRO 7 – Materiais para o APH Primário – Equipamentos médicos móveis e outros 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014) 

 

Para os Atendimentos Pré-Hospitalares Secundários que também podem ser 

chamados de Transporte Inter-Hospitalar, os materiais necessários para o transporte 

aeromédico são especificados na tabela 8, 9 e 10 a seguir. Os Itens relativos à maleta 

médica para parto foram suprimidos, tendo em vista não apresentarem relevância 

para a referida pesquisa. 

 

Conjuntos Itens 

Conjunto aeromédico 

maca; cilindro de ar comprimido e oxigênio com 
autonomia de pelo menos 4 horas; régua tripla 
para transporte; suporte para fixação de 
equipamentos médicos 

QUADRO 8 – Materiais para o APH Secundário – Conjunto Aeromédico 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014)  
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Conjuntos Itens 

Equipamentos médicos fixos 
respirador mecânico; monitor cardioversor com 
bateria; oxímetro portátil; bomba de infusão; 
prancha longa para imobilização de coluna 

QUADRO 9 – Materiais para o APH Secundário – Equipamentos médicos fixos 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014) 

 

Conjuntos Itens 

Equipamentos 
médicos móveis 
 

maleta de vias aéreas 
 

cânulas endotraqueais de vários tamanhos; 
cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; 
cateteres nasais; seringa de 20 ml; ressuscitador 
manual adulto/infantil completo; sondas para 
aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de 
procedimentos; lidocaína geléia e spray; cadarços 
para fixação de cânula; laringoscópio 
infantil/adulto com conjunto de lâminas curvas e 
retas; estetoscópio; esfigmomanômetro 
adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; 
fios; fios-guia para entubação; pinça de Magyl; 
bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; 
material para cricotiroidostomia; conjunto de 
drenagem de tórax 

maleta de acesso venoso 
 

tala para fixação de braço, luvas estéreis, 
recipiente de algodão com antisséptico; pacotes 
de gaze estéril; esparadrapo; material para punção 
de vários tamanhos, incluindo agulhas metálicas, 
plásticas e agulhas especiais para punção óssea; 
garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres 
específicos para dissecção de veias tamanhos 
adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; 
cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de 
vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de 
infusão polivias; frascos de solução salina, ringer 
lactato e glicosada para infusão venosa; caixa 
completa de pequena cirurgia 

QUADRO 10 – Materiais para o APH Secundário – Equipamentos médicos móveis e  outros 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014)  

 

2.7 A EVACUAÇÃO AEROMÉDICA NO EXÉRCITO AMERICANO 

 

Os Estados Unidos, como uma nação rica, que sempre incentivou a inovação 

tecnológica e que sempre presou pela vida individual de cada cidadão americano, 

utilizou altos investimentos durante a Guerra da Coréia, 1950, financiando o primeiro 

helicóptero de Evacuação Aeromédica, sendo este conflito o marco inicial do emprego 

das aeronaves de asas rotativas nos combates como um vetor de exfiltração de 

feridos, o que aumentou a moral dos combatentes ao demonstrar que, contra todas 

as considerações puramente materiais, a nação pretendia salvar toda vida possível 

(HOWARD; Willian, 2003, p. 14). 
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Com a evolução da tecnologia e com o aumento da importância o emprego de 

helicópteros nesses tipos de missões atingiu a sua marca mais expressiva durante a 

Guerra do Vietnã.  

 
O número de acidentes evacuados por helicópteros do exército aumentou de 
13.004 em 1965, para 67.910 em 1966, para 85.804 em 1967 e atingiu 
106.229 em 1969. Em 1969, mais de 104.112 missões foram completadas 
por tripulações voando cerca de 78.652 horas de combate (HOWARD, 2003, 
p. 61, tradução nossa). 

  

Diante de tais fatos o emprego do helicóptero nas operações militares de 

evacuação de feridos ganha cada vez mais espaço e desde então em combate algum 

deixou de estar presente, desde a Guerra da Coréia em 1950 até os combates atuais. 

 

2.7.1 O conceito Golden Hour 
 

Antes de abordar como é feita a Evacuação Aeromédica no exército americano, 

é importante que se faça uma breve abordagem do conceito de Golden Hour, que 

norteia as doutrinas de atendimento aos traumas nos Estados Unidos da América. 

O conceito de Golden Hour foi idealizado por Adams Cowley, que foi Primeiro 

Tenente do Exército Americano, para se referir ao período compreendido entre o 

trauma sofrido por algum paciente e o atendimento a ele destinado. Esse período 

impactaria severamente nas possibilidades de sobrevivência ou, na existência ou não 

de sequelas para o resto da vida dos acidentados, desta maneira, se a vítima, em 

menos de 60 minutos, receber tratamento, aumenta consideravelmente sua chance 

de sobrevivência.  

 

 
FIGURA 28 – Evidências para o conceito Golden Hour 
Fonte: www.trauma.org/archive/, acesso em: 23mar17 
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A intenção da criação do conceito da Golden Hour pelo Doutor Adams Cowley, 

foi para ressaltar a importância da rápida intervenção médica, priorizando a vida do 

paciente, evitando complicações como o choque, que podem ocorrer caso o paciente 

não seja tratado oportunamente. Definindo, desta maneira, os primeiros 60 minutos 

após o acidente como os mais importantes para a manutenção da vida. 
 

 
FIGURA 29 – Adams Cowley 
Fonte: O autor 
 

2.7.2 Os escalões da evacuação médica no exército americano 
 

No que tange ao apoio de saúde de combate no exército americano, podemos 

destacar a existência de 5 escalões. As capacidades e possibilidades de apoio vão 

aumentando ao passo que o escalão aumenta (MEDICAL EVACUATION IN A 

THEATER OF OPERATIONS, 2000, p.1-8). 

 

2.7.2.1 Primeiro escalão – Nível Unidade 

 

O primeiro escalão é o responsável por prover os primeiros socorros, como 

medidas salva-vidas imediatas, medidas preventivas para o controle de estresse de 

combate, coleta de pacientes entre outros. 

As medidas do primeiro escalão visam a estabilização e preparação do 

paciente para que seja efetuada a evacuação para o escalão superior. 
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Neste escalão, aqueles pacientes que não necessitarem de um atendimento 

mais especializado, abrangendo um maior nível de cuidados médicos, voltam para o 

combate. 

No primeiro escalão, os procedimentos de saúde não exigem a habilidade de 

um médico, sendo assim a assistência médica é prestada por um indivíduo nas 

categorias de autoatendimento, atendimento pelo companheiro, combatente 

socorrista ou pelo paramédico).  

a) Autoatendimento e atendimento pelo companheiro (Self-aid / Buddy 

aid): nesta categoria todos os militares dispõe de treinamentos para realizar o próprio 

atendimento e o atendimento aos companheiros, tendo em vista uma sobrevida até o 

momento da abordagem de uma assistência médica mais apurada. 

b) Combatente socorrista (Combat Lifesaver): são os elementos que não 

pertencem ao serviço de saúde, porém recebem um treinamento adicional, além das 

técnicas de primeiros socorros, que os capacita a uma abordagem mais técnica 

preparando o ferido para a chegada do paramédico. Recebe treinamentos em 

atendimento pré-hospitalar avançado dos médicos de sua unidade.  

c) O tratamento médico no primeiro escalão é provido pelo paramédico 

(Combat Medic), este é o primeiro elemento do serviço de saúde, praça e não médico. 

Já este elemento possui conhecimentos técnicos bem mais apurados, equivale 

praticamente a um paramédico (MEDICAL EVACUATION IN A THEATER OF 

OPERATIONS, 2000, p.1-9). 

 

2.7.2.2 Segundo escalão – Nível Divisão 

 

Uma das responsabilidades deste escalão é realizar as evacuações do escalão 

imediatamente inferior para o seu nível de responsabilidade, tendo em vista que 

possui mais meios e pessoal mais especializado para atender aos casos que ficaram 

impossibilitados de serem atendidos no primeiro escalão.  

Neste escalão é estabelecido a Clearing Station, onde todos os médicos são 

especialistas. Equivale a um Posto de Triagem, onde o ferido tem o seu estado geral 

e ferimentos avaliados, recebe o tratamento adequado e, se for o caso volta para o 

combate, caso contrário é definida a prioridade de sua evacuação para outro escalão 

(MEDICAL EVACUATION IN A THEATER OF OPERATIONS, 2000, p.1-10). 
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2.7.2.3 Terceiro escalão – Nível Corpo de Exército 

 

Este escalão é responsável por evacuar os feridos e doentes dos escalões 

inferiores, pois tem a capacidade de prestar atendimento a todas as categorias de 

vítimas tendo em vista a disponibilidade de pessoal especializado e de equipamentos 

adequados. 

Este nível serve para acomodar as baixas que por motivo de suas saúdes são 

impossibilitadas de serem evacuadas, recebendo os cuidados cirúrgicos.  

Este escalão desdobra e opera os Hospitais Cirúrgicos Móveis do Exército 

(MASH) e os Hospitais de Apoio ao Combate (CSH) (MEDICAL EVACUATION IN A 

THEATER OF OPERATIONS, 2000, p.1-10). 

 

2.7.2.4 Quarto escalão – Nível Acima dos Corpos de Exército 

 

Neste escalão a vítima tem o seu tratamento em um Hospital Geral (GH) e em 

outras instalações com pessoal e equipamentos adequados para a assistência médica 

ou cirúrgica geral e especializada. Este escalão ainda tem a missão de estabilizar os 

pacientes que aguardam a evacuação para o escalão superior (MEDICAL 

EVACUATION IN A THEATER OF OPERATIONS, 2000, p.1-10). 

 

2.7.2.5 Quinto escalão – Nível CONUS – Estados Unidos Continental 

 

Este escalão caracteriza o último nível de suporte do Serviço de Saúde, no qual 

os feridos são tratados em hospitais na Zona de Interior, com pessoal e equipamento 

o mais especializado possível (MEDICAL EVACUATION IN A THEATER OF 

OPERATIONS, 2000, p.1-10). 

 

2.7.3 Medical Evacuation (MEDEVAC) e Casualty Evacuation (CASEVAC) 
 

O manual Americano Medical Evacuation – FM4-02.2 (2007) diferencia a 

Medical Evacuation da Casualty Evacuation, baseando-se em conceitos, 
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características, definições e finalidades. 

A Casualty Evacuation (CASEVAC) é basicamente o movimento de feridos a 

bordo de aeronaves ou veículos não-médicos (não específicos para suporte de 

saúde). As CASEVAC devem ser utilizadas somente quando o número de 

casualidades exceder a capacidade da força de realizar as MEDEVAC, ou quando a 

urgência na evacuação exceder o risco de esperar pela disponibilidade de uma 

MEDEVAC. 
  

Casualidades transportadas dessa maneira podem não receber tratamento 
médico em rota e podem não serem transportadas para as Instalações de 
Tratamento Médico mais apropriada para a situação do paciente. Se a 
condição médica do paciente se deteriorar durante o transporte, ou o paciente 
não for transportado para a Instalação de Tratamento Médico adequada, 
podem resultar em um impacto adverso no seu prognóstico, incapacidade de 
longa duração ou até mesmo em morte (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 
2007, p. 1-7, tradução nossa). 

  

A CASEVAC não dispõe de equipamentos necessários para fornecer o suporte 

a vida durante os deslocamentos. No Brasil o transporte de feridos é o correspondente 

da CASEVAC, sendo este o único modal de operação realizado hoje pela Aviação do 

Exército Brasileiro. 

Vale ressaltar ainda que esses veículos não possuem a Cruz Vermelha, ou 

seja, são veículos que não estão protegidos pelas Convenções de Genebra. 

Já a Medical Evacuation MEDEVAC, é uma evacuação controlada, e com um 

suporte médico capaz de realizar intervenções cirúrgicas, devido ao seu suporte 

material embarcado nos veículos especificados.  

Quando uma MEDEVAC é realizada por meio de uma aeronave de asas 

rotativas é conhecida como Aeromedical Evacuation, conhecida no âmbito do Exército 

Brasileiro por Evacuações Aeromédicas. Estas operações contam com uma aeronave 

médica, dedicada e padronizada em equipamentos e pessoal especializado, que 

provém movimento oportuno e eficiente em rota aos feridos em combate, doentes do 

campo de batalha para uma Instalação de Tratamento Médico. 

A possibilidade de prestar cuidados durante o voo, dispondo de aeronaves 

mobiliadas com equipamentos médicos, fornece um aumento potencial na 

recuperação do paciente. Desta maneira reduz a incapacidade do combatente por 

períodos prolongados, mantendo a condição médica do paciente de forma mais 

estável (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2007, p.  



 70 

O quadro 11 descreve as categorias de precedências das operações de 

Evacuação Médica (MEDEVAC). 

 

PRIORIDADE CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO 

Prioridade I Urgente 
Evacuar o quanto antes em até 2 horas para salvar vida, 
membros ou visão; prevenir complicações de doenças 
graves; evitar incapacidade permanente. 

Prioridade IA Urgência Cirúrgica Exigir uma intervenção cirúrgica estabilizadora. 

Prioridade II Prioridade 

Doentes e feridos que exigem cuidados médicos 
imediatos dentro de 4 horas caso contrário, o paciente 
vai se tornar um URGENTE ou sofrer 
desnecessariamente. 

Prioridade III Rotina 
Doentes e feridos que necessitam de evacuação, mas 
cuja condição não deverá deteriorar-se nas próximas 24 
horas. 

Prioridade IV Conveniente Movimento do paciente é conveniente, mas não é 
necessário. 

QUADRO 11 – Categoria de precedências nas Evacuações Médicas 
Fonte: Estados Unidos da América, (2007), tradução nossa 

 

As evacuações médicas dentro do exército americano se subdividem em 

terrestres e aéreas, esta é denominada Aeromedical Evacuation, que no contexto do 

Exército Brasileiro são as Evacuações Aeromédicas (Ev Aem). 

Para um entendimento melhor das Aeromédical Evacuation se faz necessário 

um estudo pormenorizado. 

 

2.7.4 A Evacuação Aeromédica (Aeromedical Evacuation)   
 

A Evacuação Aeromédica (Aeromedical Evacuation) é o processo de transporte 

com o uso de uma aeronave de asas fixas ou rotativas com a capacidade de prover 

cuidados médicos em rota. A utilização de uma aeronave, para o transporte de um 

paciente, sem a capacidade de proporcionar os cuidados em rota é chamada de 

Casualty Evacuation (CASEVAC).  

Pode-se dizer que, de acordo com o manual americano FM 8-10-26 de 2002 

que trata do emprego da Companhia de Saúde, as Ev Aem são dedicadas, designadas 

e agregadoras de oportunidades. 

a) Dedicada, pois é o sistema em que uma aeronave é exclusivamente 

dedicada à missão de evacuação aeromédica. As Companhias de Ambulâncias 

Aéreas principalmente desempenham este papel.  
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Uma pergunta frequentemente feita é: por que deve um comandante dedicar 

bens importantíssimos a ações de não combate? Vários fatores devem ser explorados 

para entender o significado atual desse imperativo básico e por que ele deve ser 

preservado. 

O primeiro deles é manter a vontade de lutar. A vontade de lutar e permanecer 

uma unidade coesa no combate é baseada na defesa de seu colega soldado, em sua 

defesa, e no conhecimento de que alguém vai cuidar de você se você está ferido. 

Quanto mais coeso e treinada a unidade, mais há uma necessidade de conservar essa 

força com evacuação e cuidados médicos. 

Retornar os bens ao dever. À medida que os exércitos se tornam qualificados, 

o custo para substituir um soldado ferido torna-se mais do que o custo de tratar e 

retornar ao serviço. Sem as evacuações e cuidados médicos, lesões e feridas podem 

tornar as unidades ineficazes. 

Disponibilidade de ativos medicamente treinados. A chave para a evacuação 

eficaz e oportuna é baseada em material específico (aeronave especificamente 

preparada) e pessoal médico treinado, não sendo desviado para outras tarefas ou 

localizados em outro lugar  

b) Quando dizem ter características designadas, faz-se referência a um 

sistema no qual uma aeronave é designada para ser utilizada nas Evacuações 

Aeromedicas (Aeromedical Evacuation) exclusivamente, ou na Evacuação de Feridos 

(Casualty Evacuation) exclusivamente. 

c) Por fim a característica de agregadora de oportunidades consiste na 

possibilidade de utilizar-se uma aeronave vazia em algum retorno de alguma missão, 

seja para um ressuprimento ou transporte de pessoal (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 2002, p.1-5). 

 

2.7.5 A Companhia de Ambulância Aéreas (Air Ambulance Company) 
 

A Companhia de Ambulâncias Aéreas está inserida no Batalhão de Apoio Geral 

de Aviação (General Support Aviation Battalion – GSAB). O Batalhão de Apoio Geral 

de Aviação tem a missão de prover sustentação aérea e apoio à manobra da Brigada 

de Aviação. 

Dentro desse contexto, a Companhia de Ambulâncias Aéreas tem a missão de 
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realizar a evacuação aeromédica e apoio dentro do teatro de operações.  

A evacuação aeromédica é efetuada a partir do ponto de lesão ou tão à frente 

quanto possível, dentro da área de influência do comandante tático para as 

Instalações de Tratamento Médico de nível Divisão e Corpo de Exército. 

Dentro de uma das possibilidades da Companhia de Ambulâncias Aéreas 

podemos destacar o movimento de pacientes entre hospitais, instalações de estadias 

aeromédicas, navios-hospitais, navios de recepção e tratamento de vítimas, portos 

marítimos e vias-férreas (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2002, p.2-1).  

 

 
ORGANOGRAMA 5 – A Companhia de Ambulâncias Médicas Aéreas 
Fonte: Estados Unidos da América, 2002, tradução nossa 

 

O modo de operação do americano é único, diferente de outros exércitos, o 

Exército Americano possui uma Companhia de Ambulâncias Médicas Aéreas, que 

possuem helicópteros vocacionados diretamente para o emprego nas missões de 

evacuação. O Helicóptero é concebido para ser uma ambulância aérea e é empregado 

somente para este fim. 

  

2.7.5.1 Capacidades do pelotão de Evacuação da Companhia de Ambulâncias 

Médicas Aéreas  

 

Dentre os pelotões que constituem a Companhia de Ambulâncias Médicas 

Aéreas, existe o Pelotão de Evacuação, que dispõe de 15 helicópteros ambulâncias 

para evacuação de feridos críticos ou outros pacientes com prioridades de evacuação 

para outros escalões. 

A Seção de Apoio de Área de MEDEVAC possui 06 (seis) aeronaves, que 

provêm o apoio nas Ev Aem entre os escalões. Esta seção também fornece 
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movimentos de emergência de pessoal médico e entrega emergencial de sangue, 

suprimentos médicos e equipamentos (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2002, p.2-

7). 

 A Seção de Apoio de MEDEVAC Avançada dispões de 03 (três) Equipes de 

Apoio Avançado (Foward Support Teams) com 03 (três) helicópteros cada que podem 

ser empregados em seção ou individualmente, em apoio único ou em operações de 

emergência em diversos locais. 

Possui o médico embarcado responsável pelo tratamento e vigilância do 

paciente.  
 

 
ORGANOGRAMA 6 – O Pelotão de Evacuação 
Fonte: Estados Unidos da América, 2002, tradução nossa 

 

2.7.5.2 Capacidade de leitos 

 

Quando a Companhia de Ambulâncias Médicas Aérea utiliza o helicóptero 

modelo HH-60, este pode dispor de no máximo 6 (seis) leitos mais um paciente 

ambulatórial, ou 07 (sete) pacientes ambulatoriais. 

A Companhia como um todo tem a capacidade de carregar 90 leitos ou 105 

pacientes ambulatoriais. 
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FIGURA 30 – O HH-60  
Fonte: www.defenseindustrydaily.com/,acesso em 23/03/17 

  

2.7.6 HH-60, O helicóptero de Evacuação Americano 
 

Utilizado atualmente pelo exército americano, o HH-60 se mostrou presente 

nas Operações militares do Iraque, Afeganistão, Kwait e Somália, esta aeronave 

aproveita ao máximo o seu espaço dentro da cabine para alocar os mais sofisticados 

equipamentos de suporte a vida e equipamentos de pronto emprego para os médicos. 

Configurada por 02 (dois) pilotos, 01 (um) chefe de tripulação e 03 (três) 

atendentes médicos, esta aeronave pode acomodar 04 (quatro) leitos ou 06(seis) 

pacientes ambulatoriais, entretanto, quando for necessário, duas macas padrão 

NATO, podem ser colocadas no chão, totalizando 6 (seis) leitos. 

A estrutura interna do HH-60 oferece às equipes médicas aparelhos de 

oxigenação, controle ambiental, sucção médica, monitoração cardíaca, materiais para 

o controle das vias aéreas, e equipamentos que possibilitam o monitoramento e 

ressuscitação do paciente  

Algumas ressalvas merecem ser citadas a respeito das disponibilidades dos 

leitos, caso seja configurada para receber 06 (seis) leitos, a equipe médica fica 

limitada a 02 (dois) atendentes médicos. Caso de seja equipada com 04 (quatro) leitos, 

a aeronave poderá receber 03 (três) atendentes médicos (ESTADOS UNIDAS DA 

AMÉRICA, 2007, p.C-5). 
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FIGURA 31 – O espaço interno da tripulação  
Fonte: http://www.globalsecurity.org/, Acesso em 23mar17 

 
 

 
FIGURA 32 – O HH-60 com 04 macas  
Fonte: www.scalemates.com/profiles/, Acesso em 23mar17 

 

2.7.7 Especificações das Convenções de Genebra 
 

As aeronaves médicas exclusivamente utilizadas para a remoção de feridos, 

doentes e para o transporte de pessoal e equipamento médicos não devem ser 

atacadas, devendo ser respeitadas pelos beligerantes durante o voo em alturas, 

horários e rotas especificamente acordadas entre os beligerantes. 

As aeronaves sanitárias devem ostentar, com a marcação clara, o emblema da 
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Cruz Vermelha, juntamente com as respectivas cores nacionais, nas suas superfícies 

inferior, superior e lateral. 

A menos que acordado de outra maneira, os voos sobre o território inimigo são 

proibidos. 

No caso de pouso involuntário em território inimigo ou ocupado pelo inimigo, os 

feridos e os doentes, bem como a tripulação da aeronave, serão prisioneiros de guerra 

e o pessoal médico será tratado como prescrito nas Convenções de Genebra 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2007, p.A-2) 
 

 
FIGURA 33 – O HH-60 com duas 06 macas  
Fonte: www.scalemates.com/profiles/, Acesso em 23mar17 

 

2.7.8 O processo do pedido de Evacuação Médica 
 

Este formato de requisição, conhecido como os 9 Passos do Pedido de 

Evacuação Médica, é usado para a requisição de evacuação de feridos dos campos 

de batalha. Este processo garante que não será desperdiçado tempo entre o momento 

em que o militar passou a condição de ferido e o atendimento médico, com o intuito 

sempre de atender o paciente dentro dos 60 minutos de ouro. 

O quadro 12, mostra detalhadamente os processos, definindo 

responsabilidades em cada fase das operações.  
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Passos Explicação Onde/Como Quem cuida Razão 

1. Local de 
Abordagem 

Transmissão das 
coordenadas do 
local de embarque 
do ferido 

Mapas, GPS ou 
Ordem 

Líder da 
Unidade 

Diz a tripulação onde 
embarcar o ferido 

2. Radio 
frequência, 
sinal de 
chamada e 
sufixos 

Frequência de 
Transmissão e 
sinais de chamada 
no Local de pouso.  

Instruções 
operacionais de 
identificação 
eletrônica 
(IEComElt) 

Radio 
operador 

Diz a Tripulação quem 
deve contatar  

3. Número de 
Feridos pela 
precedência  

A- Urgente 
B- Urgência 
Cirúrgica 
C- Prioridade 
D- Rotina 
E- Conveniência 

Avaliação dos 
feridos Médico 

Diz ao comandante da 
aeronave a prioridade 
de resgate 

4. 
Necessidade 
de 
equipamentos 
especiais  

A- nenhum 
B- Guincho 
C- Equipamento de 
extração 
D- Ventilador de ar 

Através da 
avaliação do 
paciente e da 
situação  

Médico 

Requer que estes 
equipamentos estejam 
embarcados para dar 
início a missão 

5. Número de 
feridos pelo 
tipos 

A- Leito (tantos 
feridos) 
B- Ambulatorial 
(tantos feridos) 

Avaliação dos 
feridos 

Responsável 
no local de 
embarque 

Diz ao comandante da 
aeronave quantas 
aeronaves serão 
necessárias e suas 
configurações quanto 
a disponibilidade de 
leitos 

6. Segurança 
no momento 
do embarque 

N- Não existe a 
presença de 
inimigo 
P- Possibilidade de 
presença do 
Inimigo (aproxime 
com precaução) 
I- Inimigo presente 
(aproxime com 
precaução) 
X- Inimigo 
presente (requer 
escolta armada) 

Avaliação do 
contato com o 
inimigo na Zona de 
Embarque 

Responsável 
no local de 
embarque 

Auxilia a equipe 
médica a avaliar a 
situação e a 
determinar se a 
assistência é 
necessária. Uma 
orientação mais 
definitiva pode ser 
fornecida ao veículo 
de evacuação 
enquanto está a 
caminho. 

6. Segurança 
no momento 
do embarque 

 
 
 
Informações 
específicas sobre 
feridas do paciente 
por tipo (tiro ou 
estilhaços). 
Informa 
sangramento 
grave, juntamente 
com o tipo de 
sangue do 
paciente, se 
conhecido. 
 
 
 
 

Avaliação do 
Paciente Médico 

Auxilia a equipe 
médica na 
determinação do 
tratamento e do 
equipamento especial 
necessário. 
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Passos Explicação Onde/Como Quem cuida Razão 

7. Método de 
marcação da 
Zona de 
Embarque 

A- Painéis 
B- Sinais 
Pirotécnicos 
C- Fumaça 
D- Nenhum 
E- Outros 

Baseado na 
situação do local e 
disponibilidade de 
meios 

Médico 

Ajuda a equipe de 
evacuação a 
identificar a 
localização específica 
da Zona de Embarque. 
Observe que a cor dos 
painéis ou fumaça não 
deve ser transmitida 
até que a aeronave 
entre em contato com 
a unidade (pouco 
antes de sua 
chegada). Por 
segurança, a 
tripulação deve 
identificar a cor e a 
unidade de solo 
também. 
 

8. 
Nacionalidade 
do Paciente e 
situação 

A- Soldado 
americano 
B- Civil Americano 
C- Militar não 
americano 
D- Civil não 
Americano 
E- Inimigo 
Prisioneiro de 
Guerra 

Dados do paciente Médico 

Auxilia no 
planejamento de 
instalações de destino 
e a necessidade de 
guardas. Unidade que 
solicita suporte deve 
garantir que haja um 
representante de 
língua inglesa na Zona 
de Embarque. 
 

9. QBRN 
(quando for o 
caso) 

C- Químico 
B- Biológico 
R- Radiológico 
N- Nuclear 
 

De acordo com a 
situação  Médico 

Determina qual veiculo 
será utilizado para a 
evacuação. 

9. Descrição 
do Terreno 

Incluí detalhes das 
características do 
terreno local e ao 
redor da Zona de 
Embarque 
proposta. Se 
possível, descreve 
a relação do local 
com as 
características 
proeminentes do 
terreno (lago, 
montanha e torre). 
 

Da área em 
questão 

Pessoal no 
local 

Permite que tripulação 
avalie a rota / itinerário 
de aproximação na 
área. Verifica ainda se 
é necessário o 
guincho. 

QUADRO 12 – Os 9 passos do pedido de Evacuação Aeromédica 
Fonte: Estados Unidos da América, 2006, tradução nossa 
 

2.7.9 Os Equipamentos de Suporte a vida nos helicópteros americanos 
 

O exército americano não define nos seus manuais de Evacuação Médica 
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(Medical Evacuation – MEDEVAC) os itens individualmente que são embarcados nos 

helicópteros por ocasião das Evacuações Aeromédicas, pois as aeronaves a isso 

destinadas são concebidas para tal fim, ou seja, são aeronaves médicas prontas, 

definem sim os conjuntos que são necessários para a realização das Ev Aem.  

As aeronaves podem ser destinadas para outro tipo de missão que não seja 

uma Ev Aem, ou seja, outra finalidade pode ser definida para uma aeronave médica 

do Pelotão de Evacuação da Companhia de Ambulâncias Médicas Aéreas como por 

exemplo ressuprimento de material de saúde, transporte de banco de sangue, 

Comando e Controle, movimento de pessoal do Quadro de Saúde entre outras 

possibilidades deixando claro que existe uma modularidade no emprego dessa 

aeronave. 

Os conjuntos de equipamentos como definiremos a seguir que o americano 

utiliza nas suas aeronaves são os seguintes: 

- Sistema de oxigênio;  

- Sistema de controle de ambiente; 

- Conjunto de equipamentos médicos; 

- Sistema de monitoração do paciente; 

- Sistema de sucção; 

- Sistema de gerenciamento das vias aéreas; 

- Acessórios de armazenamento de soluções intravenosas.  

A seguir algumas ilustrações dos equipamentos padronizados pela 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que também são utilizadas pelo 

exército americano em suas aeronaves. 

Vale ressaltar que estes equipamentos por serem homologados com 

certificação aeronáutica, podem ser utilizados nas operações de Evacuação 

Aeromédicas, tendo em vista que não irão influenciar de maneira prejudicial na 

aeronavegabilidade da aeronave, tampouco atrapalhar o trabalho da tripulação de voo 

(pilotos e mecânicos). 
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FIGURA 34 – Equipamentos de suporte à vida : da esquerda para direita, de cima para baixo; 
Ventilador de Urgência Oxylog 3000, Sistema de monitoração do Paciente, 
Sistema de Sucção, Desfibrilador, Analisador de sangue I-Stat e Sistema de 
Oxigênio Respirator Lifebase III 

Fonte: www.medeveccevent.com Acesso em 20Dez16 
 

2.7.9.1 Acordo de Padronização da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(Standard NATO Agreement - STANAG) 

 

O acordo de padronização da OTAN (STANAG) número 2872 de 2015 

padroniza alguns equipamentos para mobiliar as ambulâncias que executam as 
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evacuações médicas. 

Levando em consideração que os Estados Unidos da América utilizam muito 

em seus manuais as padronizações da OTAN podemos considerar, como uma base 

fundamentada, a sugestão de equipamentos de suporte a vida constantes no quadro 

13, que tem como referência a publicação da OTAN. 

 

Categoria Item 
Interior Macas 
Controle de ambiente Sistema de controle de temperatura ambiente 

Equipamentos médicos 

Desfibrilador externo 
Ventilador a pressão positiva 
Cobertores 
Equipamento de imobilização da cervical e da espinha 
Curativo de Selo de Tórax  
Curativos 
Cobertores de emergência 
Talas de fratura 
Gelco e Equipo 
Kit de agulha de descompressão 
Oxigênio mínimo de 2000 l 
Luvas de proteção 
Sistema de Sucção 
Ventilador de urgência 
Torniquete 
Monitor de sinais vitais 

QUADRO 13 – Equipamentos mínimos para as Ambulâncias  
Fonte: STANAG 2872, 2015, tradução nossa 
 

2.7.10 Resultados das Evacuações Aeromédicas no Afeganistão 
 

Resultados obtidos através de estudos apontam para uma grande mudança no 

quadro dos resgates aos feridos nos campos de batalha do Afeganistão. 

Apesar do tempo e da intensidade das operações, o número de mortos em 

combate diminuiu consideravelmente, ao passo que os números dos feridos em 

combate aumentaram.  

Este fato demonstra que a Evacuação Aeromédica melhorou 

consideravelmente, entretanto, mais de 3200 doentes foram transportados em mais 

de 2063 missões, dos quais 30% foram classificados como caso de extrema urgência.  

Mais de metade dos pacientes foram classificados como vítimas que precisam 

ver um cirurgião no mais tardar, após duas horas do ferimento (HARTENSTEIN, 

2014).  

Uma comparação da análise de dados apresentada por Hartenstein (2014), tem 
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como resultado final a constatação do aumento do número de feridos em combate, ao 

passo que há uma diminuição do número de mortos em combate, ou seja, com a 

ênfase nas operações de Ev Aem, os feridos em combate tem sido recuperados a 

tempo suficientes para serem submetidos a procedimentos cirúrgicos, diminuindo 

consequentemente o número dos mortos em combate e aumentando o número de 

feridos em combate. 

 
As taxas de mortos em ação e de morte de feridos nos recentes conflitos do 
Iraque e do Afeganistão são as mais baixas na história do conflito armado. 
Eastridge analisando as taxas de mortes no atendimento pré-hospitalar no 
campo de batalha observou que 88% das mortes de combate dos EUA 
ocorrem na fase pré-hospitalar do tratamento e 92% desse grupo morreu de 
hemorragia. Embora a evidência de que os avanços no campo tático e no 
atendimento de primeiros socorros tenha contribuído para melhorar a 
sobrevivência do campo de batalha, a literatura que documenta a contribuição 
dos avanços na evacuação e no tratamento em rota para as taxas de 
mortalidade por acidentes só começou a emergir (OLSON et al, 2013, p. 
S134). 

 

2.8 A EVACUAÇÕES AEROMÉDICA NO EXÉRCITO FRANCÊS 

 

O Exército Frances (L’Armée de Terre) por meio de sua Aviação do Exército 

(L’Aviation Légère de L’Armée de Terre), trabalha com as evacuações aeromédicas 

com um conceito chamado Evacuation Sanitaire, que nada mais é que o transporte 

do ferido assistido por um médico ou um paramédico, até uma instalação de 

tratamento de saúde.  

Muito parecido com o modelo adotado pela Aviação do Exército Brasileiro, a 

Aviação do Exército Francês conta com aeronaves vocacionadas para as Operações 

Aeromóveis de modo geral, sendo necessário tempo para sua preparação para 

missões específicas como as evacuações sanitárias por exemplo. 

Diferente do modelo americano, o modelo francês utiliza o princípio da 

modularidade permitindo que uma aeronave tenha diversas possibilidades de 

emprego, garantindo maior flexibilidade, ou seja, no modo de operação da Aviação do 

Exército Francês (Aviation Légère de L’Armée de Terre – ALAT), não existe uma 

unidade de emprego exclusivo para as evacuações aeromédicas, e sim aeronaves 

pré-dispostas a receber os aparelhos médicos de suporte a vida para realizar tais 

operações. 
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2.8.1 Os Escalões da Evacuação Médica na França 
 

O suporte logístico com relação ao apoio médico é dividido em 4 níveis de 

cuidados com os feridos: 

- Nível 1: Corresponde a medicalização de frente, as substituições de tropa, ao 

atendimento médico primário, e as evacuações sanitárias táticas de nível 1, realizadas 

no seio das unidades; 

- Nível 2: Corresponde à triagem medica-cirúrgica, às reanimações e cirurgias 

de frente, bem como as evacuações sanitárias táticas de nível 2 efetuadas a partir das 

unidades; ocorrem no nível da Divisão ou da Brigada Isolada; 

- Nível 3: corresponde ao tratamento de feridos no teatro e às evacuações 

sanitárias táticas de nível 3 a partir das formações sanitárias de campanha de frente; 

é o nível de responsabilidade dos grandes comandos terrestres, quando 

individualizadas, ou conjuntas do teatro de operações; 

- Nível 4: Corresponde às evacuações sanitárias estratégicas e de tratamentos 

definitivos, em princípio no território nacional. É da responsabilidade das autoridades 

nacionais conjuntas (FRANÇA, 2000, p.26). 

 

 
FIGURA 35 – Escalões de Evacuação no Exército Francês 
Fonte: França, 2000, p.I-4, tradução nossa 
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2.8.2 As Evacuações Sanitárias (EVASAN) 
 

As Evacuation Sanitaires EVASAN são realizadas por helicópteros isolados ou 

quando for o caso para apoiar a Força Terrestre Componente, em caso de grandes 

perdas, irá prestar o apoio de forma centralizada.  

São definidos como transportes sanitários efetuados sob a supervisão e 

vigilância médica ou paramédica, que é destinada a garantir ao ferido, enquanto esta 

sendo evacuado, o máximo de chances de sobreviver e de se recuperar 

funcionalmente (FRANÇA, 2006, p.113). 

Existem duas classificações para as Evacuações Sanitárias (EVASAN) 

- EVASAN Primária: compreende os feridos que passaram pela triagem porém 

não foram tratados; 

- EVASAN Secundárias: compreende os feridos tratados;  

Geralmente os helicópteros de manobra são utilizados nas Evacuações de 

nível 2 e 3 e apoio as Brigadas ou Divisões. Quando existe um ferido grave, ele recebe 

o tratamento inicial no Posto de Saúde e após isso é encaminhado para a aeronave 

que estará preparada para permitir um transporte estável do mesmo até o destino. 

Essa coordenação é feita entre o Posto de Saúde de primeiro escalão, ou seja, do 

nível Batalhão, diretamente com a Célula de Suporte Sanitário dentro da Aviação do 

Exército Francês.  

Os helicópteros destinados para a evacuação aeromédica são passados em 

reforço para o Grupamento Logístico, este por sua vez recebe ordens da Célula de 

Apoio de Saúde que é comandada pelo Adjunto de Saúde ao Comandante do 

Grupamento Logístico.  

Desta maneira conclui-se que a Aviação do Exército da França, diferente do 

exército dos Estado Unidos da América, não possui uma Unidade ou Subunidade 

destinada exclusivamente para as missões de Evacuação Sanitária ou Apoio de 

Saúde, a Aviação do Exército Frances passa aeronaves de manobra em reforço ao 

escalão considerado para o cumprimento dessa missão.  

Qualquer que seja a forma de emprego, controle operacional ou reforço, a 

Aviation Legère de L’Armée de Terre - ALAT destacará um oficial de ligação que será 

o responsável por assegurar o correto emprego dos meios, junto ao Grupamento 

Logístico do Grande Comando (CASTRO, 2014). 
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FIGURA 36 – EVASAN e os Escalões 
Fonte: França 2006, p.116 

 

2.8.3 As Aeronaves francesas utilizadas nas Evacuações Sanitárias  
 

As duas Aeronaves Utilizadas pela Aviação do Exército Francês para as 

Evacuações Aeromédicas são o Cougar e o Jaguar que, quando em versão de carga, 

pode transportar na posição sentada 19 (dezenove) feridos.  

O Cougar tem um sistema de fixação para 6 (seis) macas, deixando a 

possibilidade para levar um paciente sentado junto à equipe médica.  

Com o emprego do Kit Aeromédico esta capacidade cai para 5 (cinco) leitos de 

feridos. Em um nível logístico, podemos generalizar a velocidade de transporte de 

helicóptero em EVASAN secundária do ponto A ao ponto B na velocidade da 4km / 

min (correspondendo a 240 km / h) (FURTWENGLER, 2004, p.2). 
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FIGURA 37 – Super Puma (Cougar) 
Fonte: http://olive.spotter.free.fr/ALAT consultado em 27/03/17 

 

2.8.3.1 Configurações das Aeronaves 

 

Constituído de forma idêntica em cada parede lateral do compartimento de 

carga da aeronave: 

- Um grupo de três tipos de macas padronizadas pela OTAN em cada lado da 

cabine totalizando 6 (seis) macas (números 2 e 4 na figura 30); 

- Um assento em cada lateral da cabine de carga, sendo um duplo e um simples 

(números 1 e 3 na figura 30)  

Esta instalação pode evacuar 06 (seis) feridos ou doentes na maca, juntamente 

com 3 atendentes médicos.  

Nesta versão, o ferido estará tendo os cuidados médicos com o mínimo de 

equipamentos possíveis. 

Cabe ressaltar que na Aviação do Exército Brasileiro, temos plenas condições 

de executar o mero transporte de feridos como o Exército Francês realiza, pois 

dispões da mesma aeronave, e dispões da mesma configuração e disponibilidade de 

macas.  

Desta maneira o que diferencia o Exército Francês do Exército Brasileiro é a 

disponibilidade de materiais específicos de suporte a vida para realizar as operações 

de evacuação aeromédica, bem como equipes médicas especializadas. 
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FIGURA 38 – Super Puma configurado, condições mínimas 
Fonte: Furtwengler, 2006, p.5  

 

Já com o conjunto de equipamentos de suporte à vida (kit EVS), a 

disponibilidade de macas cai para 5 (cinco), pois o Kit ocupa o espaço de uma maca. 

Na figura 31, observe a constituição do Kit EVS (Monitoração dos sinais Vitais 

(3), possibilidade de ventilação assistida (1 e 2) capacidade de oxigênio suficiente (1) 

desfibrilador (4)). 

 

 
FIGURA 39 – Super Puma configurado, com Kit EVS 
Fonte: Furtwengler, 2006, p.5  
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FIGURA 40 – Kit EVS 
Fonte: Furtwengler, 2006, p.5  

 

 
FIGURA 41 – EVASAN  
Fonte: www.corsenetinfos.corsica, consultado em 27/03/17 

 

2.8.3.2 Constituição mínima dos equipamentos embarcados  

 

Existem duas possibilidades de configuração das aeronaves de manobra da 

Aviação do Exército Francês, para realizarem as operações aeromédicas, a primeira 
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é com a presença do Kit EVS, que possibilita monitorar os sinais vitais do paciente, 

possui desfibrilador em caso de parada cardíaca, ventilação assistida e considerável 

capacidade de oxigênio. 

Já a segunda opção se constitui na configuração mínima para tais missão, na 

qual consta presente os equipamentos segundo no quadro 14: 
 

Kit Item 
Materiais médicos  Saco de urgência modular em caso de intervenção primária 

Kit EVASAN 

Garrafa de oxigênio com 3000 litros  
Respirador 
Desfibrilador externo 
Monitor de pressão Arterial 
Monitor de frequência Cardíaca e Saturação de O2 
Sistema de sucção 
Gavetas de armazenamento 

Kit de Imobilização Cervical, membros superiores e inferiores 
Maletas de imobilização a depressão 

Materiais para a equipe médica Capacete de voo e proteção ocular 
QUADRO 14 – Configuração mínima para EVASAN 
Fonte: Furtwengler, 2006, tradução nossa 

 

2.9 A EVACUAÇÕES AEROMÉDICA NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA 
 

Durante a revisão da literatura que trata das operações de Evacuação 

Aeromédicas no âmbito da Força Aérea Brasileira, não foi encontrado nenhum manual 

doutrinário que define o emprego dos meios aéreos para a execução das Ev Aem, 

porém foram consultadas duas Ordens Técnicas, que versam sobre o emprego da 

Força Aérea Brasileira nesses tipos de missão. 

A primeira delas é a Ordem Técnica n.º 016/DIRSA/2002, de 07 de agosto de 

2002, que trata do transporte aéreo de pacientes pela Unidade de Terapia Intensiva 

Aérea do Comando da Aeronáutica, este documento aborda de forma superficial as 

operações. 

Na Ordem Técnica n.º 016/DIRSA/2002, é definido que a responsabilidade pela 

realização destas operações é da Unidade de Terapia Intensiva Aérea do Comando 

da Aeronáutica (UTI-AER), sediada em Brasília-DF, cabendo ao Núcleo do Hospital 

da Força Aérea de Brasília (NuHFAB) o suporte técnico e material necessário as 

missões.  

Esta OT traz, sumariamente definidos os equipamentos de suporte à vida que 

deverão estar preparados para as missões de Ev Aem. 
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Serão utilizados equipamentos específicos que permitam completa 
monitorização hemodinâmica 
e ventilatória do paciente. Estes equipamentos são complementados por 
maletas próprias contendo medicamentos, 
instrumental básico para a missão e materiais médicos de uso exclusivo da 
UTI-Aer. Esses 
materiais são carga do NuHFAB, ficando, portanto, sob a sua guarda e 
responsabilidade (BRASIL, 2002, p. 1). 
 

Ainda define que para as missões de Ev Aem será definida uma equipe 

composta por no mínimo 01 (um) Oficial Médico e 01 (um) Graduado de Enfermagem, 

ambos com experiência nas operações (BRASIL, 2002, p. 1).  

 
Para a realização da missão serão designados, em princípio, 01 (um) Oficial 
Médico e 01 (um) Graduado de Enfermagem. As equipes de Saúde da UTI 
Aer serão compostas de Oficiais Médicos e Enfermeiros ou Auxiliares de 
Enfermagem da Aeronáutica, pertencentes ao efetivo do NuHFAB, com 
reconhecida experiência em Terapia Intensiva e/ou Emergência (BRASIL, 
2002, p. 1). 
 

A OT define que os meios aéreos que serão utilizados nestes tipos de missão 

são orgânicos do Grupo de Transporte Especial (GTE), sediado em Brasília-DF, sendo 

diretamente subordinados ao Gabinete do Comandante da Aeronáutica (GABAER) 

(BRASIL, 2002, p. 1). 

As aeronaves do GTE destinadas a este tipo de operação, são as aeronaves 

de asa fixa, não existindo a disponibilidade de aeronaves de asas rotativas para a 

execução destes tipos de missão.  

 

 
FIGURA 42 – Aeronave C-99  
Fonte: MUCCINI, 2017 
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FIGURA 43 – Aeronave Gates Learjet 35 
Fonte: AirFln 

 

 
FIGURA 44 – Aeronave Brasília 
Fonte: AirFln 

 

A segunda é a Ordem Técnica Nr.º 013/DIRSA, de 24 de setembro de 2007, 

que trata das condutas técnico-administrativas de saúde durante o acionamento, a 

execução ou o cancelamento de Evacuação Aeromédica (EVAM) e/ou Missão de 

Misericórdia (MMI) em pacientes assistidos pelo SISAU (Sistema de Saúde da 

Aeronáutica). 

Esta última traz algumas informações importantes, como uma melhor definição 

das equipes de saúde que devem operar juntamente com as tripulações neste tipo de 

missão. 
Todo pessoal de saúde envolvido nas atividades de triagem, coordenação e 
acompanhamento, dos casos de EVAM/MMI deverá receber curso de 
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capacitação específica para estas atividades. Os elementos da Equipe-EVAM 
são considerados aeronavegantes e discriminados na Ordem de missão do 
Esquadrão Aéreo responsável pelo transporte. (BRASIL, 2007, p. 3). 
 

Esta regulamentação ainda traz algumas definições quanto a constituição das 

equipes de saúde necessária para gerenciar as operações de Ev Aem, estando parte 

dela embarcada com o paciente e parte em solo realizando a coordenação, devendo 

ser compostas pelo Médico Assistente do Paciente, Oficial Médico Coordenador da 

EVAM, Oficial Médico Transportador. 

Porém, de todos estes médicos que compõem a equipe necessária para o bom 

cumprimento da missão, é o Oficial Médico Transportador que vai embarcado 

juntamente com o paciente na aeronave.  

 
a) Será acionado para a Missão EVAM/MMI pelo Oficial Médico 
Coordenador.  
b) Marcar o horário do “Briefing” Médico da Missão da Equipe-EVAM com o 
Oficial Médico Coordenador.  
c) Esclarecer todas as dúvidas técnico-administrativas com o Oficial Médico 
Coordenador antes da partida da missão.  
d) Informar imediatamente a sua Chefia sobre o seu acionamento e estimar 
o tempo de sua indisponibilidade para outras atividades em sua OSA, em 
função das informações colhidas com o Oficial Médico Coordenador.  
e) Marcar uma reunião de coordenação com o(s) Enfermeiro(s) 
Transportador(es) designado. 
f) Fazer o planejamento médico de apoio ao paciente após ter definido seu 
estado clínico com o Oficial Médico Coordenador ou, até mesmo, com o 
Médico Assistente.  
g) Solicitar o apoio do Oficial Médico Coordenador para:  
Definir o Material - EVAM e a configuração - EVAM da aeronave. Coordenar 
os procedimentos prévios com o Médico Assistente antes da chegada da 
Equipe-EVAM. 
h) Fazer uma avaliação prévia do paciente na OSO antes de autorizar seu 
embarque.  
i) Contatar imediatamente com o oficial coordenador de EVAM/MMI, caso 
verifique que as condições clínicas do paciente contraindicam o transporte 
aéreo.  
j) Checar o preparo do paciente, juntamente com o Enfermeiro Transportador, 
antes do embarcá-lo na aeronave; nos casos em que o preparo for 
considerado insuficiente o médico transportador deverá definir as 
necessidades e reavaliar a viabilidade do transporte. 
k) Fazer um “Brieffing” com os demais membros de equipagem, explicando 
sobre o paciente a ser transportado, esclarecendo as dúvidas e solicitando 
apoios complementares ao Comandante da aeronave em relação à rota, ao 
nível de voo e a comunicação com o Oficial Coordenador de EVAM/MMI.  
l) Informar ao Oficial Médico Coordenador de EVAM/MMI:  
Estado Clínico real do paciente.  
Apoios de saúde complementares para aplicação no paciente.  
Estimada de pouso da aeronave.  
m) Mesmo com uma avaliação feita previamente, o verdadeiro estado do 
paciente geralmente é diferente, e para pior, do que o previsto. Nestas 
condições, tanto a configuração da aeronave, quanto os recursos e 
equipamentos insuficientes, poderão tornar maiores os riscos para a saúde 
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do paciente. Assim, a decisão final do transporte deve ficar sempre com o 
médico transportador, em sua última avaliação, à beira do leito.  
n) Se, baseado em seus conhecimentos de medicina de aviação, o médico 
transportador considerar que o transporte aéreo infringe o princípio de “não 
causar dano adicional ao estado do paciente”, deverá entrar em contato com 
o médico coordenador para reavaliação da viabilidade do transporte. 
(BRASIL, 2007, p. 4). 
 

Ao contrario dos manuais doutrinários do emprego da Av Ex, esta Ordem 

Técnica da FAB define as missões destinadas ao médico que embarcará com o 

paciente nas aeronaves. Cabe ainda a este oficial, a definição dos equipamentos 

aeromédicos que serão necessários para a prestação do suporte à vida, sendo assim 

cresce de importância o trabalho em sinergia dos outros integrantes da equipe de 

saúde, que já estão em contato prévio com o ferido, para lhe passar as informações 

necessárias para a definição dos equipamentos necessários.  

Caso não exista uma equipe em contato prévio com o ferido a responsabilidade 

de triagem e de evacuação deste, é do Oficial Médico Transportador. (BRASIL, 2007, 

p. 6). 

Quanto aos equipamentos médicos necessários não foi achada nenhuma fonte 

de consulta específica que determinasse quais equipamentos devem ser embarcados 

para as missões de Ev Aem.  
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3 METODOLOGIA 
 

Esta seção tem por finalidade apresentar o caminho que se percorreu para 

solucionar o problema da pesquisa, especificando os procedimentos adotados para a 

realização da pesquisa documental, definição da amostra, além de outros 

instrumentos de coleta de dados utilizados, como o questionário e entrevistas, 

obtendo e analisando desta forma, informações de interesse. Sendo assim, para um 

melhor encadeamento de ideias, esta seção foi dividida nos seguintes tópicos: Objeto 

Formal de Estudo, Amostra e Delineamento da Pesquisa. 
 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Levando em consideração as Organizações Militares de Aviação, situadas na 

cidade de Taubaté-SP, e o período compreendido entre os anos de 2016 e 2017, o 

presente trabalho buscou identificar as necessidades de material para que a Aviação 

do Exército consiga realizar as Ev Aem. Sendo assim, teve como tema geral 

“Operações de Evacuação Aeromédica da Aviação do Exército: uma análise sobre o 

emprego da aeronave de manobra HM-3 Cougar”  
O objeto formal de estudo analisará a adequabilidade da aeronave HM-3 

Cougar, da Av Ex Brasileiro, aos requisitos técnicos necessários para a realização de 

Operações de Ev Aem, tendo em vista que nos manuais doutrinários que tratam da 

aplicação da Av Ex nenhuma exigência ou necessidade é determinada. 

Para isso, foram comparadas as formas de Ev Aem executadas pelos exércitos 

dos Estados Unidos da América (EUA), e da França. Ainda foram estudados também 

alguns Órgãos de Segurança Pública (OSP) que possuem experiência nas referidas 

operações, conhecidas também como Regate Aeromédico. 

No caso dos países supracitados, foram descritas como são realizadas as Ev 

Aem, bem como são preparados os respectivos exércitos para tal, especificando os 

materiais que são conduzidos para que essas operações se tornem possíveis. Nos 

OSP, foram estudadas as constituições dos materiais conduzidos para os Resgates 

Aeromédicos, os quais servirão, juntamente com os materiais levantados no estudo 

dos exércitos estrangeiros, como base para analisar a adequabilidade da aeronave 

HM-3 Cougar, da Av Ex brasileiro, aos requisitos técnicos necessários para a 
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realização de Operações de Ev Aem. 

Como variáveis envolvidas no presente estudo, “realização das operações de 

Evacuação Aeromédica” se apresentaram como variável independente, tendo em 

vista que influenciou diretamente na “adequabilidade da aeronave HM-3 Cougar” nas 

operações de Ev Aem. Isso porque o atendimento ou não dos requisitos técnicos, 

definiria se a aeronave HM-3 Cougar se adequaria ou não a esse tipo de missão. 

Nessa linha de raciocínio, a “adequabilidade da aeronave HM-3 Cougar” 

constituiu a variável dependente. Ela foi influenciada diretamente pela realização das 

operações de Ev Aem, variável independente. 

A fim de se visualizar esse objeto formal de estudo, foi elaborado o seguinte 

Quadro de Operacionalização de Variáveis:  

 

Variável 
Independente Dimensão Indicadores Forma de medição 

Realização das 
operações de 

Evacuação 
Aeromédica 

Embasamento 
teórico para as 

operações de Ev 
Aem 

- Existência de Doutrina de Ev 
Aem 
- Conhecimento da Doutrina, 
por parte dos integrantes da Av 
Ex, tanto pilotos como médicos. 
- Existência de documentação 
reguladora das Ev Aem na Av 
Ex. 
- Conhecimento das demandas 
em voo para tais operações. 

Revisão Bibliográfica 
e 

Questionário 

Material de 
saúde para Ev 
Aem 

- Disponibilidade de materiais 
de saúde destinado para as Ev 
Aem no âmbito Av Ex. 
- Materiais padronizados nos 
exércitos estrangeiros; 
- Materiais padronizados nos 
Órgãos de Segurança Pública. 
- Conhecimento por parte dos 
pilotos a respeito dos 
equipamentos de saúde 
necessários para realizar as Ev 
Aem 
- Conhecimento por parte dos 
médicos a respeito dos 
equipamentos de saúde 
necessários para realizar as Ev 
Aem 
- Materiais padronizados por 
documentação oficial 

Revisão Bibliográfica, 
 Entrevistas  

e 
Questionário   

QUADRO 15 - Variável Independente: realização das operações de Evacuação Aeromédica 
Fonte: o autor 
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Variável Dependente Dimensão Indicadores Forma de 
medição 

Adequabilidade da 
Aeronave HM-3 

Cougar 

Compatibilidade 
material 

- Limitações da Aeronave 
- Espaço interno 
- Autonomia 
- Rede elétrica 
- Iluminação interna 
- Fixação de materiais médicos 
- Fixação de macas 
- Capacidade de carga 
- Interferências em funcionamento 
de equipamentos aviônicos 

Revisão 
Bibliográfica  e 
Questionário 

Compatibilidade 
operacional 

- Interferência no trabalho dos 
pilotos 
- Interferência no trabalho dos 
Mecânicos de Voo 

Revisão 
Bibliográfica e 
Questionário 

Estrutura - Necessidade de mudança 
estrutural 

Revisão 
Bibliográfica 

e Questionário 
QUADRO 16 - Variável Dependente: adequabilidade da aeronave HM-3 Cougar  
Fonte: o autor 
 

Com a finalidade de definir quais as necessidades técnicas e operacionais 

necessárias, para permitir a realização de operações de Ev Aem pelas aeronaves e 

tripulações da Av Ex, esta pesquisa bibliográfica foi complementada com um 

levantamento e com a Resolução 1.596/2000 do Conselho Federal de Medicina, 

reguladora do emprego de aeronaves civis em evacuações aeromédicas, única 

vigente no Brasil, e pelas doutrinas americana e francesa, as quais constituíram-se 

como fonte de consulta que subsidiou a pesquisa. 
 

3.2 AMOSTRA 

 

Para o presente trabalho foi feita uma divisão em dois momentos diferentes. 

- 1ª fase: Entrevista com Militares e Médicos especialistas nas 
Evacuações Aeromédicas. 

Nessa primeira fase foram entrevistados militares dos Órgãos de Segurança 

Pública e profissionais da área de saúde que realizam rotineiramente essas 

operações.  

Foram entrevistados também um piloto de helicóptero do Exército Americano e 

um 1º Sargento líder de uma equipe Seals pertencente aos Marines Americanos 

ambos com experiências nos combates do Iraque e do Afeganistão.  
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Pode-se montar o seguinte quadro de entrevistados levando-se em conta suas 

especialidades. 

 

Especialidades 

Pilotos de 
helicópteros 

Órgãos de Segurança 
Pública 

- Ten Hugo Manfrin Dallossi1 
- Cap Felipe Serbena2 

Estrangeiro - Major Luke Fisher5 
Órgãos de Segurança 
Pública 

- Doutor Ricardo Galesso Cardoso3 

- Doutor João Cláudio4 

Militares 
usuários Estrangeiro - Sgt Agostini 6 

Legenda: 
1- Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC) 
2- Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR) 
3- Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências SP (GRAU)  
4- SAMU e SIATE Curitiba - Estado do Paraná 
5- Exército Americano 
6- Marines – Estados Unidos da América 

QUADRO 17 – Quadro de especialistas entrevistados e suas funções 
Fonte: o autor 

 

- 2ª fase: Questionário aos militares pilotos, combatentes e aos médicos 
militares 

Nesta fase, inicialmente foram interpelados os oficiais pilotos da aeronave HM-

3, através do questionário A, pertencentes ao 2º BAvEx e 4º BAvEx, tendo em vista 

que estes batalhões possuem este tipo de aeronave de manobra. Vale destacar ainda 

a importância da participação dos pilotos pois eles que irão compor as tripulações para 

a realização das missões de Ev Aem. 

Foi distribuído o questionário B aos médicos pertencentes ao Curso de 

Aperfeiçoamento de Médicos da EsAO, serão os futuros comandantes das Cia Sau 

Avçd, e responsáveis por coordenarem as equipes médicas nas operações de Ev 

Aem.  

Não menos importante, foi escolhida uma amostra de capitães alunos do Curso 

de Infantaria da EsAO, que respondeu o questionário C. Essa amostra possui os 

militares que podem ser considerados como os usuários das evacuações 

aeromédicas, tendo em vista que as operações de Ev Aem, quando realizadas, 

ocorrem em prol de uma Divisão de Exército ou de uma Brigada, independente da 

natureza da tropa, ou de local. 

- 12 Oficias Pilotos de HM-3 do 2º BAvEx; 
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- 08 Oficiais Pilotos de HM-3 do 4º BAvEx; 

- 19 Oficiais médicos do Curso de Aperfeiçoamento de Médicos da EsAO; 

- 170 Capitães alunos do Curso de Infantaria da EsAO; 

A determinação do número de militares, aos quais foram distribuídos os 

questionários A foi obtida considerando o valor da amostra ideal prevista (nideal=14), a 

partir da Tabela de tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N), 

apresentada por Rodrigues (2005), utilizando-se como N o valor de 15 (quinze) oficiais 

pilotos de HM-3 Cougar pertencentes ao 2º B Av Ex. 

A determinação do número de militares, aos quais foram distribuídos os 

questionários A foi obtida considerando o valor da amostra ideal prevista (nideal=08), a 

partir da Tabela de tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N), 

apresentada por Rodrigues (2005), utilizando-se como N o valor de 08 (oito) oficiais 

pilotos de Cougar pertencentes ao 2º B Av Ex. 

A determinação do número de militares, aos quais foram distribuídos os 

questionários B foi obtida considerando o valor da amostra ideal prevista (nideal=20) a 

partir da Tabela de tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N), 

apresentada por Rodrigues (2005), utilizando-se como N o valor de 19 (dezenove) 

oficiais médicos pertencentes ao Curso de Aperfeiçoamento de Médicos da EsAO. 

A determinação do número de militares, aos quais foram distribuídos os 

questionários C foi obtida considerando o valor da amostra ideal prevista (nideal=131) 

a partir da Tabela de tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N), 

apresentada por Rodrigues (2005), utilizando-se como N o valor de 170 (cento e 

setenta) capitães de infantaria que estão realizando o Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais no ano de 2017. 

 

N n N n N n N N 
10 10 80 66 350 183 4000 351 
20 19 90 73 400 196 5000 357 
30 28 100 80 450 207 6000 361 
40 36 150 108 500 217 7000 364 
50 44 200 131 1000 277 8000 367 
60 52 250 152 2000 322 9000 368 
70 59 300 169 3000 341 10000 370 

QUADRO 18 – Tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N).  
Fonte: Rodrigues (2006).  
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Com a finalidade de identificar possíveis erros nos instrumentos de pesquisa, 

foi realizado um pré-teste do questionário B e C com 02 (dois) e 09 (nove) oficiais 

respectivamente do Serviço de Saúde e Capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), os quais ao final do pré-testes apresentaram 

algumas oportunidades de melhoria, como perguntas mais delimitadas, direcionadas 

e objetivas, correções quanto ao entendimento da questão por parte dos 

questionados, existiam questões que estavam permitindo um entendimento ambíguo, 

entre outros. Os erros foram corrigidos e enviados ao público alvo. 

Já o questionário A, que foi distribuído a 04 (quatro) oficiais pilotos para o pré-

teste, não apresentou erros que justificassem alguma mudança ou correção dos 

mesmos.  

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia e de estudos de caso; coleta e crítica dos dados pela leitura analítica e 

fichamento das fontes, realização de entrevistas com especialistas, envio de 

questionários, compilação e apresentação e discussão dos resultados (RODRIGUES 

et al., 2006)  

Quanto ao método de pesquisa optou-se pela modalidade comparativa, que 

através de comparações entre as diversas constituições, nos diversos ambientes, em 

diferentes instituições, bem como em diferentes países, buscou levantar similaridades 

e diferenças entre tais. Por exemplo, através das comparações entre a doutrina do 

exército americano e do exército francês, pretende-se colher informações úteis para 

a solução do problema proposto.  

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se o conceito de pesquisa 

qualitativa, pois as informações obtidas através da pesquisa bibliográfica e 

documental, aliadas as informações coletadas por meio de entrevistas junto a pessoal 

especializado na área de evacuação aeromédica, não puderam ser transformadas em 

estatística. Contudo, parte das informações coletadas mostraram-se quantitativa, pois 

algumas opiniões e informações coletadas da amostragem puderam ser tabuladas e 

transformadas em números. 

Pesquisas bibliográficas, buscas em publicações científicas, livros e internet, 
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constituíram os procedimentos técnicos.  

Sobre as técnicas utilizadas, iniciou-se com uma coleta documental, buscando-

se um aprofundamento teórico a respeito de como a Aviação do Exército se organiza 

bem como os exércitos americano e francês se organizam para realizar as Ev Aem, 

especialmente no que tange a variável “As aeronaves de emprego geral nas 

operações de Ev Aem” e de toda a teoria que circunda esse assunto.  

Do ponto de vista do objetivo geral, a pesquisa foi comparativa e descritiva, 

levando-se em consideração que procurou-se observar, registrar, analisar e 

correlacionar os fatos, sem manipulá-los 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 
 

Para a revisão da literatura usou-se como base as seguintes fontes: trabalhos 

acadêmicos anteriores; artigos publicados em revistas estrangeiras a respeito do 

emprego militar nas operações de Ev Aem; manuais de campanha e instruções 

provisórias, que tratam sobre o emprego da Av Ex e suas operações; artigos 

científicos nacionais e estrangeiros que tratam sobre o assunto; manuais estrangeiros, 

dos exércitos que realizam cotidianamente as operações estudadas; resoluções e 

legislações vigentes no Brasil que regulam o referido assunto.  

Foram utilizadas ainda, como estratégias de busca nas bases de dados 

eletrônicas, os seguintes termos: aviação do exército, operação de evacuação 

aeromédica, remoção de feridos, logística de combate, emprego de helicópteros, 

doutrina para evacuação aeromédica, preparação, atendimento aos feridos em 

combate, juntamente com seus correlatos em inglês e francês, na base de dados da 

Biblioteca do Exército (Rede BIE), em sítios eletrônicos de procura na internet, no 

Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), no portal de Publicações do Exército 

Americano (armypub), nos mecanismos de busca Scielo e Google Acadêmico. 

Em seguida, executou-se um fichamento e uma organização lógica do 

assunto, a fim de facilitar a realização de uma leitura analítica. 

 Como estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos, foram utilizados 

os seguintes termos que descrevem a intenção de pesquisa: evacuações 

aeromédicas, resgates aeromédicos, equipamentos de suporte a vida em voo, 

helicópteros ambulância, Ev Aem, evacuation sanitaire, EVASAN, Aviation Legère de 
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L’Armée de Terre, medical evacuation, MEDEVAC, aeromedical evacuation, casualty 

evacuation, CASEVAC. 

As ações realizadas até a coleta de dados foram as de levantamento do 

problema e definição das variáveis a serem estudadas. A partir daí, tendo por base as 

questões de estudo, foram buscadas informações do tema em pauta por meio das 

fontes e estratégias já mencionadas. A inclusão de dados ocorreu conforme os 

seguintes critérios: 

 

a. Critério de inclusão:  

- Estudos publicados em português, inglês ou francês, relacionados as 

operações de evacuação aeromédica; 

- Informações relevantes e de fontes confiáveis; 

- Estudos sobre o ganho operacional trazido pelas Ev Aem em combate; 

- Estudos atuais, das aplicações do referido assunto em combates modernos; 

- Estudos que descrevem sobre a organização, preparo e emprego para as 

evacuações aeromédicas; 

- Estudos sobre os materiais necessários para o suporte à vida em voo;  

 

b. Critério de exclusão:  

- Informação sem fonte confiável; 

- Estudos com pesquisas pouco definidas e sem aprofundamento; 

- Estudos com o foco que não esteja voltado para a realização das evacuações 

aeromédicas. 

- Estudos que tratam de equipamentos exclusivos a certos tipos de aeronave 

que não seja o HM-3 Cougar. 

  

O que norteou a metodologia foram: os manuais, as fontes bibliográficas e 

documentais constantes na revisão da literatura, as doutrinas de outros exércitos, os 

militares e especialistas. 

A aquisição das informações através dos estudos da revisão da literatura, 

trouxe um aporte significativo para que se estabelecesse um parâmetro de 

comparação, que será levado em consideração durante o estudo do problema 

proposto, se verificou-se ainda, o que está previsto nas legislações vigentes, e desta 

forma obteve-se um parâmetro mínimo que foi atendido. Tais considerações foram 
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levadas aos militares e especialistas, em forma de questionários e entrevistas, para 

avaliação, que corroboraram com o objetivo geral do estudo. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 
 

Foi realizado um delineamento da pesquisa, na qual foi selecionado o universo 

a ser estudado e as fontes de dados que correspondem às questões de estudo 

propostas. Esta preparação prévia da coleta dos dados permitiu uma revisão da 

literatura direcionada que auxiliou uma possível revisão das questões de estudo e das 

variáveis. 

Após o início da revisão da literatura foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, conforme roteiro constante nos apêndices D, E, F e H. O produto 

final dessas entrevistas constou na Discussão de Resultados, como subcapítulos, que 

auxiliaram a construção do conhecimento e das bases de comparação para o estudo 

do problema proposto. 

Questionários (A, B e C) com perguntas fechadas e abertas, que serviram para 

quantificar alguns dados relevantes para a pesquisa como: importância das 

evacuações para usuário, importância da disponibilidade de equipamentos para se 

realizar as Ev Aem, e a importância da preparação das aeronaves para que a 

tripulação esteja nas melhores condições de cumprir sua missão. 

Como fontes de dados foram utilizados manuais nacionais que tratam do 

emprego da Aviação do Exército, artigos científicos relacionados com as Ev Aem, 

manuais estrageiros, dos exércitos americanos e francês, que tratam das Ev Aem, 

artigos de revistas nacionais e estrangeiras, pesquisados na internet e em bancos de 

dados das escolas militares, tais como EsAO e ECEME, e escolas de outras forças 

armadas.  

Como estratégia para coleta de dados bibliográficos, foi realizado um 

fichamento. Para o questionário, foram utilizadas ferramentas do Google que 

facilitaram a coleta e tabulação dos resultados.  
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3.3.3 Instrumentos 

 

Com a finalidade de responder o problema elencado e estabelecer uma relação 

entre as variáveis de maneira mais detalhada, foram empregados os seguintes 

instrumentos de pesquisa: coleta documental, entrevistas e questionários.  

 

a. Coleta documental 

A utilização deste instrumento ficou caracterizada na busca de respostas à 

variável “realização das operações de Ev Aem”, com a intenção de buscar o maior 

número de referências possíveis nos exércitos americano e francês, Para isso, foi 

realizada uma pesquisa literária nos manuais e autores nacionais e internacionais que 

tratam do assunto. Também foi dada a atenção à pesquisa em trabalhos científicos e 

dissertações de outros militares oriundos da EsAO e da ECEME, bem como de 

médicos de instituições civis, acerca do referido tema.  

 

b. Entrevistas  

As entrevistas neste trabalho foram realizadas com militares médicos e pilotos 

da Força Aérea (anexos D e E, respectivamente) que tem experiência na realização 

das Ev Aem, com militares pilotos dos Órgãos de Segurança Pública dos estados de 

São Paulo, Santa Catarina e Paraná, e por fim com médicos das instituições civis 

(SAMU, GRAU e SIATE) que atuam nas Ev Aem juntamente com esses Órgãos de 

Segurança Pública. 

Por meio das entrevistas buscou-se entender como as Ev Aem são realizadas 

e como as aeronaves são preparadas para tal, coletando desta maneira informações 

importantes para auxiliar na proposta de uma solução do problema proposto. 

 

c. Questionário 

Com o auxílio da ferramenta Google Formulários, foram confeccionados 3(três) 

questionários com perguntas objetivas, enviados aos universos descritos no 

subcapítulo 3.2 deste trabalho. 

Esses questionários (Apêndice A, B e C) serviram para quantificar alguns dados 

relevantes para a pesquisa como: importância das evacuações para usuário, 

importância da disponibilidade de equipamentos para se realizar as Ev Aem, e a 
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importância da preparação das aeronaves para que a tripulação esteja nas melhores 

condições de cumprir sua missão. 

Foi utilizado o questionário constante no apêndice A, B e C como técnica de 

pesquisa aplicada. Como aponta Gil (2002, p 120), antes da remessa dos 

questionários foi aplicado um pré-teste. O pré-teste foi submetido a discentes e 

docentes da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) que, após preencherem 

os questionários e responderem o formulário pré-teste, versando sobre à objetividade, 

clareza e validade, fizeram com que o questionário fosse modificado. 

Após o período de pré-teste, estando aprovado, os questionários serão 

enviados ao e-mail de cada militar da amostra, obtidos por meio de pesquisa no site 

do DGP. 

Levando-se em consideração a subjetividade das respostas, foi determinado 

um nível de confiança de 90% para os dados obtidos, sendo estabelecida uma 

margem de erro de 10% e, utilizando a ferramenta do Cálculo Amostral, ficou 

estabelecida uma amostra de, no mínimo: 

- 23 Oficias Pilotos; 

- 20 Oficiais médicos; 

- 170 Capitães alunos do Curso de Infantaria da EsAO; 
 

3.3.4 Análise dos dados 
 

Todos os dados colhidos através da revisão bibliográfica e documental, 

juntamente com as entrevistas foram analisados qualitativamente. Através da análise 

dos dados obtidos, teve-se a intenção de determinar as necessidades técnicas que 

atenderam ao problema proposto, o que serviu de base para o direcionar as outras 

fases da pesquisa, construindo uma visão crítica com o embasamento em diversas 

fontes. 

Os questionários tiveram seus dados analisados quantitativamente e 

qualitativamente, e separados por categorias que englobarão as respostas de mesmo 

sentido de acordo com cada dimensão das variáveis estudadas. Tal separação foi 

realizada após a coleta, sendo caracterizada como pós-codificação, pois assim foi 

identificada a que variável pertencia o dado que seria tabulado. Com o objetivo de 

contar as frequências das categorias de cada conjunto, foi utilizada a tabulação 
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simples, a qual teve seu resultado representados em gráficos ou tabelas, nos formatos 

de colunas e pizzas. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

A presente seção tem por finalidade apresentar os resultados dos diversos 

instrumentos de pesquisa aplicados e confrontá-los com os seus aspectos relevantes. 

Neste sentido, os dados foram tabulados para que facilite o entendimento do que se 

pretende analisar e discutir no decorrer do trabalho. Em um primeiro momento os 

resultados foram apresentados. Posteriormente os dados puderam ser interpretados 

e analisados para que se proporcionasse conclusões acerca da adequabilidade da 

aeronave HM-3 Cougar da AvEx aos requisitos técnicos necessários à execução das 

Operações de Evacuação Aeromédica. 

Pretendeu-se ainda analisar de forma objetiva as principais caracteristicas das 

operações de Evacuação Aeromédica, suas necessidade e demandas técnicas, que 

foram estudados na revisão bibliográfica. 

 

4.1. A EVACUAÇÃO AEROMÉDICA NO EXÉRCITO BRASILEIRO  

 

Com base nas diversas fontes consultadas na revisão da literatura, que tratam 

das Operações de Evacuação Aeromédica, pode-se dizer que, mesmo estando 

previstas nos manuais de Emprego da Aviação do Exército, este tipo de missão carece 

de um estudo pormenorizado acerca de suas necessidades técnicas e doutrinárias.  

Os dados técnicos e doutrinários apresentados no manual EB20-MC-10.204 

LOGÍSTICA, sobre as operações logísticas, bem como todas as IP que tratam da 

organização e emprego da Av Ex, não detalham nada sobre as características das 

operações de evacuação aeromédica, restringindo-se somente a uma página nos 

manuais, não especificando quais as particularidades das aeronaves para executarem 

tais missões, além de não definirem as qualificações para os tripulantes nem para as 

equipes especializadas de saúde. Não existe nenhum tipo de padronização ou 

referência sobre o emprego das aeronaves da Av Ex, em particular o HM-3 Cougar, 

nas operações de Ev Aem. 

 
A EVAM é uma missão essencialmente médica, na qual as aeronaves a 
serem utilizadas devem ser de emprego geral, no caso da Aviação do 
Exército, as aeronaves Pantera, Blackhawk ou Cougar, todas devidamente 
configuradas para esta missão, não sendo definida, pelas Instruções 
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Provisórias 90-1, uma aeronave específica, dificultando os planejamentos 
com relação ao emprego e configuração da mesma (CAMPOS, 2009, p. 27) 
 

Esta lacuna no conhecimento prejudica bastante o estudo do emprego da 

Aviação do Exército nas operações de Ev Aem. 

Através da revisão da literatura ainda pode-se dizer que a Aviação do Exército, 

apesar de ter como missão realizar as Ev Aem não possui capacidade para tal. A falta 

dos equipamentos médicos necessários para serem embarcados, bem como a falta 

de pessoal especializado, permite somente a realização de transporte de ferido, tendo 

em vista que este tipo de operação não necessita de equipe de saúde embarcada 

nem de nenhum material de suporte a vida dentro da aeronave. 

 

4.1.1 A Doutrina das operações de Ev Aem no Exército Brasileiro 
 

O arcabouço doutrinário que rege as operações de evacuação aeromédica 

dentro da aviação do exército ainda é embrionário, existindo várias lacunas e 

indefinições quanto a execução e quanto as necessidades para realizá-las. 

Conforme levantamento feito entre os oficiais pilotos das aeronaves HM-3 

Cougar do 2º e 4º Batalhões de Aviação do Exército, sobre a doutrina que rege as 

operações de Ev Aem no âmbito da Av Ex, 32% desconhecem as abordagens 

doutrinárias sobre as operações de evacuação aeromédicas, constantes nos manuais 

que tratam do emprego da Aviação do Exército, ao passo que 68% dos pilotos 

conhecem a doutrina. Conclui-se que a falta de interesse pela doutrina das operações 

de Ev Aem, advém da falta de contato das unidades aéreas com esses tipos de 

operação, tendo em vista que não são executadas pela falta dos materiais 

necessários. Ou seja, quanto mais distante estiverem as unidades aéreas desta 

realidade, menos se pensará em doutrina de evacuação aeromédica. 
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GRÁFICO 1 – Respostas para a pergunta 1 da 1ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

Os que informaram conhecer a doutrina foram questionados a respeito da 

classificação da abordagem deste conteúdo existente nos manuais, poderiam optar 

por responder entre as respostas Insuficiente, Inadequado, Parcialmente suficiente e 

Suficiente.  

Segundo o Gráfico 2, e de acordo com o questionamento mencionado acima, 

as respostas foram de 5,6% achando que as abordagens doutrinárias são adequadas, 

50% achando que são parcialmente adequadas, 27,8% concluindo serem 

inadequadas e 16,7% classificaram como sendo insuficientes as abordagens 

doutrinárias sobre as operações de Evacuação Aeromédicas.  

O quadro a seguir apresenta algumas das principais justificativas para a não 

concordância com a plena adequabilidade da doutrina existente hoje, essas 

afirmações foram apresentadas complementando as respostas dos especialistas em 

Aviação do Exército, no caso os pilotos.  

 

Observações dos Especialistas em Aviação do Exército 

1 “ Não possui definição sobre o que deve ser realmente feito, materiais e pessoal habilitado” 

2  
“Tendo em vista que atualmente a Avex não tem condições de executar EVAEM acredito 
que os manuais deveriam abordar de forma mais específicas os materiais e preparação das 
tripulações para futuramente se adequar e poder cumprir esse tipo de missão” 

 

3 “A Av Ex tem sérias limitações em cumprir este tipo de missão, tendo em vista suas atuais 
capacidades operacionais” 

Sim

68% 

Não
32%

Conhecimento doutrinário das Op Ev Aem constantes nos 
manuais doutrinários do emprego da Av Ex 



 109 

Observações dos Especialistas em Aviação do Exército 

4 “O Assunto é abordado superficialmente nos manuais da Av Ex” 

5 “Os manuais citam apenas que as aeronaves devem ser especialmente configuradas e devem 
ter pessoal especializado” 

QUADRO 19 – Justificativas para a classificação da doutrina existente nos manuais da Av Ex 
Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 2 – Respostas para a pergunta da 1ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 
 

Uma informação relevante, colhida nos questionários, é que apesar de alguns 

pilotos desconhecerem a doutrina sobre as evacuações aeromédicas, existente nos 

manuais que tratam do emprego da Av Ex, todos souberam diferenciar este tipo de 

operação de um transporte de feridos. Acresça-se que a totalidade dos pesquisados 

(19 pilotos) responderam de acordo com as corretas definições, apresentando as 

principais diferenças e as principais finalidades de cada uma dessas missões. 

Nota-se que, apesar do desconhecimento doutrinário, todos os pilotos de HM-

3 sabem que o que diferencia uma Ev Aem de um transporte de feridos são as 

possibilidades trazidas pelos equipamentos de suporte à vida embarcados, bem como 

pela presença da equipe médica, ambos oferecendo melhores condições de 

atendimento e intervenção durante o voo de translado do ferido. O quadro a seguir 

elenca as principais respostas levantadas pelos pilotos de HM-3 do 2º e 4º Batalhões 

de Aviação do Exército. 

Adequada
5%

Parcialmente	
adequada

50%

Inadequada
28%

Insuficiente
17%

Classificação da doutrina constante nos manuais da Av Ex
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Observações dos Especialistas em Aviação do Exército 

1 “ A diferença esta no suporte a vida que pode ser dado ao indivíduo necessitado” 

2  “Transporte de feridos não há necessidade de ser realizado por aeronaves especialmente 
configuradas” 

 

3 
“Transporte de ferido trata-se apenas do deslocamento de ferido através dos meios aéreos. Ev 
Aem reúne todas as condicionantes para prestar o apoio necessário do suporte à vida (UTI 
instalada e médicos à bordo)” 

4 “O meio empregado (adaptado) e o acompanhamento de equipe especializada” 
QUADRO 20 – Justificativas para as diferenças entre transportes de ferido e Ev Aem 
Fonte: O autor 

 

Todos os pilotos ainda foram questionados sobre a existência ou não de 

alguma norma interna em suas unidades que regulassem tais atividades aéreas (Ev 

Aem). Observando-se o Gráfico 3 podemos observar que 78,9% afirmam não existir 

qualquer tipo de documentação que regule ou coordene as Ev Aem dentro das 

unidades aéreas em que servem. Porém 21,1% dos pilotos responderam que existe 

documentação que regula as atividades, mas que tais dispositivos não tratam 

especificamente dos equipamentos de suporte à vida, tampouco das equipes médicas 

e dos procedimentos a bordo. Esta documentação, meramente informativa, nada mais 

é que a transcrição dos dados existentes nos manuais.  

 

 
GRÁFICO 3 – Respostas para a pergunta 4 da 1ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

Existe	
documentação

79%

Não	existe	
documentação

21%

Existência de documentação reguladoras das atividades de 
Ev Aem nas Unidades
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4.2 A EVACUAÇÃO AEROMÉDICA NO EXÉRCITO AMERICANO  

 

Os Estados Unidos da América, contam com diversos manuais, artigos e 

publicações que tratam de tais operações, com suas peculiaridades e características 

específicas.  

 

4.2.1 Diferenças entre as MEDEVACs e CASEVACs  

 

As operações de evacuação são divididas em duas categorias específicas, as 

Casualty Evacuation (CASEVAC) e Medical Evacuation (MEDEVAC). Elas se 

propõem a mesma finalidade, porém se diferenciam uma da outra em algumas 

particularidades de acordo com o quadro a seguir. 

 

Características CASEVAC MEDEVAC 
Veículo específico para suporte de saúde Não possui Possui 
Disponibilidade de equipe médica embarcada Não possui Possui 
Equipamentos de suporte à vida embarcados Não possui Possui 
Armamento embarcado para engajamento em combate Possui Não possui 
Cruz Vermelha de acordo com as Convenção de Genebra Não possui Possui 

QUADRO 21 – Principais diferenças entre CASEVAC e MEDEVAC 
Fonte: o autor 

 

Basicamente a grande diferença entre uma Casualty Evacuation e uma Medical 

Evacuation se dá pela prestação de cuidados médicos durante o transporte, bem 

como sua preparação para o engajamento em combate. 

As MEDEVAC americanas quando realizadas com aeronaves de asas rotativas 

são chamadas de Aeromedical Evacuation, que trazendo para a realidade do Exército 

Brasileiro são comparadas as Evacuações Aeromédicas. Porém no Exército 

americano as MEDEVAC são realizadas de um ponto seguro para outro, geralmente 

transporte entre os escalões de saúde 

Já as CASEVAC, são as mais utilizadas nas frentes de combate, pois são 

destinadas para resgatar os ferido o mais à frente possível, atendendo o princípio da 

Golden Hour, que consiste em entregar o ferido na estação de tratamento de saúde 

no menor espaço de tempo. Mesmo sendo aeronaves configuradas para uma 

CASEVAC, elas possuem o mínimo de equipamentos de saúde e pessoal de saúde a 
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bordo. 

Em entrevista com o 1º Sargento Agostini que foi Líder de Equipe dos SEALs 

e com experiência em combates como Afeganistão (3 anos) e Iraque (3 anos), 

tratando a respeito das diferenças entre as operações de CASEVAC e MEDEVAC 

realizadas pelo Exército Americano relata, conforme o Apêndice I, o seguinte: 

“Eu, infelizmente participei de muitas operações de evacuação, tanto as 

CASEVAC como as MEDEVAC, e inclusive fui evacuado uma vez pois me feri em 

combate. 

A verdade é que esses termos são usados diferentemente de acordo com as 

Unidades as realizam. Mas eu diria que a definição mais comum é que as CASEVAC 

são realizadas quando você tem que realizar ações de combate no seu caminho de 

ida até o ponto de resgate ou na sua retirada do local, e também que nos casos de 

CASEVAC são utilizados veículos não-médicos para transportar os feridos.  

MEDEVAC é o transporte de pessoal de uma instalação de saúde para outra, 

geralmente esses transportes são realizados de uma “zona segura” para outra. Seria 

como transportar um paciente de um hospital em Cabul para um hospital na 

Alemanha.  

Já escutei algumas pessoas dizerem que a única diferença entre essas duas 

operações, é que as CASEVAC são realizadas por veículos armados para o combate 

e as MEDEVAC por veículos não armados para o combate. Mas, novamente, esses 

termos são usados diferentemente de acordo com cada Unidade e, se alguém dizer a 

você que sabe com certeza a diferença entre essas duas operações, esta pessoa só 

estará dizendo a você como a Unidade em que ela serve utiliza esses termos”. 

Trazendo praticamente a mesma definição, porém com pequenos conceitos 

diferentes, o Major Fischer, piloto da Aviação do Exército Americano que serviu no 

Afeganistão durante 3 anos, em entrevista nos dá a seguinte definição de CASEVAC 

e MEDEVAC conforme apêndice G: 

“CASEVAC é quando um veículo qualquer pode transportar um ferido (carro, 

caminhão, helicóptero, avião, barco). Um veículo utilizado para uma CASEVAC não 

possui como missão primordial evacuar feridos. MEDEVAC é a utilização de veículos 

de transportes específicos (como um helicóptero Black Hawk) que possuem a missão 

exclusiva de evacuar feridos. MEDEVAC são dedicadas e possuem pessoal 

especializado para prover cuidados médicos durante o transporte para um escalão de 

saúde mais elevado, como um hospital por exemplo” 
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Desta maneira, através da análise da revisão bibliográfica e dos produtos das 

entrevistas, pôde-se concluir acerca do modo de operação do Exército dos Estados 

Unidos durante as missões de evacuação de seus feridos. Tal modo de operação 

ganha importância pois pode ser utilizado como base para o desenvolvimento de 

nossa doutrina, ainda muito carente. 

A respeito do conceito de CASEVAC, pode-se inferir que não consiste apenas 

no transporte de feridos sem suporte médico a bordo, e sim trata-se de uma operação 

na qual não existe uma aeronave específica para o resgate aeromédico, porém 

embarcado nesta aeronave existem alguns equipamentos básicos de saúde, e uma 

equipe de saúde constituída por militares especializados em realizar resgates em 

combate. 

Assim, pode-se inferir que na doutrina americana as MEDEVACS são 

primordialmente realizadas entre instalações de saúde, com paciente já estabilizado 

por alguma equipe médica. Já as CASEVAC são realizadas desde a frente de combate 

(Pontos de Acidente - Point of Injury) como uma pronta intervenção de saúde para os 

combatentes feridos, até os primeiros postos de atendimento especializado.     

 

4.2.2 As aeronaves e as missões 
 

O Exército americano, em sua doutrina de emprego das Evacuações Médicas, 

no manual Medical Evacuation in a Theater of Operations – FM 8-10-6 (2000), define 

que o Batalhão de Evacuação Médica é o responsável por prover o apoio de saúde 

no que tange as evacuações de feridos nas frentes de combate. Este Batalhão possui 

como uma de suas Subunidades a Companhia de Ambulâncias Médicas Aéreas, esta 

subunidade dispões de 15 aeronaves HH-60 que são dedicadas exclusivamente para 

realizar as evacuações aeromédicas. 

Por possuírem uma Companhia inteiramente dedicada para as evacuações 

aeromédicas, o Exército Americano se beneficia da exclusividade dos helicópteros 

para esta missão. Os HH-60 são helicópteros concebidos exclusivamente para as 

operações de MEDEVAC, pois são configurados e construídos para tal. Além de todos 

os equipamentos de suporte a vida embarcados, os helicópteros desta SU possuem 

a Cruz Vermelha estampada na fuselagem externa, o que caracteriza como um 

helicóptero protegido pelas Convenções de Genebra. Esses helicópteros contam com 
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a intercambialidade dos equipamentos em caso de indisponibilidade de alguma 

aeronave, pois são modulares entre o mesmo modelo, de acordo com o Major Fisher: 

“A maioria dos equipamentos pode ser removida, mas os helicópteros 

específicos para MEDEVAC são projetados especificamente para transportar 

determinados equipamentos. Por exemplo, o equipamento que se encaixam em um 

helicóptero HH-60, pode não caber em UH-1 Huey, devido a limitações de tamanho e 

peso. No entanto, se um HH-60 ficar indisponível e existir outro disponível, ele poderá 

ser mobiliado com esses equipamentos. Outra coisa importante a notar é que um 

helicóptero de MEDEVAC é especificamente designado e protegido pelas 

Convenções de Genebra (embora a maioria dos terroristas e atores não estatais não 

sigam as regras da Convenção de Genebra)”. 

Outros helicópteros, não concebidos para estes tipos de operações, podem ser 

destinados para realizarem uma evacuação, podendo ser uma CASEVAC, na qual, 

apesar de não ser uma MEDEVAC, os helicópteros também são equipados com um 

mínimo de equipamentos médicos, e independente do tipo de missão, existirá uma 

equipe de saúde mínima a bordo, como relata em entrevista o major Fischer.  

“Nas CASEVAC geralmente são helicópteros equipados com seu equipamento 

de missão de combate e, se uma missão de CASEVAC surgir, eles removem qualquer 

equipamento que tenham a bordo para poder transportar a vítima. A plataforma 

CASEVAC é menos equipada que uma plataforma MEDEVAC em termos de pessoal 

e equipamentos de suporte a vida”. 

 

4.2.3 As equipes de saúde 

 

Como já abordado, as MEDEVACs contam com pessoal de saúde 

especializado, com um nível superior para o atendimento a bordo, pois nessas 

operações consistem no transporte de um paciente que entre os escalões de 

evacuação do Exército Amerciano.  

São médicos de voo, enfermeiros de voo e outros membros do corpo de saúde, 

que embarcados e com os equipamentos necessários, conseguem em voo realizar 

procedimentos cirúrgicos que não podem ser executados pelas equipes de saúde 

durante uma CASEVAC. 

Já os tripulantes da saúde, que vão embarcados nas aeronaves durante uma 
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CASEVAC, são responsáveis por estabilizar o paciente, e realizar pequenos 

procedimentos, como transfusão de sangue, aplicação de medicamentos, estancar 

hemorragias, desobstruir vias aéreas, entre outras.  

O major Fischer em entrevista relata o seguinte: 

“Nas MEDEVAC existe uma tripulação médica a bordo, geralmente um médico 

de voo, enfermeiro de voo e outros militares treinados para permitir que o ferido 

permaneça vivo até a chega no destino, para que receba o tratamento adequado. Nas 

CASEVAC normalmente existe uma equipe que faz parte da tripulação responsável 

por dar o atendimento médico primário a bordo. Se não existe nenhuma aeronave 

configurada para uma MEDEVAC disponível, somente uma configurada para 

CASEVAC e o tempo impõe a urgência do atendimento, o máximo de pessoal de 

saúde é colocado a bordo para atender a ocorrência”.  

Corroborando com o que foi dito pelo Major Fischer, o 1º sargento Agostini 

relata que existem em apoio às frentes de combate uma equipe de atendimento a 

traumas em prontidão para o surgimento de uma MEDEVAC ou CASEVAC. 

Sobre as equipes médicas, infere-se que na MEDEVAC é obrigatória a 

presença de uma equipe de saúde a bordo. Nas CASEVACs, diferente do que é 

praticado no Brasil, sempre que possível, existe a presença dos tripulantes do serviço 

de saúde que muitas vezes são exclusivamente treinados para a pronta intervenção 

no combate, oferecendo o tratamento inicial aos feridos durante os voos até uma 

estação de tratamento de saúde, onde receberá o tratamento cirúrgico mais 

adequado. Em ambos os tipos de missão existe uma equipe médica ou de 

atendimento primário que possuem treinamentos específicos para se adaptarem as 

operações aéreas. 

 

4.2.4 A aeronave americana (HH-60) versus a aeronave da Av Ex (HM-3 Cougar) 
 

É indiscutível que o HH-60, projetado e construído para realizar as MEDEVACs 

possui uma estrutura incomparável com o HM-3, pois dispõe de adaptações para uma 

aeronave que é utilizada exclusivamente para este fim. 

Porém, o mesmo modelo também é utilizado nas CASEVACs, dispondo de 

menos recursos, e destinado principalmente para as ações de combate.  

Sendo assim, a Aviação do Exército, dispondo de um helicóptero que em 
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questões de espaço interno, autonomia de voo, carga máxima de transporte, entre 

outras especificações, se assemelha bastante ao modelo utilizado pelo Exército 

americano. 

 

Características HH-60 HM-3 
Autonomia de voo 600 Km 800Km 
Capacidade de leitos 04 06 
Peso máximo de decolagem 9.900 Kg 9.000 Kg 
Velocidade de cruzeiro 360 Km/h 250 Km/h 

QUADRO 22 – Características do HH-60 e do HM-3 
Fonte: o autor 

 

 Comparando o helicóptero utilizado pelos Estados Unidos, tanto nas 

CASEVAC ou na MEDEVAC (HH-60), com o HM-3 Cougar da Av Ex, podemos dizer 

que ambos possuem características em comum que os permitem serem configurados 

para realizar as Ev Aem. 

A modularidade dos equipamentos e das aeronaves deve ser aproveitada ao 

máximo, assim como o americano aproveita nas situações em realiza uma CASEVAC, 

ou quando uma aeronave que estava configurada para uma MEDEVAC fica 

indisponível intempestivamente. 

Com relação às aeronaves e suas características, pode-se inferir que apesar 

de não ter sido construída exclusivamente para este tipo de missão como o HH-60, o 

HM-3 Cougar, possui peculiaridades que possibilitam a sua adaptação, como 

autonomia, espaço interno, peso máximo de decolagem, velocidade de voo, entre 

outros, quando comparado ao HH-60 não exclusivo para as MEDEVAC.    

   

4.3 A EVACUAÇÃO AEROMÉDICA NO EXÉRCITO FRANCÊS 
 

O Exército Francês em sua doutrina, como foi apresentado, trabalha somente 

com a categoria de Evacuation Sanitaire (EVASAN), que conta com uma aeronave 

equipada com os materiais necessários para prestar o atendimento aos feridos que 

forem transportados. 

Dentro da doutrina da EVASAN, existe a possibilidade do ferido ser 

transportado de helicóptero de acordo com a urgência da situação do seu quadro 

clínico, para definir isso a Aviação do Exército Francês utiliza as definições 
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estabelecidas pela OTAN, classificando os feridos de acordo com o quadro a seguir: 

 

Classificação Definição 
A Gravemente ferido, deve ser evacuado em até 90 minutos 
B Consideravelmente ferido, deve ser evacuado em até 4 horas 
C Estes casos devem ser evacuados em até 24 horas  

QUADRO 23 – Classificação dos feridos padrão OTAN 
Fonte: Terre Information Magazine (2017, p.5) 

 

Nos casos das evacuações realizadas nas frentes francesas, em todos os 

casos as EVASAN contarão com uma equipe médica, constituída de um médico e um 

enfermeiro de voo. 

A doutrina francesa de evacuação define que os tratamentos iniciais aos 

feridos, deve acontecer nos locais do acidente, ou nos Postos de Saúde dos 

Batalhões, após esse atendimento inicial os feridos são levados a um local seguro 

para embarque na aeronave, caso seja necessário, segundo Castro (2014), as 

EVASAN utilizam os helicópteros de manobra da Aviação do Exército Francês 

(Aviation Légere d’Armée de Terre – ALAT) para as evacuações Nível 2 e 3 do Quadro 

a seguir: 

 
NÍVEL EXECUTANTE CAPACIDADE 

Nível1 Unidade elementar de combate (Batalhão) Ferimentos primários e 
evacuação terrestre 

Nível 2 Brigada isolada 
Necessidade cirúrgica de 

emergência, tratada ainda no 
âmbito da brigada 

Nível 3 TO (Teatro de Operações). Nesse nível a 
evacuação é realizada para a DE. 

Tratamento de ferimentos 
graves. 

Nível 4 TO - O ferido é retirado do TO Tratamento definitivo 

QUADRO 24 – Níveis de Evacuação no Exército Francês 
Fonte: Castro (2014, p. 42)   
 

Os helicópteros que realizam as EVASAN, não são exclusivos para este tipo 

de missão, são aeronaves de emprego geral que são passados em reforço, por tempo 

limitado, a algum Grupamento Logístico ou a uma Grande Unidade de combate. 

Diferente do modo de operação do Exército Americano, a ALAT não possui 



 118 

uma Unidade ou Subunidade específica para realizar as EVASAN, sendo desta forma 

o modo de operação que mais se assemelha a escassa doutrina de Ev Aem no 

Exército Brasileiro. 

Quando as aeronaves são passadas a uma Brigada para realizar as 

evacuações, é criada uma Célula de Coordenação de Aviação, e para integrar esta 

célula, é destacado um Oficial de Ligação que vai ser o responsável por coordenar as 

solicitações de EVASAN e acionar as tripulações que estão de prontidão. 

 
A evacuação aeromédica no exército francês é realizada por aeronaves 
previamente destacadas para tal missão, sendo composta por tripulações em 
condições de operar 24 horas por dia e decolar após 30 minutos do 
acionamento, via célula de coordenação da Brigada (CASTRO, 2014 p.46) 

  

O Conceito de Golden Hour não é utilizado dentro da doutrina francesa de 

evacuação, segundo um artigo da revista militar francesa Terre Information Magazine 

(2017) os primeiros 10 minutos após o trauma são cruciais para a sobrevivência dos 

soldados, relata ainda que 80% das mortes registradas por hemorragia ocorrem 

durante este intervalo de tempo, este período de tempo é chamado de “Os dez 

minutos de platina”.  

O atendimento primário a um vitimado é fornecido pelo seu companheiro de 

combate na linha de frente. Todos os soldados franceses recebem treinamento para 

realizarem um resgate em combate juntamente com os atendimentos primários, como 

por exemplo a confecção de um torniquete. Essas ações auxiliam os resgates dos 

militares feridos e a manutenção de suas vidas. 

A sequência de resgate segue como na Figura 46 abaixo. Na ocorrência de um 

trauma, em até 10 minutos o ferido tem que estar recebendo seu tratamento médico 

primário. 

A partir do ponto de incidente é evacuado para um local de concentração de 

feridos, onde receberá, em até 60 minutos, o tratamento médico por de uma equipe 

médica mais especializada, a partir deste momento entre 60 minutos e 120 minutos 

estará chegando, de helicóptero, se for o caso, ao local onde terá um apoio de saúde 

mais coerente com a sua situação, que é o Grupamento Médico-Cirúrgico. 

A partir do Grupamento Médico-Cirúrgico, se a situação assim o exigir é 

evacuado para algum hospital na França em um tempo entre 24 e 36 horas. 
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FIGURA 45 – Teoria dos atrasos clínicos nos cuidados aos combatentes  
Fonte: Terre Information Magazine (2017, p.8) 

 

4.3.1 A aeronave francesa utilizada na EVASAN 

  

A Aviação do Exército Francesa utiliza para as missões de EVASAN o Super 

Puma, que no Brasil recebe o nome de HM-3 Cougar, desta maneira infere-se que 

quanto as aeronaves disponíveis o Exército Francês e o Exército Brasileiro, 

encontram-se em igualdade de meios materiais, o que realmente fará uma diferença 

considerável é a existência dos materiais de suporte a vida embarcados, das equipes 

médicas especializadas e operações com helicópteros e doutrina vigente clara e 

objetiva. 

 

4.4 A AERONAVE HM-3 COUGAR NAS EV AEM  

 

A aeronave HM-3 Cougar, utilizada pela Aviação do Exército não possui 

equipamentos para realizar as missões de evacuação aeromédica, devido a não 

existência desses equipamentos. A única possibilidade que sobra à Av Ex é realizar 

um transporte de ferido, sem o devido cuidado ao vitimado embarcado. 

Com questionários respondidos por especialistas em Aviação do Exército 

(pilotos) e médicos da força terrestre, realizou-se uma análise das respostas buscando 
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verificar a adequabilidade ou não desta aeronave a esse tipo de missão. 

 

4.4.1 Visão dos pilotos quanto a adequabilidade do HM-3 às Ev Aem 
(Questionário A) 

 

Conforme levantamento feito entre os pilotos da aeronave HM-3 Cougar, 

pertencentes ao 2º e 4º B Av Ex, foi verificado, de acordo com a pergunta 1 da 2ª parte 

do questionário A, que 89,5% julgam que esta aeronave possui condições de realizar 

as operações aeromédicas, ao passo que 10,5% julgaram o contrário. 

Os dois militares que responderam negativamente apresentaram suas 

justificativas de acordo com o quadro abaixo. 

 

Justificativas para a resposta “Não” 

1 “ Se houver todos os equipamentos necessários juntamente com a equipe médica acho que sim” 

2  “Desde que os equipamentos de suporte a vida estejam embarcados” 
 

QUADRO 25 – Justificativas para pergunta 1 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 
 

 
GRÁFICO 4 – Respostas para a pergunta 1 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

Analisando as respostas dos pilotos percebe-se que todos entendem que a 

necessidade de material específico de saúde para realizar as evacuações é o grande 

impeditivo para a Av Ex realizar a Ev Aem, em especial para o Cougar. 

Quanto a possíveis mudanças estruturais na aeronave para a adequação do 

Sim

89% 

Não
11%

A aeronave HM-3 tem condições de realizar uma Ev Aem
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HM-3 às missões, 52,6% alegaram que estas são necessárias para o cumprimento 

das missões, enquanto 42,1% disseram que não há necessidade de alteração 

estrutural. Por fim, 5,3% não possuíam opinião formada sobre o assunto. 

 

 
GRÁFICO 5 – Respostas para a pergunta 2 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

As respostas que apresentaram a opinião favorável às alterações estruturais 

estavam ligadas diretamente com a questão da alimentação dos equipamentos. 

Alguns pilotos responderam baseando-se na compatibilização da rede elétrica da 

aeronave com os equipamentos, porém grande parte que respondeu “sim” justificou 

sua resposta com argumentos que não são pertinentes às mudanças estruturais e sim 

materiais. Desta forma, o número de pilotos que optaram por essa resposta poderá 

ser alterado de 10 para 3, ou seja de 52,6% para 15,8%. 

 

Justificativas para a resposta “sim” da pergunta 2 da 2ª parte do questionário A 

1 “ compatibilização dos equipamentos na aeronave, como por exemplo, a fonte de energia” 

2  “Acredito que a adequação de natureza elétrica visando compatibilizar os equipamentos” 
 

3 “Seria necessário definir como seriam instalados os meios e materiais para prestar o suporte ao 
ferido”  

QUADRO 26 – Justificativas para pergunta 2 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 
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A adequabilidade do volume da cabine de carga foi questionada perante os 

pilotos, que poderiam responder entre as opções, Adequado, Parcialmente adequado, 

Inadequado e Insuficiente. Desta maneira 94,7% dos questionados responderam que 

o volume interno é adequando e 5,3% responderam que é inadequado, porém não 

justificando sua resposta. 

 

 
GRÁFICO 6 – Respostas à pergunta 3 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 
 

O Cougar por ser uma aeronave de grande porte, possui um volume interno 

considerável, o que foi ressaltado pelos pilotos em suas justificativas conforme o 

quadro a seguir. 

 

Justificativas para a resposta “Adequado” da pergunta 3 da 2ª parte do questionário A 

1 “Possui espaço suficiente para a instalação de material se compararmos, por exemplo, com o 
AS350 utilizado pela PMSP” 

2  “Bom, se na cabine do Cugar não couber... fica quase inviável na imensa maioria dos 
helicópteros” 

 

3 “Tem espaço de sobra no Cougar caso seja configurado somente para realizar uma Ev Aem”  

QUADRO 27 – Justificativas para pergunta 3 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

A tripulação de uma aeronave é composta de pilotos e mecânicos de voo (MV). 

No caso do Cougar, são dois pilotos e dois mecânicos, um em cada porta lateral. Os 
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Classificação do volume interno da cabine de 
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MVs são os olhos do piloto para as manobras próximas a obstáculos, próximas ao 

solo e naquelas que exijam uma movimentação precisa da aeronave. Desta maneira 

é indispensável a presença do mecânico nos voos, tendo um papel tão importante 

quanto o do piloto. 

Sendo assim, os pilotos foram questionados a respeito da compatibilidade do 

trabalho do MV com o volume da cabine de carga, caso esteja configurada com as 06 

macas para feridos. 

As respostas obtidas foram de 31,6% alegando que não atrapalharia o trabalho 

dos MVs a bordo, 57,9% respondendo que atrapalharia em partes o trabalho, 5,3% 

disseram que atrapalharia em demasia e 10,6% responderam que não possuíam 

opnião formada a respeito do assunto.  

Alguns militares alegaram que o espaço ficaria muito confinado para o trabalho 

e a livre circulação dos mecânicos na cabine de carga, o que, por consequência 

atrapalharia o trabalho de toda a tripulação. 

Por outro lado, obtiveram-se respostas mais concretas a respeito da não 

interferência no trabalho da tripulação (MV e pilotos), nada que afetaria ou 

comprometesse a operacionalidade e a segurança das operações.  

 

 
GRÁFICO 7 – Respostas para a pergunta 4 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

O HM-3 tem a possibilidade de realizar voos noturnos, com ou sem o auxilio 
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dos óculos de visão noturna (OVN). Esses óculos quando utilizados, aproveitam a 

luminosidade residual do ambiente e potencializam “transformando o escuro em 

claro”. 

No voo sem os óculos de visão noturna, é necessária uma adaptação da visão 

para que se possa pilotar e guiar a aeronave com mais tranquilidade sem ser 

incomodado pela claridade excessiva dos painéis de instrumentos ou pelas luzes da 

cabine de carga quando acesas. 

No voo com OVN, qualquer claridade excessiva pode vir a atrapalhar o trabalho 

da tripulação, tanto dos pilotos como dos mecânicos, tanto que as aeronaves quando 

configuradas para o voo OVN possuem uma iluminação específica para não 

atrapalhar o funcionamento dos óculos. 

Caso estejamos realizando uma Ev Aem de noite, provavelmente a equipe 

médica necessitará da iluminação da cabine de carga durante o tratamento do ferido, 

nesta linha de pensamento a pergunta 5 e 6 referem-se à facilidade de trabalho da 

tripulação durante os voos noturnos, sem OVN (pergunta 5) e com OVN (pergunta 6), 

caso a equipe médica necessitar da iluminação da cabine de carga. 

Assim no Voo Visual Noturno (sem OVN), observou-se que 57,9% 

responderam que não atrapalharia o trabalho da tripulação, 26,3% responderam que 

a iluminação da cabine de carga atrapalharia em partes o trabalho da tripulação, 5,3% 

responderam que atrapalharia em demasia o trabalho da tripulação e 10,5% 

responderam que não possuíam opinião formada. 

Já no voo OVN, 5,3% respondeu que não atrapalharia o voo, 42,1% que 

atrapalharia em partes o trabalho, 31,6% afirmaram que atrapalharia em demasia o 

trabalho da tripulação, 10,5% concluíram que o voo OVN ficaria impraticável e 10,5% 

não possuíam opinião formada. 

Após analisar as respostas dos questionários, conclui-se que a iluminação da 

cabine de carga atrapalharia muito mais o trabalho da tripulação nos voos com OVN 

do que nos voos noturnos sem o OVN. Desta maneira, o trabalho dos mecânicos de 

voo seria muito mais prejudicado, pois ficam completamente expostos a iluminação 

da cabine de carga, que inviabiliza o uso dos OVN, ao passo que os pilotos podem se 

beneficiar pela proteção fornecida por uma cortina. 

Ainda algumas respostas definiram o voo OVN impraticável nestes casos, pois 

anularia completamente a operacionalidade dos mecânicos. 
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GRÁFICO 8 – Respostas para a pergunta 5 e 6 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

Uma solução encontrada, seria a imposição do apagamento das luzes da 

cabine durante os procedimentos de aproximação para o pouso e de decolagem, 

sendo liberada sua utilização após o nivelamento da aeronave. Em coordenação com 

os mecânicos de voo a equipe médica solicitaria o acendimento das luzes e, por 

conseguinte os mecânicos de voo desligariam seus óculos.  

Uma solução do problema causado aos pilotos pela iluminação da cabine de 

carga, seria a instalação da cortina de zíper. Esta é localizada entre a cabine de 

pilotagem e a cabine de carga.  

Quando questionados sobre a efetividade desta cortina 68% dos pilotos acham 

adequado a utilização da cortina para o voo OVN, 21,1% com a opinião de ser 

parcialmente adequada a utilização da cortina e 10,5% classificaram como insuficiente 

a proteção que a cortina forneceria contra a luz da cabine de carga. 

Uma desvantagem encontrada decorrente da instalação da cortina de voo, é 

que os mecânicos, são impedidos de auxiliar os pilotos no monitoramento dos 

parâmetros da aeronave, como por exemplo, monitoramento da temperatura do motor, 

temperatura do óleo do motor, da caixa de transmissão principal, pressão do óleo, 

parâmetros elétricos, entre outros, pois estes são visualizados através de diversos 

painéis no painel de pilotagem.  
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FIGURA 46, 47 e 48 – Cortina de voo Instalada no Cougar  
Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 9 – Respostas para a pergunta 7 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

A maioria das justificativas para as respostas parcialmente adequado, 

inadequado e insuficiente se embasaram no trabalho dos mecânicos de voo, alegando 

que mesmo com a cortina o trabalho dos MVs ficaria muito prejudicado com a 

iluminação da cabine de carga. 

Padronizações como as descritas na resposta anterior, como por exemplo, a 

imposição das luzes da cabine apagadas nos momentos críticos do voo, permitindo 

desta maneira que os MVs auxiliem os pilotos durante o voo, seriam uma boa proposta 
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para a coordenação dos trabalhos das equipes médicas e tripulação de voo. A seguir 

serão apresentadas algumas das principais justificativas para as respostas. 

 

Justificativas para a resposta da pergunta 7 da 2ª parte do questionário A 

1 “ A tripulação não é composta somente de pilotos. Os MVs estariam expostos a toda iluminação 
no compartimento de carga ” 

2  “Vale lembrar que o mecânico também utiliza o OVN, e a iluminação atrapalha o mesmo, apesar 
da cortina permitir melhores condições para os pilotos” 

 

3 “Impede que os MVs auxiliem os pilotos na observação dos instrumentos e do painel de alarme”  

QUADRO 28 – Justificativas para a resposta da pergunta 7 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

A aeronave HM-3 possui posições definidas para o encaixe das macas que são 

utilizadas para o transporte dos eventuais feridos, essas macas são modulares 

podendo ser instaladas de acordo com a finalidade e necessidade da missão, ou seja, 

permite definir o número de 01 a 06 pacientes a serem transportados. 

Os pilotos foram questionados quanto a facilidade oferecida pela existência 

dessas 06 possíveis posições de leitos, dos quais 52,6% responderam que julgam 

adequado a existências das macas para as evacuações, 42,1% definiram como 

parcialmente adequado e 5,3% definiram como insuficiente. 

 

 
GRÁFICO 10 – Respostas para a pergunta 8 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 
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As respostas que definiram a existência da possibilidade de instalação das 06 

macas como parcialmente adequado apresentaram justificativas muito plausíveis e de 

grande importância para o assunto.  

Conclui-se que, apesar da maioria dos pilotos responderem como adequado, e 

de acordo com as justificativas para as outras respostas, a instalação de 06 macas 

para realização de 06 Ev Aem não permitiria um espaço adequado para o trabalho 

das tripulações, pois deduz-se que com 06 pacientes necessitando de Ev Aem, será 

necessário também 06 Kits de equipamentos de suporte a vida, desta maneira a 

utilização dos 06 leitos simultaneamente fica limitada as operações de transporte de 

feridos, na qual a intenção é transportar o maior número de feridos possíveis no menor 

espaço de tempo.  

Uma boa sugestão para a utilização dos leitos para Ev Aem seria limitar o 

numero de feridos com necessidade de suporte a vida para 02 ou 03 no máximo. 

O militar que respondeu como insuficiente não justificou a sua resposta. 

Quanto ao alcance da aeronave Cougar, baseado na sua autonomia, 

concluímos que esta aeronave pode atingir um raio de até 800 Km aproximadamente, 

em 3 horas e 50 minutos de voo, desta maneira conciliando tal informação com a 

adequabilidade do HM-3 às Ev Aem, 84,2% concordaram com a plena adequabilidade 

ao passo que 5,3% responderam ser parcialmente adequado e 10,5% responderam 

ser inadequado. 

 

 
GRÁFICO 11 – Respostas para a pergunta 9 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 
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Analisando as respostas podemos concluir que a maioria dos pilotos de HM-3 

se sentem confortáveis quando a adaptabilidade da autonomia do Cougar para a 

realização de uma Ev Aem. 

A partir das respostas foram coletadas diversas ideias pertinentes a respeito do 

alcance desta aeronave. As Ev Aem são missões na qual o tempo é um fator de 

extrema importância, assim um alcance como o do Cougar de 800 Km não seria usado 

na sua plenitude, tendo em vista que para usar esta autonomia na sua plenitude 

seriam gastas mais de 3 horas e meia de voo, o que seria contraditório com a 

finalidade desses tipos de operações que primam pela velocidade e trabalham sempre 

com a premissa de tempo. 

Em contrapartida, conclui-se ainda que, com este alcance permitiria ao HM-3 

atuar desde o primeiro escalão da cadeia de evacuação até o terceiro, oferecendo a 

força uma resposta com um tempo de reação menor e com maior simplicidade. 

A seguir foram selecionadas algumas respostas que forneceram dados 

importantes para o referido trabalho. 

 

Justificativas para a resposta da pergunta 9 da 2ª parte do questionário A 

1 “ Deve ser adequado ao suporte à vida, acredito que para um helicóptero, quanto mais próximo 
melhor”. 

2  “Considero uma distância satisfatória, pois acredito que com esse raio, é possível chegar a 
grandes centros com o apoio médico ideal para o ferido”. 

 

3 
“Uma Ev Aem que necessite realizar um deslocamento de mais de 3 horas em helicóptero, 
acredito ser inviável para a vítima, e deverá ser otimizada com a utilização de aeronaves de asa 
fixa como parte dos meios de planejamento”. 

4 “Esse alcance extrapola a real necessidade, que não excederia 200 Km”. 

5 
“Julgo que acima de 300 Km o avião seria o meio mais adequado. O helicóptero é para tirar de 
uma situação onde o avião não pousa e levar até um aeródromo mais próximo ou mesmo até o 
hospital mais próximo (caso esteja dentro desses 300 Km)”. 

QUADRO 29 – Justificativas para a resposta da pergunta 9 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

Quando questionados a respeito do peso máximo de decolagem do Cougar em 

atendimento as Ev Aem, 68,4% dos pilotos responderam que é adequado e 31,6% 

responderam ser parcialmente adequando. 

Os pilotos que responderam ser parcialmente adequado justificaram suas 

respostas respaldando-se na falta de conhecimento sobre o peso dos equipamentos 
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médicos necessários, sendo assim não poderiam afirmar se a capacidade de 

decolagem é totalmente adequada ou não, desta maneira optaram pela resposta 

parcialmente adequada, tendo em vista o planejamento apresentado a seguir. 

 

 
FIGURA 49 – Planejamento básico de disponibilidade de peso  
Fonte: O autor 

 

Desta forma, com a disponibilidade de 1.400 Kg para os equipamentos de 

saúde, escolheram a resposta parcialmente adequado tendo em vista ser uma 

quantidade de peso razoável para os equipamentos médicos. 

 

 
GRÁFICO 12 – Resposta da pergunta 10 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 
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Conclui-se que a maioria absoluta dos pilotos de Cougar acreditam que a 

potencia máxima de decolagem do HM-3 é adequada para este tipo de operação. 

Esta aeronave, possui uma extensa área na cabine de carga, e por ser um 

helicóptero destinado a vários tipos de operação, desde transporte de tropa até 

missões de transportes logísticos, possui no piso do compartimento da cabine de 

carga diversos pontos de amarração e fixação, que são utilizados principalmente para 

o acondicionamento de cargas e outros volumes que podem se desprender durante o 

voo. 

Assim, os pilotos foram questionados a respeito da importância destes pontos 

de ancoragem para a fixação dos equipamentos de saúde, e 57,9% responderam que 

são adequados às operações e 36,8% responderam ser parcialmente adequados. 

 

 
GRÁFICO 13 – Resposta da pergunta 11 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

Sobre os pontos de fixação existentes no piso da cabine de carga do Cougar 

conclui-se que a maioria absoluta dos pilotos acreditam ser suficientes, desta forma 

adequados, as missões de evacuação aeromédica, tendo em vista que existe a 

necessidade de se fixar e amarrar tudo que vai dentro da aeronave, evitando desta 

maneira o seu desprendimento durante o voo, uma possível danificação no material e 

até mesmo um acidente dentro da cabine. 

Finalizando a segunda parte do questionário distribuído aos pilotos, os militares 

foram interrogados a respeito da adequabilidade técnica da aeronave HM-3 Cougar 

para a realização das operações de evacuação aeromédicas. 
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GRÁFICO 14 – Resposta da pergunta 12 da 2ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

Com as respostas coletadas, de acordo com a maioria dos pilotos, conclui-se 

que o Cougar, por ser uma aeronave multimissão, possui as características básicas 

para o atendimento às Ev Aem, que são basicamente, espaço interno adequado, peso 

máximo de decolagem adequado, pontos de amarração disponíveis, autonomia 

compatível, entre outros dados coletados das diversas respostas. 

A inexistência dos equipamentos de suporte à vida não permite que as 

aeronaves realizem essas evacuações, porém temos uma aeronave altamente 

compatível para tal. 

Os militares que optaram pela resposta parcialmente adequado, justificaram 

suas escolhas levando-se em consideração a falta dos equipamentos médicos, porém 

em momento algum citaram alguma suposta incompatibilidade da aeronave.  

 

4.4.2 Vivência profissional dos pilotos de HM-3  

 

A terceira parte do questionamento feito aos pilotos, consistia em uma coleta 

de dados a respeito da vivência profissional de cada um com relação a ações de 

evacuação aeromédica ou similares. 

A primeira pergunta consistia em um questionamento sobre a participação ou 

não em alguma missão ou situação de sobreaviso a alguma operação militar, na qual 

atuariam como pronta resposta para evacuação em caso de acidente. 

Desta maneira, 89,5% responderam que já haviam participado de missões 
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dessa natureza, ao passo que 10,5% nunca participaram. 

 

 
GRÁFICO 15 – Resposta da pergunta 1 da 3ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

Relacionada com a primeira pergunta, a segunda pergunta questionou aos 

militares que já haviam participado das referidas missões, se suas aeronaves estavam 

equipadas com os materiais necessários de suporte à vida, obtendo um dado de 100% 

negativo, sendo que nenhuma tripulação em nenhuma missão estava de fato 

preparada para realizar uma Ev Aem. 

Concluindo sobre a pergunta um e dois, percebesse que na Aviação do 

Exército, os pilotos, por vezes, participando de missões de sobreaviso, com a 

finalidade de evacuar um possível vitimado, sem as melhores condições de execução, 

não contando com equipe médica, ou com materiais especializados para fornecer o 

suporte a vida necessário durante o transporte desse paciente para algum local que 

lhe prestará um apoio de saúde mais complexo.  

A pergunta de número três foi feita com relação as respostas das perguntas um 

e dois, na qual questionou-se se existia algum equipamento de emergência 

embarcado, como macas, imobilizadores, ataduras, torniquetes, como por exemplo os 

equipamentos da equipe SAR dos batalhões. 

Assim, 84,2% responderam que sim, que possuíam a sua disposição a equipe 

SAR e os materiais de emergência. Estes materiais não são os materiais de suporte 

à vida, e sim de atendimentos primários básicos. E 15,8% responderam que não, que 
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apenas estavam de sobreaviso sem apoio algum.    

   

 
GRÁFICO 16 – Resposta da pergunta 3 da 3ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

Analisando conjuntamente as perguntas 1,2 e 3 podemos concluir, 100% das 

missões de sobreaviso que os pilotos participaram, não dispunha de equipamentos 

adequados para realizar uma Ev Aem, porém 88% destas missões contavam com, 

pelo menos, os equipamentos de pronto atendimento, como maca, imobilizadores, 

ataduras, torniquete entre outros, bem como tinham a disposição integrantes das 

equipes de Busca e Salvamento integrantes dos Batalhões de Aviação do Exército, 

também conhecida como equipe SAR.  

Posto isto foi questionado aos pilotos que participaram destas missões se os 

mesmo estavam confiantes e confortáveis para o cumprimento da missão, 63% 

responderam que sim, que estavam confiantes pois a equipe SAR auxiliou 

sobremaneira nos preparativos trazendo um certo grau de conforto e segurança para 

a tripulação, outros alegaram que estavam confortáveis pois tinham condições de 

cumprir a missão dentro das possibilidades existentes. 

Os pilotos que não se sentiram confiantes e desconfortáveis (36,8%) 

justificaram suas respostas buscando suporte em função de questões jurídicas, como 

no caso do falecimento de um militar em voo, devido a falta dos equipamentos e 

equipe médica necessária, outros alegaram que se sentiam desconfortáveis pois 

sabiam que não conseguiriam garantir o suporte à vida durante o voo caso fosse 

necessário. 
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GRÁFICO 17 – Resposta da pergunta 4 da 3ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 

 

Encerrando a 3ª parte do questionário A, foi perguntado aos pilotos se eles 

acham que a Aviação do Exército encontra-se preparada para realizar as evacuações 

aeromédicas nos dias de hoje, baseando-se nos fatores técnicos. 

Grande parte dos pilotos responderam que não (84,2%), e em suas respostas 

pôde-se concluir que as principais justificativas para a resposta negativa foram: 

inexistência dos materiais necessários para as Ev Aem; falta de equipe médica 

padronizada e em condições de prestar atendimento em voo; falta de procedimentos 

padronizados no âmbito das unidades. 

 

 
GRÁFICO 18 – Resposta da pergunta 5 da 3ª parte do questionário A 
Fonte: O autor 
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4.4.3 Visão dos médicos quanto a adequabilidade do HM-3 às Ev Aem 
(Questionário B) 
 

Durante uma missão de Ev Aem, existem duas equipes importantíssimas para 

o sucesso desta operação, uma é a tripulação a outra é certamente a equipe médica 

que será a responsável direta elo tratamento do ferido. E com o intuito de verificar se 

o Cougar se adaptaria as exigências médicas necessárias, foi distribuído um 

questionário e analisado os diversos resultados. 

Primeiramente, em sala de aula, foi ministrada uma breve explicação do 

objetivo do mestrado e as características da aeronave HM-3 Cougar para os oficiais 

médicos. 

A primeira pergunta abordou a existência de 3 (três) tomadas de energia do 

lado direito, e 3 três do lado esquerdo, essas tomadas tem a finalidade de atender as 

demandas de alimentação elétrica para os equipamentos médicos utilizados durante 

o atendimento aos feridos, que estarão mobiliando as macas existentes do lado direito 

(3 macas) e do lado esquerdo (3 macas). 

Sendo assim foi questionado aos médicos se estes números de tomadas eram 

suficientes, os quais puderam responder entre as opções existente no gráfico do 

quadro número 30 a seguir. 

 

 
GRÁFICO 19 – Resposta da pergunta 1 da 1ª parte do questionário B 
Fonte: O autor 

 

Suficiente	para	
os	

equipamentos
5%

Atende	em	
parte	as	

exigências	dos	
equipamentos

42%

É	insuficiente
53%

Não	possuo	
opnião	
formada

0%

Número de tomadas quando a necessidade para 
atendimento aos 06 feridos



 137 

Analisando as respostas obtidas, conclui-se que a 53% dos médicos que 

responderam o questionário opinaram por ser insuficiente 6 tomadas para 6 macas, 

ao passo que 42,1% responderam que este número atende em partes as 

necessidades dos equipamentos médicos.  

Diversas sugestões foram apresentadas pelos oficiais médicos, e a que merece 

maior destaque devido a sua maior relevância e pertinência é a seguinte: seria viável 

este número de tomadas caso fossemos realizar o transporte de 02 (dois) feridos 

graves que necessitassem de aparelhos de suporte a vida. Uma boa solução seria 

limitar o número de pacientes graves para dois, podendo completar o restante dos 

leitos com pacientes que não necessitassem de total suporte a vida, de modo a 

otimizar o número disponível de tomadas priorizando o atendimento destes dois 

pacientes gravemente feridos. 

Ou seja, é completamente inviável, com questão a disponibilidade de pontos 

de alimentação elétrica, a evacuação aeromédica de 06 pacientes gravemente feridos, 

tendo em vista que a aeronave não possui tomadas suficientes para atender 

completamente todos esses leitos. 

A seguir, foi perguntado aos médicos a respeito da iluminação do 

compartimento da cabine de carga, qual a opinião deles com relação a iluminação 

durante os atendimentos aos feridos no caso de uma Ev Aem. 89,5% responderam 

que a iluminação do local é necessária na maioria dos casos, de modo a facilitar o 

trabalho da equipe médica, e 10,5% responderam que seria necessária somente em 

alguns casos. 

 

 
GRÁFICO 20  – Resposta da pergunta 2 da 1ª parte do questionário B 
Fonte: O autor 
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Sendo assim, conclui-se que em todos os atendimentos será necessária a 

utilização da iluminação interna da cabine de carga em algum momento do voo, fato 

este que é de extrema importância, tendo em vista a possibilidade de ser realizada 

uma Ev Aem com a utilização de Óculos de Visão Noturna (OVN), a qual foi abordada 

durante a analise das respostas às perguntas número 5 e 6 do questionário A feito 

aos pilotos de Cougar. 

A iluminação é um fator indispensável no tratamento e monitoramento do 

paciente, o Cougar atende essa necessidade de forma satisfatória no momento que 

apresenta a plena iluminação do compartimento da cabine de carga ao dispor de 5 

luminárias para esta função. 

O volume interno é um fator de grande relevância para o atendimento médico, 

sabendo que pode contar com um espaço adequado, a equipe médica terá uma maior 

facilidade de movimentação dentro da aeronave. 

Com relação a este item a pergunta número 3 questiona a adequabilidade do 

volume interno da cabine de carga ao atendimento aos feridos. Com uma 

porcentagem de 47,4% respondendo ser adequado e 52,6% respondendo ser 

parcialmente adequado.  

 

 
GRÁFICO 21 – Respostas das perguntas 3 e 4 da 1ª parte do questionário B 
Fonte: O autor 
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consideração a necessidade de 06 kits de equipamentos para esta situação.  

Com relação ainda ao gráfico anterior a analise das respostas nos leva a 

concluir que a facilidade de trabalho das esquipes médicas estaria diretamente 

relacionada com a configuração da aeronave para atender 2 feridos graves o que seria 

facilitado pela existência do espaço adequado, ou 6 feridos graves, o que seria 

dificultado, tendo em vista a complexidade de se cuidar de 6 pacientes graves em um 

espaço confinado. 

Outra pergunta abordou a autonomia de voo da aeronave em relação ao 

atendimento das evacuações para os Escalões de Evacuação. Foi questionado até 

qual escalão seria adequado uma Ev Aem com a autonomia de voo apresentada pelo 

HM-3. 

A grande maioria dos médicos, 73,7% responderam que o HM-3 conseguiria 

atender uma Ev Aem desde o 1º escalão até o 3º, e apenas 26,3% responderam que 

seria adequado desde o 1º até o 3º escalão. 

 

 
GRÁFICO 22 – Resposta da pergunta 5 da 1ª parte do questionário B 
Fonte: O autor 
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seria parcialmente adequado e ainda 10,5% responderam que a instalação de 06 

macas para atendimento aos feridos seria inadequado. 

Quanto ao espaço para circulação das equipes as respostas obtidas foram de 

31,6% com a opinião de que com as 06 macas instaladas o espaço para circulação 

seria adequado, já 52,6% discordaram, achando que com 06 macas o espaço interno 

para circulação e trabalho das equipes ficaria um pouco comprometido, por esta razão 

responderam ser parcialmente adequado e ainda 15,8% responderam ser inadequado 

o espaço de circulação com as 06 macas instaladas. 

 

 
GRÁFICO 23 – Resposta das perguntas 6 e 7 da 1ª parte do questionário B 
Fonte: O autor 

 

Conclui-se que, quanto ao número de macas apesar de 52,6% acharem 

adequado, as observações feitas pelos que discordaram desta opção é extremamente 

válida. A instalação de 06 macas para o atendimento aos feridos graves, se torna 

extremamente complicada, quando apenas uma equipe médica (01 médico e 02 

enfermeiros) está disponível para a observação e pronta intervenção a 06 pacientes 

gravemente feridos. 

Grande parte das respostas mencionaram que seria muito mais interessante 

diminuir o número de leitos para apenas 2 (dois) pacientes graves, tendo em vista a 

complexidade do atendimento e a existência de espaço disponível para os 

equipamentos de suporte à vida. Caso seja configurada com 06 leitos, estes deverão 

ser preenchidos com militares feridos que não necessitem de um acompanhamento 
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médico intenso bem como de suporte à vida através de equipamentos médicos, ou 

seja: uma configuração adequada seria 06 leitos para o simples transporte de feridos 

e 02 leitos para Ev Aem. 

Quanto ao espaço para a circulação a grande maioria respondeu ser 

parcialmente adequado tendo em vista a instalação de 06 macas, o que reduziria 

bastante o espaço para a circulação e trabalho da equipe médica, também nesta 

resposta foi observada a questão do número de leitos quando estiver realizando uma 

Ev Aem ou quando estiver realizando apenas um transporte de feridos. 

A necessidade de circulação dentro da aeronave é notoriamente maior quando 

transportando feridos graves (Ev Aem), sendo assim recomenda-se que sejam 

disponibilizados apenas 02 leitos para as operações de Ev Aem. 

O transporte de feridos seria ideal para a configuração de 06 leitos, no qual a 

equipe médica teria uma necessidade de circulação e monitoramento dos feridos bem 

menor que nas Ev Aem. 

Quando foi questionado sobre o peso máximo de decolagem e a adaptabilidade 

do HM-3 às operações de Ev Aem, 89,5% responderam ser adequado para tal, e 

10,5% responderam ser parcialmente adequado. 

 

 
GRÁFICO 24 – Resposta da pergunta 8 da 1ª parte do questionário B 
Fonte: O autor 

 

Na questão foi apresentado como disponibilidade de peso para os 

equipamentos médicos 1.400Kg, os quais foram classificados por 89,5% dos militares 

como adequado. 

Adequado
89%

Parcialmente	
adequado

11%
Inadequado

0%

Insuficiente
0%

Classificação do peso máximo de decolagem do HM-3 
em atendimento as Ev Aem



 142 

Concluindo a primeira parte do questionário, foi perguntado aos militares 

médicos se a aeronave Cougar poderia ou não se adequar as operações de Ev Aem, 

e a resposta obtida foi de 100%, na qual a totalidade dos questionados concordou que 

as características do HM-3 Cougar, fornecem uma boa plataforma para as referidas 

operações.  

A segunda parte do questionário distribuído aos médicos serviu de base para o 

levantamento dos equipamentos médicos necessários, de acordo com o entendimento 

de cada um, para a realização de uma evacuação aeromédica. 

Foi utilizada como base para proposta a Portaria número 2048 do Ministério da 

Saúde, que define para a aviação civil, quais equipamentos são necessários para a 

realização destas operações.  

Com o intuito de minimizar os gastos e otimizar o aproveitamento do espaço 

interno, foi solicitado que os militares identificassem quais equipamentos seriam de 

fundamental importância para o transporte de um ferido.  

Foram apresentados 4 grupos de equipamentos, dentre os quais foram 

analisados e selecionados pelos médicos de acordo com as tabelas 1 e 2. 
 

TABELA 1 – Itens de maior frequência no grupo Conjunto Aeromédico 
Item Frequência Porcentagem 
Cilindro de ar comprimido e oxigênio (2h de 
autonomia) 

17 100% 

Suporte para fixação dos equipamentos médicos 17 100% 
Maca ou incubadora 16 94,1% 
Régua tripla para transporte 12 70,6% 

Fonte: O autor 
 

TABELA 2 – Itens de maior frequência no grupo Equipamentos Médicos Fixos 
Item Frequência Porcentagem 
Respirador mecânico 17 100% 
Monitor cardiovascular com bateria 17 100% 
Oxímetro não invasivo portátil 17 100% 
Monitor de pressão não invasiva 16 94,1% 
Bomba de infusão 17 100% 
Prancha longa para imobilização da coluna 17 100% 

Fonte: O autor 
 

Esses dois primeiros grupos são os que merecem uma maior atenção, tendo 

em vista que serão eles que proverão suporte a vida durante o voo. Estes 

equipamentos apresentaram uma alta taxa de requisição pela maioria absoluta dos 

militares que responderam o questionário. 
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Dessa forma, atinge-se uma lista mínima dos equipamentos de suporte a vida 

necessários levando-se em consideração a Portaria Ministerial e a opinião dos Oficiais 

médicos que se dispuseram a colaborar com esta pesquisa.  

Muitas sugestões foram levantadas nas respostas obtidas e algumas 

mereceram o devido registro, pois se mostraram muito importante para o trabalho. 

Como conclusão, analisando as respostas podemos afirmar que, o ideal para 

os equipamentos de suporte a vida que estiverem embarcados em um helicóptero é 

que sejam dotados de bateria interna que possuam uma longa duração, ou pelo 

menos uma duração de acordo com a autonomia de voo do helicóptero HM-3 (3 horas 

e 50 minutos). 

Sempre que possível deverá ser embarcada uma fonte de energia extra, como 

uma bateria externa por exemplo, de modo a suprir a alimentação elétrica por parte 

dos equipamentos médicos.  

E também, deverão ser utilizados equipamentos médicos que não interfiram na 

aeronavegabilidade da aeronave. Desta forma se faz necessário a homologação 

aeronáutica dos equipamentos que serão utilizados nas Ev Aem.  

Já os outros grupos, que tratam dos acessórios médicos para a vias aéreas e 

para o acesso venoso, os quais complementam o trabalho das equipes médicas em 

voo, foram analisados de acordo com os quadros número 3 e 4.  

 

TABELA 3 – Itens de maior frequência no grupo Equipamentos para Acesso Venoso 
Item Frequência Porcentagem 
Tala da fixação de braço e luvas estéreis  14 82,4% 
Recipiente de algodão com antisséptico  15 88,2% 
Esparadrapo;  17 100% 
Material para punção de vários tamanhos, incluindo agulhas 
metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea 17 100% 

Garrote, equipos de macro e microgotas 16 94,1% 
Cateteres de dissecção de veias tamanhos adulto/infantil e tesoura 13 76,5% 
Pinça de Kocher; cortadores de soro 12 70,6% 
Lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos 16 94,1% 
Torneiras de 3 vias; equipo de infusão polivias;  15 88,2% 
Frascos de solução salina, glicosada para infusão venosa;  17 100% 
Caixa completa de pequena cirurgia 17 100% 

Fonte: O autor 
 

A partir dessas respostas, conclui-se que os exércitos Americano e Francês, 

possuem uma lista de equipamentos para as Ev Aem que não é divulgada, tendo em 

vista tratar de assunto classificado como sigiloso. Porém, como consta na Revisão da 



 144 

Literatura, foram levantados tais equipamentos através de leitura de artigos e de 

definições superficiais constantes nos manuais doutrinários desses dois países.  

A partir deste ponto, comparando o que americanos e franceses utilizam, 

percebe-se que existem equipamentos que coincidem com os nossos, previstos nos 

grupos Conjunto Aeromédico e Equipamentos Médicos Fixos.   

Os outros grupos de equipamentos foram definidos apenas pela experiência 

dos entrevistados, tendo em vista que não foi encontrado em nenhuma fonte de 

consulta pesquisada, tampouco nas entrevistas realizadas.  

Assim, analisou-se a frequência das indicações de cada equipamento 

específico por cada médico, concluindo-se que apesar de alguns equipamentos 

possuírem um número menor de incidência, não indica que poderia ser descartado, 

como relatado em muitas respostas para estes itens. 

A principal finalidade da seleção do material essencial era ganhar espaço 

dentro da aeronave, porém tendo em vista que os equipamentos dos próximos dois 

grupos podem ser acondicionados em duas bolsas pequenas, podemos dizer que 

independente das incidências de respostas, podem compor a relação final dos 

materiais necessários.   

 

TABELA 4 – Itens de maior frequência no grupo Equipamentos para Vias Aéreas 
Item Frequência Porcentagem 
Máscara laríngea  17 100% 
Cânulas endotraqueais vários tamanhos  17 100% 
Ressuscitador manual adulto/infantil completo 17 100% 
Máscara para ressuscitador adulto/infantil 17 100% 
Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas curvas e retas 17 100% 
Seringa de 20 ml para insuflar o “Cuff” 16 94,1% 
Lidocaína geléia e spray 16 94,1% 
Cadarços para fixação de cânula 16 94,1% 
Estetoscópio 16 94,1% 
Esfigmomanômetro adulto/infantil 16 94,1% 
Cânulas orofaríngeas adulto/infantil 16 94,1% 
Fios-guia para entubação 16 94,1% 
Pinça de Magyl 16 94,1% 
Bisturi descartável 16 94,1% 
Cateteres de aspiração  15 88,2% 
Adaptadores para cânulas  15 88,2% 
Sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos 15 88,2% 
Cânulas para traqueostomia 15 88,2% 
Material para cricotiroidostomia 15 88,2% 
Conjunto de drenagem de tórax 12 70,6% 

Fonte: O autor  
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4.5 A EVACUAÇÃO AEROMÉDICA NOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Alguns Órgãos de Segurança Pública, de alguns estados brasileiros, também 

são aptos a realizarem as operações de evacuação aeromédica. Claramente cada um 

dentro de suas especificidades e características de operação, porém como 

comparação foi elencado como tais organizações realizam essas operações e 

algumas de suas peculiaridades.    

 

4.5.1 A Evacuação Aeromédica no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

 

Para o melhor entendimento das operações de Ev Aem, ou Resgates 

Aeromédicos, como são chamadas no âmbito desta organização, foi entrevistado o 1º 

Tenente Hugo Manfrim, piloto do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

(CBMSC).  

Ao perguntarmos como ocorriam e como eram organizadas estas operações 

no CBMSC, o Tenente MANFRIN responde, que: 

“Basicamente o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiro Militar 

do Estado de Santa Catarina atende diversos tipos de ocorrências, caracterizadas 

pelas ocorrências de atendimentos pré-hospitalares das mais variadas causas, sejam 

traumas, acidentes, emergências médicas e até casos clínicos.  

A nossa unidade pode ser acionada por vários meios, tanto pelas centrais de 

operação dos bombeiros, via chamada telefônica (193) ou pelas centrais de regulação 

do SAMU, via chamada telefônica também (192).  

Após recebida a solicitação do serviço do grupamento aéreo, então acionamos 

o helicóptero e deslocamos nossa equipe médica com apoio dos nossos tripulantes 

que são bombeiros militares (02 tripulantes operacionais que auxiliam a equipe 

médica do SAMU). 

Um esclarecimento que tem que ser feito, é que as equipes médicas são 

integrantes do SAMU com treinamento específico em aeromédico (01 médico e 01 

enfermeiro). 

Após o atendimento a vítima, em havendo necessidade, é evacuada para o 

hospital de acordo com a necessidade da vítima. Somos aptos também a realizar o 

transporte entre hospitais”. 
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Após a entrevista com o Tenente Manfrin, podemos dizer que no estado de 

Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros Militar atua em cooperação com a Secretaria 

de Saúde do Estado por meio do SAMU. Esta cooperação entre esses dois órgãos 

define que o Corpo de Bombeiros fornece a aeronave e a tripulação ao passo que o 

SAMU fornece as equipes médicas 

Uma tripulação que é escalada de sobreaviso para o caso de qualquer 

emergência, tanto no Corpo de Bombeiros como nas instituições de atendimento 

médico SAMU, que disponibilizam a equipe médica que irá embarcada. 

 

4.5.1.1 A aeronave utilizada pelo CBMSC para as Ev Aem e sua configuração 
 

A aeronave que o CBMSC utiliza para as Ev Aem é o AS350, mais conhecido 

como Esquilo. Por ser uma aeronave de pequeno porte, permite o posuo em locais 

mais confinados sem causar um grande dano colateral. 

 

 
FIGURA 50 – AS350 do CBMSC  
Fonte: www.jakafotografia.com.br, acesso em 07/08/2017 

 

Esta aeronave, quando equipada para as missões de resgate, conta com todos 

os equipamentos previstos pela Portaria Ministerial 2048. Ainda em entrevista o 

Tenente Manfrin afirma que é de responsabilidade dos médicos verificar diariamente 

o equipamento médico e preencher item faltosos. 

“Basicamente os Kits médicos, são conferidos no nascer do Sol, no início do 

serviço, pela equipe médica que completa os itens que estejam faltando e embarcam 
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todo esse material, que permanece embarcado na aeronave, facilitando o menor 

tempo resposta para o atendimento das ocorrências”. 

Todos os materiais embarcados para as missões constam no Anexo 1, e 

levando-se em conta o volume disponível dentro do Esquilo, em comparação com o 

da aeronave HM-3 Cougar, podemos dizer com muita tranquilidade que se uma 

equipe médica de 2 integrantes consegue atender um paciente no espaço 

disponibilizado após a instalação de todos os equipamentos, certamente no Cougar 

conseguiríamos colocar pelo menos o mesmo Kit de equipamentos que permitiriam 

tranquilamente, o trabalho das equipes de saúde.  

 

 
FIGURA 51 – Compartimento de Bordo  
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 2017 

 

 

 
FIGURA 52 – Compartimento de Carga direito  
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 2017 
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Nas figuras que mostram as aeronaves do CBMSC equipadas com os 

equipamentos, percebemos que grande parte vai em bolsas, organizadas em Kits de 

trabalho destinadas a cada integrante da equipe médica, por exemplo a Bolsa 

Vermelha pertence ao enfermeiro e a Bolsa Azul pertence ao médico de voo. 

No caso do Esquilo, por insuficiente de espaço no compartimento de cabine, o 

cilindro de oxigênio foi instalado dentro do bagageiro direito conforme a Figura 41. 

 

  
FIGURA 53 e 54 – (da esquerda para direita) - compartimento de carga 

esquerdo e cilindro de oxigênio do compartimento 
direito  

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 2017 
 

Conclui-se, portanto, que o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, 

utilizando o esquilo, que é uma aeronave consideravelmente menor que o HM-3, e 

atendendo a Portaria número 2048 do Ministério da Saúde, em parceria com a 

Secretaria de Saúde do Estado, consegue atender perfeitamente às necessidades das 

missões de evacuação aeromédicas, adotando procedimentos padrão, e dispondo de 

equipes médicas especializadas para os resgates aeromédicos. 
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4.5.2 A Evacuação Aeromédica da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

 

Foi entrevistado o Doutor Ricardo Galesso que trabalha no Grupo de Resgate 

e Atenção as Urgências e Emergências (GRAU) de São Paulo. Ao final da entrevista 

pode-se perceber que a atividade de Resgate Aeromédico, que corresponde a 

Evacuação Aeromédica, acontece através de uma parceria do Governo do Estado de 

São Paulo com o GRAU, similar ao convênio entre o Corpo de Bombeiros Militar de 

Santa Catarina e a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. 

Porém uma pequena diferença é que no estado de São Paulo, apenas o médico 

é civil permanecendo o enfermeiro militar, no caso da Policia Militar de São Paulo.   

O Doutor Ricardo Galesso, em entrevista relata, conforme Apêndice L: 

“Em nosso serviço, as missões de resgate, na grande maioria das vezes, são 

acionadas pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM), local onde 

existem um médico e um enfermeiro, além dos próprios bombeiros, que realizam a 

triagem das ocorrências que são cadastradas via telefone 193.  

É utilizado um Protocolo Operacional Padrão (POP) com os critérios de 

acionamento para essa triagem. Se for confirmada a necessidade do resgate com 

helicóptero, o médico do COBOM faz contato com o GRPAe informando a natureza 

da ocorrência e sua localização. A partir daí os enfermeiros e pilotos do GRPAe 

confirmam se há condições da missão ser cumprida (relativamente às condições 

meteorológicas e distância), e realizam uma navegação prévia utilizando os mapas e 

inserindo os pontos no GPS”.  

Desta maneira percebemos que existe também uma cadeia de acionamento 

para este tipo de missão, a qual será responsável por informar à equipe médica todos 

os dados a respeito do paciente, para que a mesma se ambiente e faça seu 

planejamento para a missão. 

 

4.5.2.1 A aeronave utilizada pela PMSP para as Ev Aem e sua configuração 
 

Quanto a aeronave, bem como a constituição das equipes o Doutor Galesso 

ainda responde: 

“A aeronave que utilizamos é o Esquilo. A tripulação padrão das missões de 

resgate é constituída de dois pilotos (1P – comandante da aeronave, 2P – comandante 
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da operação), um enfermeiro militar e um médico.  

Essa equipe trabalha em regime de plantão, todos os dias, das 06:30h até o 

horário do pôr do Sol, sendo que em cada dia temos uma equipe diferente.  

Os pilotos têm noções básicas de primeiros-socorros, enquanto o enfermeiro e 

o médico obrigatoriamente têm cursos de APH e treinamento em operações 

aeromédicas. Nenhuma operação é feita se não houver equipe previamente habilitada 

e treinada”. 

Interpretando esta informação passada pelo Doutor Galesso, podemos 

perceber que todos os integrantes embarcados desde os pilotos a até mesmo os 

mecânicos possuem noções básicas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), que se 

constitui em um fator impeditivo para o cumprimento da missão caso não seja atendido 

em sua plenitude por todos os tripulantes da missão. A aeronave é a mesma utilizada 

pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

Ainda falando sobre a configuração das aeronaves, doutor Galesso afirma, que 

em relação ao material que a PMSP utiliza, é tudo padronizado, e leva-se sempre os 

mesmos equipamentos em todas as missões. Todos os equipamentos constam no 

Anexo 2. 

“Temos respirador de transporte fixo na cabine da aeronave (pode ser levado 

junto com o paciente, caso necessário), monitor/desfibrilador portátil, aspirador 

portátil, cilindro de Oxigênio. Além disso, temos diversos materiais para atendimento 

a todo tipo de emergência médica, seja decorrente de trauma ou qualquer outra causa, 

que ficam acomodados em mochilas, que podem ser levadas pela tripulação até o 

local do atendimento. Todo esse material está discriminado em checklists, sendo que 

a maioria deles é checado diariamente, ao início do serviço. 

 

 
FIGURA 55 – Exemplo de configuração do AS350 
Fonte: www.revistaoperacional.com.br, acesso em 07/08/2017 
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Conclui-se, portanto, que a Polícia Militar de São Paulo também utiliza a 

aeronave AS350 Esquilo, que é uma aeronave consideravelmente menor que o HM-

3, e atendendo a Portaria número 2048 do Ministério da Saúde, em parceria com o 

Estado de São Paulo, consegue atender perfeitamente as necessidades das missões 

de evacuação aeromédicas, adotando procedimentos padrão, e dispondo de equipes 

médicas especializadas para os resgates aeromédicos. 

Assim, a utilização da aeronave HM-3 para este tipo de operação no âmbito do 

Exército, encontra respaldo tendo como referência a PMSP, que utiliza uma aeronave 

menos potente e com menor volume interno bem inferior.  

 

4.5.3 A Evacuação Aeromédica da Polícia Militar do Estado do Paraná 

 

Na Policia Militar do Estado do Paraná o Capitão Felipe SERBENA, piloto do 

Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, foi entrevistado juntamente com o 

Doutor João Claudio Campos que trabalha no Serviço de Atendimento Movél de 

Urgência (SAMU) do Estado do Paraná. 

O Governo do Estado do Paraná é conveniado com o SAMU e juntos formam 

essa força tarefa em prol da vida do cidadão de bem. 

Os militares integrantes do Batalhão de Operações Aéreas trabalham em 

cooperação com os médicos e enfermeiros do SAMU, de forma que a 

responsabilidade pela condução do helicóptero cabe aos militares e o tratamento dos 

feridos à equipe médica, como relatado em entrevista pelo Capitão Serbena e pelo 

Doutor João Cláudio do SAMU, conforme o Apêndice J e K respectivamente. 

O modo de operação é basicamente como o da Polícia Militar de São Paulo e 

como o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Através de um órgão regulador 

a PMPR recebe a imposição da missão através da cadeia de comando. A solicitação 

para o acionamento pode vir de três órgãos diferentes, que são o SIATE 

(correspondente do GRAU de São Paulo) para o atendimento à traumas, do SAMU 

para atendimentos clínicos ou através da Central Estadual de Regulação para o 

atendimento aos transportes inter hospitalares. 

A partir do acionamento das missões, com as aeronaves já preparadas a 

tripulação aguarda a chegada da equipe médica na aeronave e decola para o local de 

atendimentos. No local a equipe médica estabiliza o ferido e informa ao piloto qual o 
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destino do ferido, indicando o hospital mais qualificado para prosseguir no 

atendimento daquele acidentado. 

Assim percebe-se que a tripulação de voo, em especial os pilotos têm apenas 

a responsabilidade de conduzir o apoio de saúde até o local de atendimento e após 

isso até o hospital regulado pela equipe médica. 

 

4.5.3.1 A aeronave utilizada pela PMPR para as Ev Aem e sua configuração 
 

Diferentemente da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Corpo de 

Bombeiros Militar de Santa Catarina, a Polícia Militar do Estado do Paraná opera 

nessas missões com o helicóptero EC 130 B4 da Airbus, que possui a capacidade de 

transportar no caso de um resgate aeromédico, além dos dois pilotos, um médico, um 

enfermeiro, e mais um ou dois tripulantes operacionais, que são chamados de Multi 

Missão, devido a sua grande versatilidade de apoio tanto às equipes médicas, no 

momento de embarque, desembarque e transporte das vítimas, como às tripulações, 

auxiliando os pilotos nos momentos críticos do voo, como pouso, decolagem e outros 

específicos.  

 

 
FIGURA 56 – EC 130 B4 da PMPR 
Fonte: Huergo, Antonio 2015 

 

Porém, igualmente aos outros OSP, a PMPR possui um kit completo de 
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equipamentos aeromédicos que atende a maioria das emergências, ou seja, toda vez 

que uma emergência é acionada eles embarcam com os mesmos equipamentos.  

Não existe, por parte de nenhum dos Órgão de Segurança Pública, uma 

triagem anterior a decolagem, de modo a levar somente o equipamento necessário 

pois além de não disporem de um órgão responsável por informar corretamente todas 

as características da ocorrência, como por exemplo, situação do paciente, quadro 

clínico, possibilidades de deterioração do quadro, muitas vezes a tripulação é 

acionada para mais de uma ocorrência, uma em seguida da outra, desta maneira 

carregando somente os materiais para uma emergência a tripulação estaria 

inviabilizada de atender uma ocorrência em seguida, caso isso aconteça. 

Este fato foi relatado pelo doutor João Cláudio, trabalhando há 12 anos no 

SAMU de Curitiba:  

“Sim, seria possível embarcar somente os equipamentos necessários, porém 

uma dificuldade que encontramos é que muitas vezes quando estamos indo para uma 

ocorrência e recebemos uma nova ocorrência que é totalmente diferente daquela para 

a qual estávamos indo que necessitaria outros tipos de equipamento. Portanto, para 

não inviabilizar a operação a gente sempre sai com o material básico necessário que 

permita a atuação na maioria dos casos”. 

Os kits de equipamentos utilizados pela PMPR constam no Anexo 3. 

Conclui-se, portanto, que a Polícia Militar do Estado do Paraná utiliza a 

aeronave EC 130 B4, que é uma aeronave com um volume interno muito próximo ao 

do AS 350 Esquilo, utilizado pela PMSP e pelo CBMSC, e analisando o modo de 

operação dos três OSP, nota-se muitos pontos em comum entre essas Organizações, 

como as aeronaves utilizadas, os modos de acionamento, as constituições das 

equipes médicas, aos materiais embarcados, entre outros.  

Desta forma, ao analisarmos a adaptabilidade do HM-3 da Av Ex a estes tipos 

de operação, passamos a observar muitas possibilidades se comparados aos OSP, 

tendo em vista que dentro da instituição Exército Brasileiro possuímos a Av Ex, que 

dispões do HM-3 Cougar, que é uma aeronave com um volume interno muito maior, 

possuímos o também o serviço de Saúde que atuará conjuntamente com os pilotos 

dos Batalhões de Aviação de Exército, não sendo necessário convênio com nenhuma 

instituição estadual ou privada para o fornecimento das equipes médicas. 
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4.6 A INFLUÊNCIA DAS EVACUAÇÕES AEROMÉDICAS NO PODER DE COMBATE 

DA TROPA 

 

De acordo com diversos artigos, e manuais doutrinários abordados na revisão 

de literatura, a possibilidade de realização das Evacuações Aeromédicas em prol da 

tropa é um fator que multiplica o poder de combate, a vontade de lutar e o moral dos 

subordinados.  

Desta maneira, de acordo com suas experiências profissionais, foram 

questionados 170 Capitães do Curso de Infantaria da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais de 2017, a respeito das necessidades destes tipos de missão nos locais onde 

serviram, ou em situações que presenciaram em algum momento da carreira militar. 

 Foi questionado ao capitão se ele já havia presenciado algum caso, no qual se 

fez necessária a presença de uma aeronave para realizar uma evacuação 

aeromédica, sendo que 63,5% responderam que já presenciaram algum caso de 

necessidade dessas operações. 

 

 
 GRÁFICO 25 – Resposta da pergunta 1 do questionário C 
Fonte: O autor 

 

Através da análise deste gráfico, percebe-se que a possibilidade de 

necessidade de uma evacuação aeromédica é existente, tendo em vista os números 

apresentados por esta parcela dos capitães que integravam as mais diversas 

naturezas de tropas nos mais diversos rincões do país, bem como a diversidade de 

atividades realizadas pelo Exército Brasileiro, sejam treinamentos ou até mesmo 

Sim

37% 

Não
63%

Presenciou algum caso com a necessidade de uma Ev 
Aem
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missões reais. 

Assim, é necessário que se de importância a tal fato, pois nossas tropas muitas 

vezes atuam em local distante de qualquer possibilidade de atendimento imediato, 

sendo as Ev Aem a única forma de apoio de saúde disponível. 

Foi questionado ainda se estes já haviam passado por alguma situação, na qual 

caso acontecesse algum acidente, a única forma de resgate seria um helicóptero 

realizando uma Ev Aem ou até mesmo um mero transporte de feridos e 87,8% 

responderam que sim, que já haviam passado por tal situação, ao passo que 12,2% 

afirmaram que nunca havia passado por tal situação  

 

 
GRÁFICO 26 – Resposta da pergunta 2 do questionário C 
Fonte: O autor 

 

Das respostas obtidas foi questionado ainda quais as situações em que elas 

ocorreram, e as respostas que apresentaram uma frequência maior foram as 

constantes na Tabela 1 a seguir. 

 

TABELA 5 – Respostas de maior Frequência 
Situação Frequência Porcentagem 
Operações militares 88 63,8% 
Cursos operacionais  65 47,1% 
Acampamentos militares de instrução 66 47,8% 
Instrução em ambiente de montanha  47 34,1% 
Instrução em ambiente de selva 61 44,2% 
Instrução em ambiente de caatinga 16 11,6% 
Instrução em ambiente do pantanal 19 13,8% 

Fonte: O autor 
 

Sim

88% 

Não
12%

Pergunta número 2 do questionário C



 156 

Após a interpretação dos dados obtidos, é perceptível que os números 

apresentados na pergunta número 1 somente poderiam ser consideravelmente 

maiores, são sendo por motivos alheios a este trabalho, pois a pergunta número 2 

mostra um elevado número de militares que já passaram por alguma situação em que 

caso houvesse algum acidente, o emprego de helicópteros seria a única salvação para 

o ferido. 

O nosso Exército é ativo, extremamente móvel e é constantemente empregado, 

seja nas missões reais, ou até mesmo nos adestramentos, tendo em vista tal fato, é 

de suma importância a existência de um meio que proporcione uma intervenção 

rápida, precisa e eficaz, como é o caso da Ev Aem.   

Encerrando o questionário C, os militares foram questionados a respeito do 

fator “moral” para o combatente, se este seria afetado positivamente pela existência 

de uma aeronave pronta para lhe socorrer caso fosse preciso. 

E, sendo assim, 95,5% dos militares responderam que sim, que o fator moral 

seria influenciado de forma positiva, pois poderiam contar com uma abordagem 

médica no mais curto prazo possível, sendo evacuados para um local de atendimento 

mais adequado. Outra justificativa apresentada foi que, somente o fato de saber que 

o escalão superior está preocupado com a sobrevivência de seus subordinados, já é 

um fator que influenciará diretamente no moral da tropa.  

 

 
GRÁFICO 27 – Resposta da pergunta 3 do questionário C 
Fonte: O autor 

 

Ainda sobre este fato quando questionado em entrevista o 1º Agostini 
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disponibilidade de Ev Aem 
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respondeu, de acordo com o Apêndice I: 

“No que diz respeito aos sentimentos dos soldados sobre ter o suporte médico 

apoiando-os, sinto que é decisivo. Se os homens sentem que a liderança deles não 

está apta a protegê-los, acredito que não existiriam Unidades Operacionais nas 

Forças. Eu simplesmente acho que as pessoas não concordariam em servir ao país”. 

Concluindo, pode-se dizer que o emprego das aeronaves para realizar uma Ev 

Aem nunca será desejado por um militar, porém mesmo sem ser realizada, é desejável 

saber que ela estará pronta para atuar, influenciando diretamente no moral da tropa 

que estará na linha de frente. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho, relativo à análise da adequabilidade da aeronave HM-3 

Cougar, da Aviação do Exército, às operações de evacuação aeromédica, atende à 

necessidade de sua existência, tendo em vista que estas operações podem ser 

desencadeadas intempestivamente, valorizando a preservação do material humano 

da Força Terrestre.  

De forma conclusiva, pode-se afirmar que atualmente a Aviação do Exército, 

com os meios materiais e com recursos humanos (equipes médicas especializadas) 

que possui, não tem a capacidade de executar uma operação de Evacuação 

Aeromédica, pois não detém, dentre as suas capacidades, a possibilidade de fornecer 

suporte à vida em voo.  

Dentre os processos de evacuação de feridos, o mero transporte de feridos é, 

hoje, a única possibilidade da Av Ex. Nesta atividade é realizado apenas o 

deslocamento do ferido desde o local do acidente até alguma instalação de saúde que 

possa fornecer um apoio médico de maior complexidade, levando em consideração 

ainda, que durante o voo, este combatente acidentado não disporá de atendimento 

especializado, caso seu quadro de saúde venha a se agravar. 

A análise dos resultados obtidos ao longo de toda pesquisa realizada permitiu 

subsidiar conclusões, que, nesta parte do trabalho, serão apresentadas sob a forma 

de sugestões. Ao elencar as propostas a seguir, deseja-se contribuir para a evolução 

da Ev Aem no Exército Brasileiro.  
1) Com relação às condicionantes técnicas sobre o emprego do HM-3 nas Ev 

Aem: 

a) sobre à capacidade de peso máximo de decolagem deste tipo de helicóptero, 

conclui-se que é mais que suficiente de acordo com a demanda das operações de Ev 

Aem. Com uma disponibilidade de 9.000 Kg, o Cougar atenderia, dentro de suas 

possibilidades, o transporte de 6 feridos com seus respectivos equipamentos 

necessários, a equipe médica e os tripulantes da aeronave. Tratando-se de uma 

operação que deverá ser realizada dentro do menor tempo possível, seria ideal o 

abastecimento parcial da aeronave, com cerca de 1.300 Kg, permitindo uma 

decolagem com um peso bem abaixo do seu limite máximo. 

b) analisando a autonomia, foi constatado que o HM-3 atende à exigência para 
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as Ev Aem, pois neste tipo de operação não é ideal que o envolvimento, período 

compreendido entre o embarque do ferido e seu desembarque no destino, dure mais 

que 1 hora, considerando o conceito de Golden Hour (hora de ouro) utilizado pelo 

Exército Americano, ou de 2 horas, de acordo com a teoria dos Dix Minute de Plantine 

(10 minutos de platina) utilizado pelo Exército Francês. Portanto, não é necessário 

que o Cougar decole com a sua autonomia plena, mas sim, com no máximo 2 horas 

e 30 minutos.  

c) nas conclusões sobre o volume interno da cabine de carga, constata-se que 

este se adequa ao exigido pelas atividades inerentes aos resgates assistidos por 

equipes médicas, permitindo o trabalho das equipes em sintonia com as atividades 

desenvolvidas pela tripulação, com algumas ressalvas. No HM-3 existe a capacidade 

de se trabalhar com 06 macas, porém o atendimento deve ser limitado a apenas 02 

dois militares gravemente feridos, ou seja, com a possibilidade da utilização dos 

aparelhos médicos especializados. O atendimento a 06 feridos graves, utilizando 

todos os leitos, seria inviável tendo em vista o número reduzido da equipe médica, 

que é constituída de apenas um médico, e o espaço para a disponibilização dos 

aparelhos. Por todo exposto no presente tópico, conclui-se que para as Ev Aem será 

possível levar até 02 pacientes graves, ao passo que, para o transporte de feridos 

pode-se levar até 06, devido a não necessidade de equipamentos embarcados. 

Sugere-se que tal observação seja considerada nos casos de preparação para a 

realização destes tipos de operação, observando que os manuais doutrinários do 

emprego da Av Ex citados na revisão da literatura não abordam esses detalhes. 

d) a disponibilidade de pontos de amarração no piso da cabine de carga permite 

a fixação dos equipamentos de saúde, bem como de outros materiais que possam ser 

embarcados. Geralmente os equipamentos utilizados pelas equipes médicas, quando 

embarcadas, possuem encaixes modulares que se adaptam às necessidades 

impostas pelo ambiente operacional, podendo ser pendurados por um suporte (estilo 

garra) nas macas instaladas no interior da cabine de carga. Porém, caso surja a 

necessidade de prender algum material, os pontos de fixação podem ser utilizados 

para este fim. 

e) nos voos durante o período noturno será necessária a utilização da 

iluminação do compartimento da cabine, facilitando os procedimentos da equipe 

médica com o ferido. Quando esta condição não demandar a utilização de OVN, o 

trabalho da tripulação (mecânicos de voo) é sensivelmente prejudicado, levando-se 
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em consideração a adaptação da visão ao ambiente noturno (externo à aeronave) em 

contraste com o ambiente iluminado (interior da aeronave), gerando um certo 

desconforto e diminuição da qualidade da visão, porém tal fato não impede o voo.  

f) já no voo com OVN, não é possível a utilização dos óculos pelos mecânicos 

juntamente com a iluminação da cabine de carga, pois além de impedir o uso deste 

dispositivo, corre-se o risco de danificar o equipamento, inutilizando-o, e 

consequentemente inviabilizando a realização da missão. Para os pilotos, durante as 

atividades noturnas de Ev Aem, com OVN, é impositiva a utilização da cortina que 

separa os compartimentos das cabines de carga e de pilotagem. Desta maneira, a 

iluminação não atrapalharia a pilotagem com os óculos de visão noturna, porém, com 

esta configuração, os mecânicos não têm como auxiliar os pilotos no monitoramento 

dos parâmetros de voo. De modo a não prejudicar a segurança e a operacionalidade 

do voo OVN, é necessário que se coordene com a equipe médica o acendimento e o 

apagar da iluminação da cabine de carga, sendo mandatório o desligamento dos OVN 

dos mecânicos antes da iluminação do compartimento de carga ser acionada. Nos 

momentos críticos do voo, que são a decolagem e a aproximação para o pouso, a 

iluminação interna deverá estar desligada, permitindo o uso dos OVN pelos mecânicos 

de modo que estes possam auxiliar e facilitar o trabalho dos pilotos. 

g) a disponibilidade de tomadas de alimentação elétrica (03 de cada lado) para 

os aparelhos de suporte à vida é insuficiente para o transporte de 06 pacientes 

gravemente feridos. Com essa configuração, é adequado que se realize o transporte 

de um paciente grave em cada lado do compartimento da cabine de carga, totalizando 

o número máximo de 02 combatentes em condições graves.  

h) o ideal para esse tipo de operação é a utilização dos equipamentos de saúde 

com bateria interna, a fim de que disponibilize grande autonomia. Acresça-se a 

configuração de modo de espera, para quando não estiverem sendo utilizados, pois 

isto viabilizaria a utilização de mais leitos.  

i) na indisponibilidade de aparelhagem com bateria interna, caso o seu número 

ultrapasse o de tomadas disponíveis, faz-se necessária a utilização de uma bateria de 

backup, que pode ser embarcada e deixada em algum local específico dentro da 

cabine. Desta forma, conclui-se que, com o número atual de tomadas, o HM-3 tem 

condições de realizar uma Ev Aem com 02 feridos, sem a necessidade de adaptações 

estruturais. Dispondo de aparelhos com alimentação interna, sem a demanda de 

tomadas, a capacidade se mantém a mesma tendo em vista a limitação imposta pelo 
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volume interno da cabine de carga. 

2) Com relação aos aspectos doutrinários nas Ev Aem: 

a) comparando a doutrina americana e a francesa, conclui-se que os 

equipamentos de suporte médico, embarcados nas operações de evacuação 

aeromédica, são, em sua essência, semelhantes, pois destinam-se às mesmas 

finalidades, sejam elas, monitoração dos sinais vitais, respiração artificial, reanimação, 

sucção, infusão de medicamentos, imobilização e estabilização. A abordagem médica, 

tanto na doutrina militar americana de evacuação de feridos como na francesa, adota 

estes equipamentos como base para todos os tipos de atendimentos. Logicamente, 

cada país tem sua própria tecnologia embarcada, porém, tanto uma como a outra, 

possuem materiais médicos embarcados que têm por objetivo a mesma finalidade, ou 

seja, independente de tecnologia, constituição das equipes de saúde ou de tipos de 

aeronaves empregadas, americanos e franceses possuem as mesmas capacidades 

de atendimento embarcado.  

b) pôde-se concluir que os equipamentos utilizados pelos Órgãos de Segurança 

Pública são basicamente os que constam na Portaria 2048 do Ministério da Saúde, os 

quais, em uma comparação por finalidades, são similares aos utilizados pelos 

americanos e franceses.  

c) sugere-se que o kit de equipamentos médicos, que viabilizará as Ev Aem no 

âmbito da Av Ex, seja composto por aparelhagem médica com a mesma finalidade 

dos existentes na portaria supramencionada, porém é impositivo que os mesmos 

sejam homologados para a utilização em aeronaves de asas rotativas, possuam 

bateria interna para uso em voo com grande autonomia e permitam o uso em modo 

de espera.      

d) pôde-se concluir, através da análise das doutrinas americana e francesa, 

que o modo de operação francês se adequa melhor à realidade da Aviação do 

Exército, pois dispõe de helicópteros de emprego geral ajustados para executar as 

missões de Ev Aem, ou seja, não são específicas para este tipo de missão, porém 

adaptados. Como os meios da Av Ex são limitados, com um número pequeno de 

aeronaves, em comparação com à Aviação do Exército Americano, não é viável a 

transformação definitiva de uma aeronave de emprego geral em uma aeronave 

específica para as missões de Ev Aem. 

e) é oportuno salientar que somente a aquisição dos materiais não viabiliza o 

emprego da aeronave HM-3 nas operações de Ev Aem, ainda que possua o suporte 
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material, é necessário a existência de uma equipe médica especializada para tais 

operações, o desenvolvimento de procedimentos operacionais para estes casos, bem 

como a existência de uma doutrina específica. 

f) o Exército Brasileiro possui todos os elementos básicos para que estas 

operações sejam realizadas, quais sejam: a Aviação do Exército com suas aeronaves 

e o Serviço de Saúde com os médicos e enfermeiros. Porém foi observado que os 

manuais doutrinários existentes não pormenorizam o emprego da Av Ex nas 

operações de Ev Aem. Sendo assim, sugere-se o desenvolvimento de mais estudos 

no sentido de aprimorar e desenvolver uma doutrina específica, métodos e 

procedimentos, visando o melhor emprego da Aviação do Exército em prol das 

evacuações aeromédicas. 

g) no tocante aos aspectos doutrinários, entende-se como necessária a revisão 

dos manuais relacionados ao assunto, conforme passa-se a relatar: nas Instruções 

Provisórias IP 90-1 (Operações Aeromóveis), em seu capítulo 4, Artigo VII sugere-se 

que sejam inseridas as ideias sobre:  

- a configuração dos equipamentos de saúde que são necessários a bordo, 

para viabilizar as Ev Aem, tendo como base a portaria ministerial citada anteriormente 

bem como o resultado obtido através das entrevistas e questionários.   

- a existência obrigatória da equipe médica, composta por, no mínimo, um 

médico de voo e um enfermeiro de voo, ambos habilitados e ambientados com o 

ambiente (helicóptero) operacional.  

- a modularidade do emprego das aeronaves neste tipo de missão, permitindo 

que a mesma seja designada para o cumprimento de missões de outras naturezas, 

seja o transporte de tropa, ressuprimento, comando e controle entre outros. 

- a impossibilidade de qualquer mudança definitiva tendo em vista o conceito 

de modularidade. 

- diferenciação entre as operações de Evacuação Aeromédicas e o transporte 

de feridos, deixando claro as capacidades, possibilidades e especificidades de cada 

uma. 

3) Sobre a abertura de novos campos de pesquisa, entende-se como relevante: 

 a) um estudo sobre as constituições das equipes médicas, bem como as 

necessidades de cursos e estágios, de acordo com cada tipo de atendimento clínico, 

de modo que esta não seja limitada tecnicamente pela exigência de um procedimento 

inerente a certo tipo de qualificação. 
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b) sugere-se ainda, a pesquisa, por parte do Serviço de Saúde, à respeito das 

características dos materiais de suporte à vida a serem embarcados no HM-3. A partir 

dos dados apresentados neste trabalho, é possível que, complementado com o 

conhecimento técnico da área de medicina, seja proposta uma relação de 

equipamentos que melhor possam atender os feridos, considerando a disponibilidade 

de espaço e de peso máximo de decolagem deste tipo de aeronave. 

c) não menos importante, sugere-se ainda que seja desenvolvido uma 

apreciação na área doutrinária, de modo que se definam Técnicas, Táticas e 

Procedimentos para o atendimento às solicitações de Ev Aem, preenchendo as 

lacunas existentes nos manuais com relação a este assunto. 

Em relação aos objetivos específicos propostos inicialmente, foi possível, 

através de diversas fontes bibliográficas, questionários e entrevistas, apresentar uma 

breve evolução da Evacuação Aeromédica com o passar do tempo, desde o seu 

surgimento até os dias atuais; citar a doutrina de Ev Aem existente no EB, bem como 

sua execução pela Av Ex, em que se constatou a grande deficiência doutrinária dos 

manuais brasileiros; verificar os modos de operação e organização dos Exércitos 

Americano e Francês para as Ev Aem, e suas principais diferenças, no que tange ao 

emprego de suas respectivas aviações de asas rotativas neste tipo de operação. Foi 

possível ainda analisar quais características e modos de operação são compatíveis 

com a realidade do Exército Brasileiro. O exame dos requisitos técnicos para as Ev 

Aem, aliado aos estudos da adequabilidade do Cougar e das necessidades de 

equipamentos para este tipo de operação, factível por meio dos dados obtidos. 

Independente das dificuldades encontradas com relação ao retorno de respostas em 

determinados grupos amostrais, conseguiu-se, com os instrumentos estabelecidos, 

atingir os objetivos específicos. 

Os diversos produtos e resultados deste estudo mostram-se relevantes, 

importantes e objetivos em resposta às questões de estudo apresentadas, inferindo 

que a adequabilidade da aeronave HM-3 às operações de Evacuação Aeromédica é 

viável na medida em que sejam atendidas as exigências discriminadas neste trabalho. 

Por fim, o desenvolvimento do emprego da Aviação do Exército nas operações 

de Evacuação Aeromédicas deve ser objeto de continuado estudo pelas Forças 

Armadas, em particular pela Aviação do Exército. Tais operações são de fundamental 

importância, pois a prontidão e aptidão para salvar e preservar o maior bem da nossa 

Força, o homem, se faz necessária levando-se em consideração que o Exército 
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Brasileiro é empregado constantemente em diversos ambientes operacionais do 

nosso país, seja em missões reais, cursos operacionais ou adestramentos, bem como 

para contribuir com o desenvolvimento doutrinário da Aviação do Exército. 

  



 165 

REFERÊNCIAS 
 

 

 

BARONE, B. Evacuação Médica no Teatro de Operações – Cadeias de evacuação 
e principais meios de transporte. 2009. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em aplicações complementares às Ciências Militares)-Escola de 
Saúde do Exército, Rio de Janeiro, 2009. 
 

BORGES CAMPOS, Alexandre Martins. Adequabilidade da aeronave HM-1 
(Pantera) nas missões de transporte de feridos e Evacuação Aeromédica, uma 
proposta. 2009. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências 
Militares) - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2009. 
 

BRASIL. Exército. EB20-MF-10.102: Doutrina Militar Terrestre. 1. ed. Brasília, DF, 
2014. 
 

______. ______. EB20-MF-10.103: Operações. 4. ed. Brasília, DF, 2014. 
 

______. ______. EB20-MC-10.214: Vetores Aéreos da Força Terrestre. 1. ed. 
Brasília, DF, 2014. 
 

______. ______. EB20-MF-10.204: Logística. 3. ed. Brasília, DF, 2014. 
 

______. ______. IP 1-30: Brigada de Aviação do Exército. 1. ed. Brasília, DF, 2003. 
  

______. ______. IP 1-1: Emprego da Aviação do Exército. 1. ed. Brasília, DF, 2000. 
  

______. ______. IP 1-29: Logística de Aviação do Exército. 1. ed. Brasília, DF, 2003. 
  

______. ______. IP 1-21: O Batalhão de Manutenção da Aviação do Exército. 1. ed. 
Brasília, DF, 2003. 
  

______. ______. IP 1-20: O Esquadrão de Aviação do Exército. 1. ed. Brasília, DF, 
2003.  
 



 166 

BRASIL. Exército. IP 90-1: Operações Aeromóveis. 1. ed. Brasília, DF, 2000. 
 

______. ______. C 8-1: Serviço de Saúde em campanha. 3. ed, Brasília, DF, 1980.  
 

CARLA, Maria Clausi. Atualização do Serviço de Saúde em Campanha do Exército 
Brasileiro. 2011. 123 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências 
Militares) - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2011. 
 

CASTRO, Marco Aurélio de. O Emprego da Aviação do Exército nas Operações 
de Evacuação Aeromédica. 2014. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Ciências Militares) - Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército, Rio de Janeiro, 2014. 
 

CATARINOZI, Fabrício Rocha. O emprego da aeronave Jaguar na Operação de 
Evacuação Aeromédica. 2015. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Ciências Militares) - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio 
de Janeiro, 2015. 
 

DEPARTMENT OF THE ARMY. FM 8-10 Field Manual. Medical Evacuation in a 
Theater of Operations, Tactics, Techniques, and Procedures. Washington, DC, 2000.  
 

______. ATP 4-02.2 Army Techniques Publication. Medical Evacuation. Washington, 
DC, 2014. 
 

______. ATP 4-02.2 Army Techniques Publication. Casualty Evacuation. Washington, 
DC, 2013. 
  

______. FM 1-113 Field Manual. Utility and Cargo Helicopter Operations. Washington, 
DC, 1997. 
 

DIAS MATOS, Adamastor. A Evacuação Aeromédica no TO – Análise e sugestões. 
1995. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares) - 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 1995.  
 

FRANCE. Ministére de La Defense. Manuel d`Emploi dês Sous-Groupement  
ALAT. (ALAT 502 – OP). FRANCE, 2006. 
 

GALESSO, Ricardo Cardoso. Resgate Aeromédico a Traumatizados na região 
Metropolitana de Campinas – SP. 2014. 99 f. Dissertação de Mestrado (Pós-



 167 

Graduação em Ciências da Cirurgia) – Universaidade Estadual de Campinas – 
UNICAMP. São Paulo, Campinas, 2014 
 

HELICOPTER HISTORY SITE. Ages. Disponível em: 
<http://www.helis.com/default/>. Acesso em: 16 de abril 2015. 
 

MEDICINAINTENSIVA SITE. Histórico de Evacuação Aeromédica. Disponível em: 
<http://www.medicinaintensiva.com.br/transporteaeromedico.htm>. Acesso em: 10 de 
Fev 2017. 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA. NCD01/2016: O Apoio de Saúde nas Operações da Força 
Terrestre Componente. Brasília, DF, 2016. 
 

MONASH UNIVERSITY. Helicopters History. Disponível no site: 
<www.monash.edu.au>. Acesso em 10 de Fev de 2017. 
 

PAIXÃO, Leonardo Neto. Atuação do Serviço de Saúde em Campanha com ênfase 
nas Operações de Evacuação Aeromédica. 2010. 26 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Especialização em aplicações complementares às Ciências Militares) - Escola 
de Saúde do Exército, Rio de Janeiro, 2010. 
 

ROCHA, Welton Silva. Serviço de Evacuação Aeromédica com suporte avançado 
no Exército Brasileiro: Uma análise da literatura como suporte para implantação. 
2011. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em aplicações 
complementares às Ciências Militares) - Escola de Formação Complementar do 
Exército, 2011.  
 

RODRIGUES, M.G.V. Metodologia da pesquisa: elaboração de projetos, trabalhos 
acadêmicos e dissertações em ciências militares. Colaboração e ampliação José 
Fernando Chagas Madeira et al. 3.ed. Rio de Janeiro: EsAO, 2005. 
  



 168 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
Este questionário tem por finalidade obter dados para Dissertação de Mestrado 

do Capitão CONRADO ROBERTO DE ARRUDA, da EsAO.  

 O trabalho versa sobre o tema: A adequabilidade da aeronave de manobra 

HM-3 Cougar, da Aviação do Exército, aos requisitos técnicos, para executar 

operações de Evacuação Aeromédica.  

 A fim de buscar respostas às indagações decorrentes da pesquisa em 

curso, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para responder às 

perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais 

completamente possível. A sua experiência profissional irá contribuir sobremaneira 

para a pesquisa, contribuindo para o aprimoramento da doutrina de Aviação do 

Exército e, neste caso particular, para as operações de evacuação aeromédica. Será 

importante e desejável que o senhor complemente, quando assim o desejar, com suas 

opiniões e experiências a respeito do tema. 

 Este instrumento de pesquisa consta de 22 (vinte e duas) perguntas 
mistas (objetivas com justificativa) e o tempo estimado para o preenchimento do 

mesmo é de aproximadamente 15 minutos. O sigilo das respostas será preservado. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição pelo 

telefone (12) 99635-1974 e pelo e-mail conradoarruda@gmail.com. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1ª Parte – Doutrina 
 
1) O Sr tem conhecimento das características e peculiaridades das operações 

de Evacuação Aeromédica, constantes nos manuais doutrinários da Av Ex? 
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(   ) Sim                                  (   ) Não 
 
2) Como o Sr considera a abordagem das operações de Ev Aem nos manuais 

doutrinários de Av Ex? Peço justificar sua resposta. 
(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3) O senhor vê diferença entre Transporte de Feridos e Evacuação 

Aeromédica? Em caso positivo qual(is) ? 
(   ) Sim                                   (   ) Não 
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4) Existe alguma documentação em sua OM que regule a execução das 

Evacuações Aeromédicas? Em caso positivo qual(is) ? 
 
(   ) Sim                                   (   ) Não 
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
2ª Parte – Adequabilidade do material 
 
1) O senhor, na qualidade de piloto de Cougar, julga que esta aeronave possui 

condições de executar uma operação de Evacuação Aeromedica? 
(   ) Sim                                                              (   ) Não 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2) Do seu ponto de vista do senhor é necessário alguma mudança estrutural na 

aeronave para que se possam realizar tais operações? 
(   ) Sim                                                              (   ) Não 
Qual(is):  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3) Como o senhor classifica o volume interno da cabine de carga do Cougar 
para a instalação dos equipamentos de atendimento médico?  

(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4) Como o senhor classifica o volume interno da cabine de carga do Cougar 

quanto à facilidade de trabalho do mecânico de voo dentro da cabine de carga? 
(   ) Não atrapalharia o trabalho da tripulação 
(   ) Atrapalharia em partes o trabalho da tripulação 
(   ) Atrapalha em demasia o trabalho da tripulação 
(   ) Não possuo opinião formada 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
5) Quanto à existência das tomadas de energia elétrica, próximas à região de 

instalação das macas, para suporte aos equipamentos médicos, qual a sua opinião 
quanto a facilidade de trabalho do mecânico de voo dentro da cabine de carga?   

(   ) Não atrapalharia o trabalho da tripulação 
(   ) Atrapalharia em partes o trabalho da tripulação 
(   ) Atrapalha em demasia o trabalho da tripulação 
(   ) Não possuo opinião formada 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
6) Qual a opinião do senhor quanto a iluminação do compartimento da cabine 

de carga pela equipe médica durante os voos visuais noturnos, para facilitar o 
trabalho? 

(   ) Não atrapalharia o trabalho da tripulação 
(   ) Atrapalharia em partes o trabalho da tripulação 
(   ) Atrapalha em demasia o trabalho da tripulação 
(   ) Não possuo opinião formada 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7) Qual a opinião do senhor quanto a utilização da iluminação do 

compartimento da cabine de carga pela equipe de médica, durante os voos noturnos 
com OVN? 

(   ) Não atrapalharia o trabalho da tripulação 
(   ) Atrapalharia em partes o trabalho da tripulação 
(   ) Atrapalha em demasia o trabalho da tripulação 
(   ) Não possuo opinião formada 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
8) Com relação a questão número 7, qual a sua opinião do senhor a respeito 

da proteção contra a luminosidade fornecida pela cortina que poderia ser instalada à 
retaguarda do banco do 3P, no acesso da cabine de pilotagem para a cabine de 
carga?  

(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
9) Quanto a existência das posições, já adaptadas para a instalação das macas 

no Cougar (possibilidade de instalação de 06 macas padrão OTAN), qual a sua 
opinião, com relação à adaptabilidade da aeronave às evacuação aeromédicas? 

(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  
10) Quanto ao alcance da aeronave, de aproximadamente 800 Km, em prol das 

missões de Ev Aem, o senhor julga: 
(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
11) Considerando o peso máximo de decolagem de 9000 Kg e que se tenha 

que transportar 06 pacientes, 02 médicos e os equipamentos de saúde, como o senhor 
julga o desempenho do Cougar? 

(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
12) Como o senhor considera a disponibilidade dos pontos de fixação e de 

amarração no piso do compartimento de carga para a fixação dos equipamentos 
aeromédicos? 

(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
13) O senhor como especialista na aeronave HM-3 Cougar, considera a 

adequabilidade técnica do HM-3 para a realização das operações de Ev Aem? 
(   ) Importante 
(   ) Não muito importante 
(   ) Inadequado 
(   ) Não tenho opinião formada sobre o assunto 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
  

3ª Parte – Vivência profissional 
 
1) O senhor já esteve em alguma missão, ou em situação de sobreaviso a 

alguma operação militar, na qual a sua aeronave era a responsável por realizar uma 
Ev Aem ? 

(   ) Sim                                  (   ) Não 
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2) Com relação a questão anterior, a sua aeronave estava equipada com os 
equipamentos de suporte à vida necessários para realizar a evacuação aeromédica 
(Ev Aem)?  

(   ) Sim                                  (   ) Não 
 
3) Ainda com relação a questão número 1, a sua aeronave estava equipada 

com qualquer equipamento para atender possíveis urgências? Como por exemplo os 
materiais da Equipe SAR?  
           (   ) Sim                                  (   ) Não 
 

4) Na situação da questão número 1, o senhor se sentiu confiante e confortável 
para a missão? Peço justificar sua resposta. 

 (   ) Sim                                  (   ) Não  
 

Justificativa: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
5) Baseando-se nos aspectos técnicos, o senhor considera que a Av Ex 

encontra-se preparada para executar operações de Ev Aem? 
(   ) Sim                                  (   ) Não 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 

A sua contribuição foi muito importante para este trabalho. 
Grato pela participação. 

FIM DO QUESTIONÁRIO 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 
Este questionário tem por finalidade obter dados para Dissertação de Mestrado 

do Capitão CONRADO ROBERTO DE ARRUDA, da EsAO.  

 O trabalho versa sobre o tema: A adequabilidade da aeronave de manobra 

HM-3 Cougar, da Aviação do Exército, aos requisitos técnicos, para executar 

operações de Evacuação Aeromédica.  

 A fim de buscar respostas às indagações decorrentes da pesquisa em 

curso, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para responder às 

perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais 

completamente possível. A sua experiência profissional irá contribuir sobremaneira 

para a pesquisa, contribuindo para o aprimoramento da doutrina de Aviação do 

Exército e, neste caso particular, para as operações de evacuação aeromédica. Será 

importante e desejável que o senhor complemente, quando assim o desejar, com suas 

opiniões e experiências a respeito do tema. 

 Este instrumento de pesquisa consta de 10 (dez) perguntas mistas 
(objetivas com justificativa) e o tempo estimado para o preenchimento do mesmo é 

de aproximadamente 10 minutos. O sigilo das respostas será preservado. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição pelo 

telefone (12) 99635-1974 e pelo e-mail conradoarruda@gmail.com.  
 
AMBIENTAÇÃO: O Cougar é uma aeronave de Manobra, e tem como uma de suas 

missões realizar o transporte aeromédico, porém não existe nada especificado nos 

manuais doutrinários da Aviação do Exército. Os manuais apenas citam possibilidade 

de se realizar tais operações.  
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QUESTIONÁRIO 

1ª Parte – Características da aeronave e sua adequabilidade 
1) Na Aeronave Cougar existem tomadas de energia elétrica para a 

alimentação dos equipamentos de saúde que forem embarcados. As tomadas geram 
uma corrente de 27V – 120W. Quanto ao número de tomadas (06 disponíveis, 03 de 
cada lado) para suporte aos equipamentos elétricos, como o(a) senhor(a) classifica? 

 
(   ) Suficiente para os equipamentos 
(   ) Atende em partes as exigências dos equipamentos 
(   ) É insuficiente 
(   ) Não possuo opinião formada 
 
2) Existe disponível no compartimento da cabine de carga a disponibilidade de 

05 luminárias subsequentes para auxiliar o trabalho da equipe médica, caso seja uma 
ocorrência noturna. Qual a sua opinião quanto a iluminação do compartimento da 
cabine de carga? 

 
(   ) Necessária na maioria dos casos 
(   ) Necessária somente em alguns casos 
(   ) Desnecessária 
 
3) A Aeronave Cougar, possui uma cabine de carga com um volume 13,42 m3 

e uma área de 9,18 m2. Como o(a) senhor(a) classifica este volume interno para a 
instalação dos equipamentos de atendimento médico?  

 

(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
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4) Considerando a figura abaixo? Como o(a) senhor(a) classifica o volume 
(espaço interno) da cabine de carga do Cougar quanto ao trabalho das equipes de 
saúde dentro da aeronave? 

 

(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 

 
 
5) O Cougar é um helicóptero que tem uma autonomia de 3h e 50min e dentro 

deste tempo pode percorrer aproximadamente 800 Km. Considerando as operações 
de Ev Aem em combate, e levando-se em consideração o desdobramento dos 
Escalões de Evacuação dentro da FTC, como o senhor(a) considera o alcance da 
aeronave, em prol dessas missões? 

 
(   ) Adequado para realizar uma Ev Aem desde o 1º Escalão até o 4º Escalão 
(   ) Adequado para realizar uma Ev Aem desde o 1º Escalão até o 3º Escalão  
(   ) Adequado para realizar uma Ev Aem desde o 1º Escalão até o 2º Escalão  
(   ) Insuficiente 
 
6) Existe no Cougar a possibilidade de instalação de 06 macas para 

atendimento de traumas. Quanto a existência desta possibilidade, como o(a) 
senhor(a) a avalia, com relação a adaptabilidade da aeronave às evacuação 
aeromédicas? 

 
 
Número de 
macas  

(   ) Adequado  
(   ) Parcialmente 
adequado 

(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
 

Espaço para 
circulação 
(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente 
adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 

 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
7) Esta aeronave tem a capacidade de decolar com um peso máximo de 

aproximadamente 9000 Kg. Porém após alguns cálculos simples, no qual retiramos o 
peso da aeronave, da tripulação, dos médicos, dos pacientes e do combustível 
chegamos a um peso disponível de aproximadamente 1400 Kg, que seria destinado 
somente para os aparelhos aeromédicos. Considerando estes cálculos e o peso 
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disponível (aproximadamente 1400 Kg) como o(a) senhor(a) julga o desempenho do 
Cougar para o embarque destes materiais aeromédicos ? 

 
(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Insuficiente 
 
Poderia justificar sua resposta:  
______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
8) Após breve apresentação das características da aeronave HM-3 Cougar, sue 

avaliação é que: 
 
(   ) o Cougar pode adequar-se às operações de Evacuação Aeromédicas  
(   ) o Cougar não pode adequar-se às operações de Evacuação Aeromédicas 

                                   
2ª Parte – Sugestão de aparelhos 
 

1) A seguir, será apresentado um pequeno caso esquemático: “O(A) senhor(a) 
foi escalado(a) para realizar uma Ev Aem juntamente com uma tripulação do 2º B Av 
Ex, utilizando uma aeronave Cougar sem qualquer equipamento de suporte à vida. 
Na possibilidade de serem usados os equipamentos de uso diário dos hospitais (ainda 
que não homologados pela aviação), quais aqueles que, no seu entender, poderiam 
ser prioritariamente conduzidos a bordo para auxiliar o trabalho da equipe médica?”  

 
______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2) Quais os equipamentos de Evacuação Aeromédica, o(a) senhor(a) considera 

de SUMA IMPORTÂNCIA (marque somente aqueles que o(a) senhor(a) acha 
realmente indispensável) estarem embarcados em um helicóptero da Aviação do 
Exército para realizar a evacuação de um acidentado ou ferido em operações 
militares? (a relação de equipamentos abaixo foi retirada da Portaria nº 2048, de 5 de 
novembro de 2002 do Ministério da Saúde). 
Conjunto Aeromédico: 

(  ) conjunto aeromédico ( maca ou incubadora); 
(  ) cilindro de ar comprimido e oxigênio com autonomia de 2 horas 
(  ) régua tripla para transporte; 
(  ) suporte para fixação de equipamentos médicos; 
 

Equipamentos médicos fixos: 
(  ) respirador mecânico 
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(  ) monitor cardioversor com bateria 
(  ) oxímetro não invasivo portátil 
(  ) monitor de pressão não-invasiva 
(  ) bomba de infusão 
(  ) prancha longa para imobilização de coluna. 

 
 
Equipamento para vias aéreas: 

(  ) máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos 
(  ) cateteres de aspiração e adaptadores para cânulas 
(  ) cateteres nasais e seringa de 20 ml para insuflar o “cuff” 
(  ) ressuscitador manual adulto/infantil e sondas para aspiração traqueal de 

vários tamanhos; 
(  ) luvas de procedimentos e máscara para ressuscitador adulto/infantil; 
(  ) lidocaína geleia e spray, além de cadarços para fixação de cânula; 
(  ) laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas curvas e retas; 
(  ) estetoscópio e esfignomanômetro adulto/infantil; 
(  ) cânulas orofaríngeas adulto/infantil e fios-guia para intubação; 
(  ) pinça de Margyl e bisturi descartável; 
(  ) cânulas para traqueostomia, material para cricotireoidostomia; 
(  ) conjunto de drenagem do tórax: drenos, frascos e extensões. 

 
Equipamentos de acesso venoso: 

(  ) tala para fixação de braço e luvas estéreis; 
(  ) recipiente de algodão com antisséptico; 
(  ) esparadrapo e material para punção de vários tamanhos, incluindo agulhas 

metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea 
(  ) garrote, equipos de macro e microgotas 
(  ) cateteres específicos para dissecção de veias adulto/infantil e tesoura 
(  ) pinça de Kocher e cortadores de soro 
(  ) lâminas de bisturi e seringas de vários tamanhos 
(  ) torneiras de 3 vias e equipo de infusão de 4 vias 
(  ) frascos de solução salina e glicosada para infusão venosa e caixa completa 

de pequena cirurgia 
 
 3) Caso o(a) senhor(a) tenha qualquer observação a fazer, fique a vontade 
nas próximas linhas. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

A sua contribuição foi muito importante para este trabalho. 

Grato pela participação. 

FIM DO QUESTIONÁRIO 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

 
Este questionário tem por finalidade obter dados para Dissertação de Mestrado 

do Capitão CONRADO ROBERTO DE ARRUDA, da EsAO.  

 O trabalho versa sobre o tema: A adequabilidade da aeronave de manobra 

HM-3 Cougar, da Aviação do Exército, aos requisitos técnicos, para executar 

operações de Evacuação Aeromédica.  

 A fim de buscar respostas às indagações decorrentes da pesquisa em 

curso, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para responder às 

perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais 

completamente possível. A sua experiência profissional irá contribuir sobremaneira 

para a pesquisa, contribuindo para o aprimoramento da doutrina de Aviação do 

Exército e, neste caso particular, para as operações de evacuação aeromédica. Será 

importante e desejável que o senhor complemente, quando assim o desejar, com suas 

opiniões e experiências a respeito do tema. 

 Este instrumento de pesquisa consta de 03 (três) perguntas mistas 
(objetivas com justificativa) e o tempo estimado para o preenchimento do mesmo é 

de aproximadamente 10 minutos. O sigilo das respostas será preservado. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição pelo 

telefone (12) 99635-1974 e pelo e-mail conradoarruda@gmail.com. 

 

QUESTIONÁRIO  

1) O senhor já presenciou algum caso, dentro de sua vivência militar, em que 
se fez necessária a presença de um meio de evacuação como o helicóptero? Caso 
positivo descreva brevemente a situação. 

(   ) Sim                         (   ) Não  
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Descreva:______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2) O senhor já passou por alguma situação militar (acampamentos, patrulhas, 

infiltrações, operações em ambientes de montanha, selva entre outros locais de 
acesso limitado) em que, caso acontecesse algum acidente naquele determinado 
momento, somente um helicóptero conseguiria resgatá-lo para prestar o devido 
socorro? Em caso positivo assinale as alternativas elencadas a seguir que justifiquem 
sua resposta. 

(   ) Sim                                  (   ) Não  
 
Justificativa: 
(   ) Cursos Operacionais 
(   ) Operações militares  
(   ) Acampamentos militares de Instrução 
(   ) Instruções em ambiente de montanha  
(   ) Instruções em ambiente de selva 
(   ) Instruções em ambiente de caatinga 
(   ) Instruções no ambiente do Pantanal 
(   ) Outras (descreva abaixo) 
 
Descreva:______________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3) Caso estivesse em operações (sejam instruções ou missões reais) e tivesse 

conhecimento da disponibilidade de um helicóptero da Aviação do Exército para 
evacuação aeromédica em caso de alguma necessidade, o fator “moral” do 
combatente, estaria sendo influenciado por esta razão? Justifique sua resposta 
assinalando a(s) alternativa(s) elencada(s) a seguir que o senhor julgar pertinente(s). 

(   ) Sim                                  (   ) Não 
 
Justificativa: 
(   ) Possibilidade da abordagem médica no mais curto prazo; 
(   ) Certeza de ser transportado para o melhor local de atendimento: 
(   ) Ter a certeza que o escalão superior está preocupado com a saúde dos 

combatentes; 
(   ) Outros (descreva abaixo) 
Outras:____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
A sua contribuição foi muito importante para este trabalho. 

Grato pela participação. 
FIM DO QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento a cerca da realização 

das operações de Evacuação Aeromédica, para contribuir com o desenvolvimento da 

pesquisa, baseado na participação dos pilotos. 

Aproveitando a experiência dos militares e especialistas entrevistados sobre as 

Ev Aem, a entrevista serviu de base para a construção do conhecimento do assunto 

bem como para a aquisição de modelos de comparação quanto a constituição dos 

materiais embarcados e modo de operação das tripulações.  

Para alcançar este objetivo, será seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

1) Introdução da entrevista. Explicar o objetivo do trabalho e conceitos básicos 

das Operações de Evacuação Aeromédica no âmbito do Exército Brasileiro. 

2) Quais as operações realizadas na Organização em que o senhor trabalha 

que se assemelham as Ev Aem realizadas no Exército Brasileiro? 

3) Esta dissertação parte da premissa de que o Exército não realiza evacuação 

aeromédica, como preconizado na doutrina militar vigente, mas tão somente o 

transporte de feridos. O que o Sr pensa a respeito dessa afirmação? 

4) Como a organização do senhor trabalha com as evacuações aeromédicas, 

no que tange aos materiais embarcados? 

5) Como a organização do senhor trabalha com as evacuações aeromédicas, 

no que tange as equipes médicas embarcadas? 

6) Como funcionam as Evacuações Aeromédicas na sua Instituição? Como os 

pedidos são atendidos, e como funcionam as respostas das equipes aos pedidos? 

7) Existe alguma coordenação necessária entre a tripulação e a equipe 

médica? Caso seja necessária qualquer coordenação, que precisa ser coordenado? 

8) Como são determinados os equipamentos que se deve embarcar para a 

missão? 

9) Existe a figura do mecânico de voo embarcado? Ele tem alguma missão 

específica? 

10) Qual a responsabilidade do piloto após o paciente ser embarcado? 

11) O senhor como piloto possui curso de Atendimento Pré-Hospitalar? 

12) Existe algum check-list para que o piloto siga durante as missões? 

13) Existe alguma documentação que regulamenta a execução das 

Evacuações Aeromédicas dentro da sua instituição? 
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14) É de interesse do senhor fazer alguma observação pertinente ao presente 

estudo?  

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
  

O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento a cerca da realização 

das operações de Evacuação Aeromédica, para contribuir com o desenvolvimento da 

pesquisa, baseadas na participação dos médicos. 

Aproveitando a experiência dos militares e especialistas entrevistados sobre as 

Ev Aem, a entrevista serviu de base para a construção do conhecimento do assunto 

bem como para a aquisição de modelos de comparação quanto a constituição dos 

materiais embarcados e modo de operação das tripulações.  

Para alcançar este objetivo, será seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

1) Introdução da entrevista. Explicar o objetivo do trabalho e conceitos básicos 

das Operações de Evacuação Aeromédica no âmbito do Exército Brasileiro. 

2) Como a organização do senhor trabalha com as evacuações aeromédicas, 

no que tange aos materiais embarcados? 

3) Esta dissertação parte da premissa de que o Exército não realiza evacuação 

aeromédica, como preconizado na doutrina militar vigente, mas tão somente o 

transporte de feridos. O que o Sr pensa a respeito dessa afirmação? 

4) Como a organização do senhor trabalha com as evacuações aeromédicas, 

no que tange as equipes médicas embarcadas? 

5) Como funcionam as Evacuações Aeromédicas na sua Instituição? Como os 

pedidos são atendidos, e como funcionam as respostas das equipes aos pedidos? 

6) Como são determinados os equipamentos que se deve embarcar para a 

missão? 

7) Existe o mecânico de voo embarcado? 

8) O mecânico de voo auxilia o senhor em alguma missão? 

9) Quantos integrantes da equipe de saúde vão embarcados? 

10) A constituição da equipe médica é sempre a mesma? 

11) Todos os militares da equipe de saúde embarcados possuem os cursos de 

Atendimento Pré-Hospitalar? 

12) Todos os equipamentos que o senhor embarca são de suma importância 

para os atendimentos? 

13) Seria possível embarcar determinados equipamentos necessários somente 

ao atendimento daquela emergência específica? 

14) Seria possível a criação de alguns Check-Lists dos materiais a serem 
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embarcados de acordo com o trauma a ser atendido, visando economia de espaço 

dentro da aeronave? Caso seja possível o senhor acha que estaríamos perdendo 

tempo fazendo isso? 

15) É de interesse do senhor fazer alguma observação pertinente ao presente 

estudo?  

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento a cerca da realização 

das operações de Evacuação Aeromédica no Exército Americano. Para contribuir com 

o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma entrevista com o Major Luke Fisher, 

piloto de helicóptero do Exército Americano, com mais de 2.500 horas de voo em 

combate, nas frentes de batalha do Afeganistão e do Iraque. 

Aproveitando a experiência do militar entrevistado nas operações de Ev Aem, 

a entrevista serviu de base para a construção do conhecimento do assunto bem como 

para a comparação quanto a constituição dos materiais embarcados e modo de 

operação das tripulações.  

Para alcançar este objetivo, será seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

1- Você poderia explicar quais as principais diferenças entre CASEVAC e 

MEDEVAC?  

2- Você poderia explicar quais os fatores da decisão que definirão quais desses 

dois tipos (CASEVAC ou MEDEVAC) será utilizado? 

3- Qual a diferença entre CASEVAC e DUSTOFF?   

4- Quais responsabilidades o piloto tem nos voos de CASEVAC ou MEDEVAC? 

5- Existe alguma lista de material específica para os helicópteros para realizarem 

as operações de MEDEVAC? 

6- Existe alguma lista de material específica para os helicópteros para realizarem 

as operações de CASEVAC? 

7- Essa configuração para as MEDEVAC são definitivas ou podem ser removidas 

(modulares) de modo a disponibilizar o helicóptero para outra missão que não seja a 

MEDEVAC? 

8-  O mecânico de voo vai embarcado? Qual o trabalho dele durante a operação? 

9- Sempre que uma aeronave decola para uma missão de CASEVAC ou 

MEDEVAC existe uma equipe de saúde embarcada? 

10-  Como é a interação entre a equipe de saúde e os pilotos durante as 

evacuações?  

11-  Quem define se será realizada uma CASEVAC ou MEDEVAC? 

12-  Quanto tempo dura em media um voo de CASEVAC ou MEDEVAC? 

13-  Porque o senhor julga importante a possibilidade de se executar essas 

operações? Quais os pontos fortes? 
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14-  Existe alguma preparação especial para os pilotos que irão realizar as 

CASEVASC ou MEDEVACS como padronizações , instruções ou algo do tipo? 
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O MAJOR LUKE 

FISCHER  

 

1) Apresentação geral do entrevistado 

Major Luke Fischer 
EXPERIÊNCIA: 15 anos de serviço 
CURSOS E ESTÁGIOS QUE POSSUI:  
 
 

2) Citação das experiências como piloto de helicóptero realizando as CASEVAC 
e MEDEVAC 
- Serviu no Iraque por 3 anos 
- Possui mais de 2.500 horas de voo em combate  
3) Detalhamento dos aspectos gerais da presente pesquisa 
a) Você poderia explicar quais as principais diferenças entre CASEVAC e MEDEVAC?  
 “CASEVAC é quando um veículo qualquer pode transportar um ferido (carro, 
caminhão, helicóptero, avião, barco). Um veículo utilizado para uma CASEVAC não 
possui como missão primordial evacuar feridos. MEDEVAC é a utilização de veículos 
de transportes específicos (como um helicóptero Black Hawk) que possuem a missão 
exclusiva de evacuar feridos. MEDEVAC são dedicadas e possuem pessoal 
especializado para prover cuidados médicos durante o transporte para um escalão de 
saúde mais elevado, como um hospital por exemplo”. 
 
b) Você poderia explicar quais os fatores da decisão que definirão quais desses dois 
tipos (CASEVAC ou MEDEVAC) será utilizado?   
 “A missão, o Inimigo, e o Tempo são os fatores mais importantes, na minha opinião, 
que determinarão a execução de uma CASEVAC ou MEDEVAC. A urgência e a 
proximidade relativa dos veículos geralmente determinam o quão rápido um paciente 
pode ser evacuado. A missão determina onde a operação acontecerá e geralmente 
não existe um veículo para realizar MEDEVAC em um local propício para atender a 
evacuação. Aeronaves para MEDEVAC são um meio escasso”. 

 
c) Quais responsabilidades o piloto tem nos voos de CASEVAC ou MEDEVAC?  
 “O piloto tem a responsabilidade tanto nas MEDEVAC quanto nas CASEVAC de 
pousar a aeronave em segurança numa área o mais próximo possível do acidente 
sem por em risco a tripulação ou os militares no local. Nós não queremos criar mais 
acidentes fazendo algo estúpido. Outra responsabilidade é planejar a rota de voo para 
entregar o acidentado para o escalão que proporcionara o apoio de saúde mais 
eficiente para o caso dele”. 

 
d) Existe alguma lista de material específica para os helicópteros para realizarem as 
operações de MEDEVAC?  
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 “As aeronaves MEDEVAC precisam ser equipadas com médicos, enfermeiros e 
equipamentos de voo capazes de realizar procedimentos de salvamento a bordo da 
aeronave, tais como desfibriladores, oxigênio, equipamento cirúrgico estéril”. 

 
e) Existe alguma lista de material específica para os helicópteros para realizarem as 
operações de CASEVAC?  
 “Não, CASEVAC geralmente são helicópteros equipados com seu equipamento de 
missão e, se uma missão CASEVAC surgir, eles removem qualquer equipamento que 
tenham a bordo para transportar a vítima. A plataforma CASEVAC é menos equipada 
que uma plataforma MEDEVAC em termos de pessoal e equipamentos de suporte a 
vida. Muitas vezes, não há uma enfermeira ou qualquer outro pessoal de emergência 
a bordo, nem um médico de voo”. 
 
f) Essa configuração para as MEDEVAC são definitivas ou podem ser removidas 
(modulares) de modo a disponibilizar o helicóptero para outra missão que não seja a 
MEDEVAC?  
 “A maioria dos equipamentos pode ser removida, mas os helicópteros específicos 
para MEDEVAC são projetados especificamente para transportar determinados 
equipamentos. Por exemplo, o equipamento que se encaixa em um helicóptero 
Blackhawk Medevac não pode caber em UH-1 Huey devido a limitações de tamanho 
e peso. No entanto, se um helicóptero Blackhawk Medevac ficar indisponível e existir 
outro Blackhawk disponível, ele poderia ser mobiliado com esses esquipamentos. 
Outra coisa importante a notar é que um helicóptero de MEDEVAC é especificamente 
designado e protegido pelas Convenções de Genebra (embora a maioria dos 
terroristas e atores não estatais não sigam as regras da Convenção de Genebra) ”. 
 
g) O mecânico de voo vai embarcado? Qual o trabalho dele durante a operação?  
 “Na maioria das vezes em aeronaves maiores, o mecânico voa a bordo, mas 
desempenha funções como atirador da porta e ajuda com o embarque e desembarque 
de passageiros e equipamentos. No caso de uma missão MEDEVAC ou CASEVAC, 
ele não realizará tarefas de salvamento e seu foco principal será ajudar os pilotos com 
as operações da aeronave e garantir que o compartimento da cabine esteja pronto 
para a decolagem, nos procedimentos de voo e durante o pouso”.  
 
h) Sempre que uma aeronave decola para uma missão de CASEVAC ou MEDEVAC 
existe uma equipe de saúde embarcada?  
 “Nas MEDEVAC existe uma tripulação médica a bordo, geralmente um médico de 
voo, enfermeiro de voo e outros militares treinados para permitir que o ferido 
permaneça vivo até a chega no destino, para que receba o tratamento adequado. Nas 
CASEVAC normalmente existe uma equipe que faz parte da tripulação responsável 
por dar o atendimento médico primário a bordo. Se não existe nenhuma aeronave 
configurada para uma MEDEVAC disponível, somente uma configurada para 
CASEVAC e o tempo impõe a urgência do atendimento, o máximo de pessoal de 
saúde é colocado a bordo para atender a ocorrência”.  
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i)  Como é a interação entre a equipe de saúde e os pilotos durante as evacuações?  
 “A comunicação da equipe médica é normalmente transmitida pelo chefe da equipe 
(mecânico de voo / atirador) para os pilotos. Um exemplo seria que o pessoal médico 
poderia querer saber a quantidade de tempo de voo restante ... eles conversam com 
o chefe da equipe que pergunta aos pilotos. Isso simplifica os procedimentos de 
comunicação. Queremos que o pessoal médico faça seu trabalho e não seja 
interrompido por nós. Ao mesmo tempo, nossa principal preocupação é conseguir 
chegar ao destino final com a tripulação e com o passageiro em segurança. Não 
podemos distrair a equipe médica. Uma vez que estamos voando, os pilotos não 
podem fazer mais nada para ajudar a equipe médica, exceto voar rápido e seguro 
para o destino”.   

 
j)  Quem define se será realizada uma CASEVAC ou MEDEVAC?  
 “Normalmente, é determinado pelo comandante da cena. Em operações de maior 
vulto, será o responsável por determinar onde colocar os apoios de MEDEVAC”. 

 
k) Quanto tempo dura em media um voo de CASEVAC ou MEDEVAC?  
 “Tudo depende de onde a operação ocorre. Idealmente, queremos poder entregar 
um paciente a um nível mais alto de cuidados em menos de uma hora a partir do 
momento em que ocorre a lesão. Isso inclui o tempo de vôo para chegar ao acidente, 
tempo para pegar o acidente, tempo para voar para o nível mais alto de cuidados e 
tempo para o desembarque”.  
 
l)  Porque o senhor julga importante a possibilidade de se executar essas operações?  
 “Quais os pontos fortes? A fraqueza do Medevac é que existem muito poucos 
recursos disponíveis para suportar todas as forças em todo o mundo. As aeronaves 
Medevac têm melhor nível de cuidados a bordo. CASEVAC normalmente está mais 
disponível, mas em contrapartida elas contam com cuidados médicos menos 
capazes”. 
 
m)  O senhor poderia me dizer qual o sentimento do combatente na linha de frente 
quando sabe que existe uma assistência médica eficiente equipada com helicópteros 
para regatá-lo?   
 “Eu acho que a maioria não se importa com isso e não pensa nisso. Os 
comandantes de alto nível de comando são os que realmente se preocupam com isso, 
a fim de reduzir o risco para as operações. Eu vi muitas operações serem canceladas 
porque um General achava que a missão era muito arriscada devido ao fato de que 
não havia nenhuma aeronave para realizar uma MEDEVAC disponível. Os 
comandantes nos níveis mais baixos estão conscientes dos recursos disponíveis para 
eles, e sempre sabem quanto tempo demorará para obter uma aeronave para 
MEDEVAC ou CASEVAC em sua localização. A principal prioridade para os soldados 
da linha de frente é vencer a luta e isso é sempre tudo o que lhes interessa”. 
 
n) Existe alguma preparação especial para os pilotos que irão realizar as CASEVASC 
ou MEDEVACS como padronizações, instruções ou algo do tipo?  
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 “O pessoal médico que atua nas MEDEVAC é treinado especificamente em cursos 
de voo para se familiarizar com as operações da aviação. O pessoal de saúde que 
atua nas CASEVAC muitas vezes não é especificamente treinado. O treinamento 
ocorre em várias bases nos EUA e no Forte Rucker, Alabama, que é o Berço da 
Aviação do Exército”.  
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APÊNDICE H – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento a cerca da realização 

das operações de Evacuação Aeromédica no Exército Americano. Para contribuir com 

o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma entrevista com o 1º Sargento 

Agostini, que atuou como líder de uma equipe dos SEALs, da Marinha dos Estados 

Unidos da América, com experiência em combate nas Guerras do Afeganistão e do 

Iraque. 

Aproveitando a experiência do militar entrevistado nas operações de Ev Aem, 

a entrevista serviu de base para a construção do conhecimento do assunto bem como 

para a comparação quanto a doutrina americana em práticas nessas operações.  

Para alcançar este objetivo, será seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1. Qual a diferença entre CASEVAC e a MEDEVAC? 

2. O senhor já participou de alguma CASEVAC ou MEDEVAC ou as duas? 

3. Qual é a diferença entre um médico, um paramédico e um doutor? 

4. Todos os helicópteros possuem uma tripulação médica para todos os tipos de 

evacuação, CASEVAC e MEDEVAC? 

5. Quem é o responsável imediato pelo atendimento ao trauma na linha de frente? A 

Evacuação acontece desde o ponto de ferimento ou a partir de uma estação de 

triagem? 

6. Qual a relevância da possibilidade de realizer uma CASEVAC ou MEDEVAC para 

as tropas na linha de frente, qual o sentimento do soldado a respeito disso? 
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O SARGENTO AGOSTINI  
 

1) Apresentação geral do entrevistado 

1º Sargento De Agostini 
EXPERIÊNCIA: Atuou nas guerras do Iraque e do Afeganistão 
 
 

2) Citação das experiências como usuário frequente das CASEVAC e MEDEVAC 
- Apoiou diversas evacuação de tropas amigas  
- Já foi evacuado devido a um ferimento em combate  
 
3) Detalhamento dos aspectos gerais da presente pesquisa 
 
a) Qual a diferença entre CASEVAC e a MEDEVAC? 

“A verdade é que esses termos são usados diferentemente em cada Unidade 
que realiza esses tipos de operação. Mas posso dizer que as definições mais comuns 
de uma CASEVAC são quando tem que se engajar em combate na chegada ou na 
saída do local de resgate, e também quando não existe uma aeronave-médica 
disponível e é utilizado um helicóptero comum para o transporte desta casualidade. 
MEDEVAC é geralmente o transporte de pessoal de uma estação de tratamento 
médico para outra, geralmente de uma Zona segura para outra. Seria como 
transportar um paciente de um hospital em Cabul no Afeganistão para um hospital na 
Alemanha. Já ouvi dizer que a única diferença entre essas duas é que uma utiliza 
helicópteros armados para o combate (CASEVAC) e a outra não (MEDEVAC). Mas 
repito, esses termos são mutáveis e se alguém afirmar que sabe realmente o 
significado entre uma e outra ele apenas estará lhe dizendo o que a Unidade dele 
utiliza como definição”.      

 

b) O senhor já participou de alguma CASEVAC ou MEDEVAC ou as duas? 

 

“Sim, infelizmente eu já participei de ambos tipos de missão diversas vezes. No 
que diz respeito à minha experiência com CASEVAC / MEDEVAC, eu realmente não 
posso dizer muito além do fato de eu ter sido rapidamente transportado para uma 
estação de ajuda de campo, seguido de um hospital bem equipado em Cabul e de lá 
rapidamente transportado para a Alemanha, onde temos um atendimento médico 
complexo com 18 horas de atendimento. E a minha recuperação continuou por vários 
meses depois que eu estava de volta aos Estados Unidos”.  

 

c) Qual é a diferença entre um medico, um paramédico e um doutor? 
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“O Termo Médico se refere a um soldado treinado em medicina do campo de 
batalha, o qual é focado no trauma. Diferentes Unidades tem diferentes níveis de 
treinamento para seus médicos. Nos Times Seal nós enviamos nossos médicos para 
o treinamento no Exército de Forças Especiais 18 Delta. Esses são os médicos mais 
treinados no âmbito Forças Armadas dos Estados Unidos, os únicos que recebem um 
treinamento militar superior são os PJs da Força Aérea porém não sei se tem um 
conhecimento médico maior. Os PJ estão no mesmo nível ou até mesmo superior de 
conhecimento médico, porém eles são bem diferentes pois são focados e treinados 
somente para as operações de MEDEVAC e CASEVAC, incluindo destruição de 
materiais sensíveis, segurança de área, entre outras operações. Já os 18 Delta por 
outro lado, são Elementos Seals ou Forças Especiais que também são treinados como 
médicos. Um paramédico é um médico civil, que também possui vários níveis de 
treinamento. E Doutor é um Médico Doutor que significa significa um médico de bordo 
certificado que frequentou a faculdade de medicina”.    

 

d) Todos os helicópteros possuem uma tripulação médica para todos os tipos de 
evacuação, CASEVAC e MEDEVAC? 

 

“Sim, basicamente os PJ são unidades dedicadas que sempre estão de 
prontidão para uma situação de CASEVAC ou MEDEVAC, mas também existem 
outros militares para tal. A maioria das operações militares não são conduzidas sem 
ter alguma forma de unidade médica para realizar uma CASEVAC, em prontidão e a 
uma distância próxima da zona de combate”. 

 

e) Quem é o responsável imediato pelo atendimento ao trauma na linha de frente? A 
Evacuação acontece desde o ponto de ferimento ou a partir de uma estação de 
triagem? 

 

“Geralmente quando um acidente acontece o acidentado é transportado para o 
local mais próximo onde o helicóptero consiga pousar em segurança. A partir deste 
local as casualidades são levadas para uma Estação de Tratamento Avançada com 
capacidades limitadas de tratamento, de lá para uma grande base no Interior com 
robustas capacidades médicas a partir dali para a Alemanha ou para os EUA, onde 
temos as capacidades em todos os campos da medicina. Eu acredito que as forças 
americanas conseguem realizar todo esse processo em apenas algumas horas desde 
o acidente até a evacuação para a Alemanha”. 

 

f) Qual a relevância da possibilidade de realizer uma CASEVAC ou MEDEVAC para 
as tropas na linha de frente, qual o sentimento do soldado a respeito disso? 
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 “No que diz respeito aos sentimentos dos soldados sobre ter o suporte médico 
apoiando-os, sinto que é decisivo. Se os homens sentem que a liderança deles não 
está apta a protegê-los, acredito que não existiriam Unidades Operacionais nas 
Forças. Eu simplesmente acho que as pessoas não concordariam em servir ao país”. 
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APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O CAPITÃO SERBENA 

(POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ)  

 

1) Apresentação geral do entrevistado 

Capitão Felipe Serbena 

Experiência: - Oficial piloto da Polícia Militar do Estado do Paraná, atuando como piloto 
e nos resgates aeromédicos desde 2013. 
 
2) Detalhamento dos aspectos gerais da presente pesquisa 
 

a) Como a organização do senhor trabalha com as evacuações 
aeromédicas, no que tange aos materiais embarcados? 

“O Batalhão de Policia Militar de Operações Aéreas, é subordinado direto ao 
subcomandante geral da PMPR. O serviço aeromédico na capital do Paraná, Curitiba, 
foi inaugurado a pouco tempo, pois quem ficava com este serviço era a Policia 
Rodoviária Federal em convênio com o SAMU de Curitiba. Agora em Curitiba nós 
temos a disponibilidade integral de uma aeronave para o resgate aeromédico 

O nosso serviço aeromédico se constitui em duas ações principais, ou resgate 
ou remoção. O resgate é como se fosse uma ambulância, onde pousamos no local do 
acidente e levamos o ferido que já esta estabilizado para o hospital, já a remoção 
aeromédica seria levar uma pessoa que estivesse por exemplo, com um acidente 
cardiovascular, com um problema grave, que chegou em um posto de saúde de uma 
cidde que não tem condições de atender com um médico e com um suporte médico 
especializado e ai que nos entramos e levamos ele para um local onde possa ser 
melhor atendido”. 

 
b) Como a organização do senhor trabalha com as evacuações 

aeromédicas, no que tange aos materiais embarcados? 

“A grande parte dos materiais que vai embarcado é trazido pelo SAMU, como 

respirador, cardioversor, e tudo mais, todos os outros equipamentos são trazidos 

pelo SAMU, não só possuímos homologada a maca”. 

 
c) Como a organização do senhor trabalha com as evacuações 

aeromédicas, no que tange as equipes médicas embarcadas? 

“A equipe médica que vai embarcada não é composta por militares, e sim 
composta por médicos e enfermeiras civis, todos os enfermeiros e médicos são 
pertencentes ao SAMU. Todos esses civis têm instrução a respeito do comportamento 
em voo, ou seja, um pequeno estágio de adaptação as operações com helicópteros”.  
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d) Como funcionam as Evacuações Aeromédicas na sua Instituição? 

Como os pedidos são atendidos, e como funcionam as respostas das equipes 
aos pedidos? 

“É feito através o Centro de Operação dos Bombeiros, e a partir daí o 
acionamento chega até nós via canal de comando, existe todo um quadro 
organizacional que é respeitado seguindo a cadeia de comando. 

A partir deste acionamento a gente aguarda a chegada da equipe médica, 
embarcamos a equipe, decolamos para o local da ocorrência e realizamos o Resgate 
ou a remoção. 

Chegando no local a equipe realiza o atendimento e tem que falar para o piloto 
para qual hospital que aquele ferido deve ser evacuado para que possamos nos 
ambientar e saber para onde ir após a decolagem”.   

  
e) Como são determinados os equipamentos que se deve embarcar 

para a missão? 
“Fica tudo a cargo da equipe médica. E não existe padronização de lugares, 

pois os equipamentos são utilizados mediante necessidade. Não existe um lugar fixo 
para ele na aeronave”. 

 
f) Existe o mecânico de voo embarcado? 
“Não existe, existe sim o Operacional, que também chamamos de Multimissão, 

que além de auxiliar os enfermeiros durante o voo, também auxilia os pilotos no 
momento dos pousos e das decolagens”. 

 
g) Qual a responsabilidade do piloto após o paciente ser embarcado? 

“Deslocar no mais curto prazo o paciente para o hospital determinado pelo 
médico, não encostamos na vitima em momento algum”.  

  
h) O Senhor possui curso de APH? 
“Sim, porém não posso intervir em nenhum momento”. 

 
i) Existe um check list previsto para esse tipo de voo? 

“Não existe nenhum check list previsto para esse tipo de voo, nada além do 
padrão, como checar se as portas estão fechadas, se os cintos estão afivelados e etc” 

 

j) É de interesse do senhor fazer alguma observação pertinente ao 
presente estudo? 
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“Acho importante, pois caso o Exército seja acionado para atuar em uma 
calamidade pública, tem que existir uma pré formatação de como que vai ser 
acionado, caso tiver que ser acionado, onde vai a maca, onde senta o médico, então 
não adianta simplesmente não estar preparado, mesmo que não seja utilizado 
rotineiramente o exército tem que estar preparado para tal”. 
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APÊNDICE K – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O Dr JOÃO CLÁUDIO 

(SAMU - ESTADO DO PARANÁ)  

 
1) Apresentação geral do entrevistado 

Doutor João Cláudio Campos Pereira 

Experiência: Especialização em cirurgia Cardiovascular UFPR, Médico do SIATE 
Curitiba, Médico de Resgate Aéreo da Polícia Rodoviária Federal e do Batalhão da 
Polícia Militar de Operações Aéreas com mais de 12 anos de profissão. 
 
2) Entrevista propriamente dita 
 

a) Como a organização do senhor trabalha com as evacuações 
aeromédicas, no que tange aos materiais embarcados? 

“Tudo depende muito da Organização, eu basicamente trabalho em dois locais 
onde a gente dispõe de aeromédico, e tendo vista os dois locais, temos algumas 
situações um pouco diferente em cada uma, cada aeronave, cada tipo de aeronave, 
e em cada local que a gente trabalha, acaba se adaptando melhor a maneira de 
proceder com os materiais embarcados no aeromédico em si. 

Bom, partindo do princípio que a nossa equipe de aeromédico esta composta 
por médico e enfermeiro, tudo depende de cada aeronave para saber como que as 
equipes vão trabalhar dentro dela, existem equipes onde eu consigo ter dois 
tripulantes, sendo o piloto e o copiloto, e tem outras equipes ode eu possuo o tripulante 
operacional porém só tenho um piloto, enfim isso varia de local para local, sendo assim  
o que acontece é que a gente acaba adaptando os nossos materiais às possibilidade 
de uso que nós temos e ao tipo de resgate que a gente vai fazer. 

Exemplo disso, quando estamos no litoral e vamos realizar muitos resgates em 
si, a gente acaba usando muito o “Sling” que é aquele material que nós utilizamos 
para socorrer a vítima que está em processo de afogamento, além do “Sling” a gente 
utiliza todos os materiais que nós temos disponível dentro da aeronave. Nós temos 
respirador, monitor, desfibrilador, bomba infusora, enfim, todos os materiais básicos 
que a gente tem dentro de uma possível UTI, e além disso nós temos também os 
matérias de consumo, que são as medicações, todas as drogas que são necessárias 
para que a gente preste diversos tipos de atendimento, portanto os atendimentos que 
conseguimos prestar vão desde os atendimentos de traumas aos atendimentos 
clínicos, por isso uma diversidade bastante grande nas nossas bolsas de medicação, 
e também nos nossos dispositivos de atendimento, e nós trabalhamos tanto com o 
resgate aeromédico, como com o transporte aeromédico, e isso diferencia bastante 
pois existe um tipo de configuração para o resgate e para o transporte já é outro tipo 
de configuração”. 

 
b) Como a organização do senhor trabalha com as evacuações 



 200 

aeromédicas, no que tange as equipes médicas embarcadas? 
“Será diferenciado tendo em vista tipo de atendimento que a gente vai fazer e 

em qual tipo de aeronave nós iremos atuar, a exemplo disso quando estamos 
trabalhando no Bell 206, a gente tem somente um piloto, sem a figura do copiloto, e 
dispomos de médico, enfermeiro e um tripulante operacional.  

Quando a gente esta trabalhando com o EC 130 B4, a gente trabalha com 
piloto, copiloto, médico, enfermeiro e um ou dois tripulantes operacionais, mais o 
paciente. No litoral a gente prefere trabalhar com 02 tripulantes operacionais pois um 
desses tripulantes é o mergulhador, que acaba fazendo o resgate das nossas vítimas 
na água, e depois levamos a vítima para a areia. 

Obrigatório do ponto de vista médico nas aeronaves é que a gente tenha um 
médico e um enfermeiro, inclusive isso hoje é preconizado pela Portaria 2048, e seria 
um retrocesso se a gente não tivesse essas duas equipes. Em algumas outras 
situações a gente trabalha também com o Bell 206, uma aeronave menor, onde a 
gente trabalha somente com o médico, apenas um piloto e o tripulante operacional, 
nesta situação o enfermeiro não vai, tendo em vista a limitação do material, portante 
temos evitado ao máximo a utilização dessa aeronave para o aeromédico, somente 
utilizamos em situações de estrita necessidade, acidentes com múltiplas vítimas, para 
dar um suporte as outras aeronaves”. 

 
c) Como funcionam as Evacuações Aeromédicas na sua Instituição? 

Como os pedidos são atendidos, e como funcionam as respostas das equipes 
aos pedidos? 

“Tudo varia bastante, como eu disse anteriormente por trabalhar em instituições 
diferentes uma da outra, tudo isso depende. O acionamento pode ser feito 
basicamente de 3 maneiras, para o pré-hospitalar em Curitiba, existe uma figura um 
pouco diferente da maior parte dos outros locais do país, que é muito semelhante ao 
que existe em São Paulo no GRAU, nós temos SIATE, que é uma instituição bastante 
antiga com 27 anos, então o SIATE é responsável pelos traumas aqui em Curitiba, e 
o SAMU é responsável pelos casos clínicos, existe essa diferenciação, assim sendo 
para os pacientes do pré-hospitalar o SIATE é acionado incialmente e a gente, se 
julgar a necessidade da aeronave, pela distância, pela gravidade, enfim por diversos 
fatores,  a gente aciona diretamente a aeronave. 

O acionamento também pode ser através do SAMU, para fazer remoções e 
geralmente a gente não faz, para o SAMU, as intervenções médicas pré-hospitalares, 
na maior parte das vezes, não que seja proibido, mas é muito mais difícil pois pré-
hospitalar ficamos mais restritos ao trauma e para o SAMU fazemos as remoções dos 
pré-hospitalares fixos para os hospitais, é o que a gente costuma fazer com maior 
tendência. 

Além disso, existe a Central Estadual de Regulação, a qual também pode fazer 
uma regulação de alguns pacientes e solicitar o transporte como uma remoção inter 
hospitalar. Já nas Operações Verão no litoral somos acionados diretamente pelos 
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Bombeiros”. 

  
d) Como são determinados os equipamentos que se deve embarcar 

para a missão? 
“Isso depende do tipo da missão para qual a aeronave esta destinada. Em 

Curitiba a gente esta com tendência de manter o que chamamos de “dupla spotagem” 
ou seja, a gente dispõe de duas aeronaves e mantemos uma para as operações 
policiais e a outra para o aeromédico. Caso uma das aeronaves esteja em 
manutenção, o aeromédico é prioridade. 

Para o aeromédico os equipamentos são pré-determinados de acordo com os 
atendimentos que nós vamos fazer, em Curitiba a nossa configuração de bagagem, 
medicamentos de emergência e de equipamentos médicos é uma configuração fixa”.    

 
e) Existe o mecânico de voo embarcado? 

“Não possuímos”. 

 
f) O mecânico de voo auxilia o senhor em alguma missão? 

“Não voamos com o mecânico a bordo”.  

  
g) Quantos integrantes da equipe de saúde vão embarcados? 
“Já foi respondido na pergunta 1 e 2”. 

 
h) A constituição da equipe médica é sempre a mesma? 

“A constituição varia bastante, e os médicos são previamente selecionados, 
quando a gente esta trabalhando com a equipe da Policia Rodoviária Federal existe 
um curso de capacitação de 40 horas, sem este curso não se pode voar com a PRF, 
e dentro do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas a gente também tem feito 
cursos para que as pessoas entendas basicamente sobre fisiologia de voo e tudo 
mais, portanto a seleção das equipes não é aleatória”. 

 
i) Todos os militares da equipe de saúde embarcados possuem os 

cursos de Atendimento Pré-Hospitalar? 
“A equipe médica sim, porém os pilotos nem todos possuem. Gostaríamos que 

os membros da tripulação também possuíssem e estamos tentando de alguma forma 
inserir pequenos cursos dentro das organizações, para que pelo menos a tripulação 
tenha noção sobre os procedimentos de APH”. 

 
j) Todos os equipamentos que o senhor embarca são de suma 
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importância para os atendimentos? 

“Por operarmos com aeronaves monoturbinas, temos uma grande limitação de 
peso, então em relação aos equipamentos que embarcamos, tudo depende da missão 
que a gente vai ter, os equipamentos na maior parte das vezes são todos necessários, 
porém existem alguns equipamentos que embarcamos que muitas vezes não são 
utilizados, porém se não estiverem disponíveis podem inviabilizar o atendimento da 
vítima. O nosso desfibrilador por não ser homologado não podemos usar em voo”. 

 
k) Seria possível embarcar determinados equipamentos necessários 

somente ao atendimento daquela emergência específica? 

“Sim, seria possível embarcar somente os equipamentos necessários, porém 
uma dificuldade que encontramos é que muitas vezes quando estamos indo para uma 
ocorrência e recebemos uma nova ocorrência que é totalmente diferente daquela para 
a qual estávamos indo que necessitaria outros tipos de equipamento. Portanto, para 
não inviabilizar a operação a gente sempre sai com o material básico necessário que 
permita a atuação na maioria dos casos”. 

 
l) Seria possível a criação de alguns Check lists dos materiais a serem 

embarcados de acordo com o trauma a ser atendido, visando economia de 
espaço dentro da aeronave? Caso seja possível o senhor acha que estaríamos 
perdendo tempo fazendo isso? 

“Acredito que é muito difícil fazer isso justamente pelo fato comentado 
anteriormente, a gente não sabe exatamente qual o tipo de ocorrência que a gente vai 
atender. É muito difícil “montar” a aeronave após a chamada aérea, o tempo que a 
gente demoraria para alocar esse material, por mais que ele seja fixo, poderia gerar 
algum tipo de confusão, mesmo que tivéssemos uma mochila de equipamentos para 
cada tipo de atendimento, isso poderia gerar confusão e sem dúvida em algum 
momento embarcaríamos com a mochila que não é adequada para o atendimento.  

É preferível que se economize no peso reduzindo a quantidade de combustível, 
limitando o voo a regiões menos afastadas, do que limitar as possibilidades dos 
atendimentos, outro fato é que é muito comum a gente atender uma ocorrência atrás 
da outra e retornar para a base somente após 3 ou 4 ocorrências”. 
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APÊNDICE L – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O Dr RICARDO GALESSO 

(GRAU ESTADO DE SÃO PAULO)  
 

1) Apresentação geral do entrevistado 

Doutor Ricardo Galesso Cardoso 

Apresentação do entrevistado:  
“Meu nome é Ricardo Galesso Cardoso, tenho 38 anos, sou médico cirurgião 

geral, formado pela Faculdade de Medicina da UNESP (Universidade Estadual 
Paulista). Tenho cursos em Atendimento Pré-Hospitalar, Medicina de Desastres e 
Medicina de Aviação, além de Especialização em Segurança de Aviação pelo ITA. 

Eu trabalho no GRAU – Grupo de Resgate e Atenção às Urgências, da 
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, desde 2009. Minha função, além de 
médico plantonista, é a de Gerente de Treinamento. 
O GRAU compõe, juntamente com o Corpo de Bombeiros e o Grupamento de 
Radiopatrulha Aérea da PM (GRPAe), o Sistema de Resgate a Acidentados do Estado 
de São Paulo. 

Faço parte da tripulação das missões de Resgate Aeromédico, nas quais 
vamos até o local do acidente fazer o atendimento à vítima, e depois a transportamos 
ao hospital”. 
 
 
2) Entrevista propriamente dita 
 

a) Doutor como funcionam basicamente as missões de resgate 
aeromedico dentro da instituição que o senhor trabalha? 

“Em nosso serviço, as missões de resgate, na grande maioria das vezes, são 
acionadas pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM), local onde 
existem um médico e um enfermeiro, além dos próprios bombeiros, que realizam a 
triagem das ocorrências que são cadastradas via telefone 193. É utilizado um 
Protocolo Operacional Padrão (POP) com os critérios de acionamento para essa 
triagem. Se for confirmada a necessidade do resgate com helicóptero, o médico do 
COBOM faz contato com o GRPAe informando a natureza da ocorrência e sua 
localização. A partir daí os enfermeiros e pilotos do GRPAe confirmam se há condições 
da missão ser cumprida (relativamente às condições meteorológicas e distância), e 
realizam uma navegação prévia utilizando os mapas e inserindo os pontos no GPS”. 

 
b) Qual a aeronave utilizada e como são constituídas as tripulações? 
“A aeronave que utilizamos é o Esquilo. A tripulação padrão das missões de 

resgate é constituída de dois pilotos (1P – comandante da aeronave, 2P – comandante 
da operação), um enfermeiro militar e um médico. Essa equipe trabalha em regime de 
plantão, todos os dias, das 06:30h até o horário do pôr do Sol, sendo que em cada dia 
temos uma equipe diferente. Os pilotos têm noções básicas de primeiros-socorros, 
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enquanto o enfermeiro e o médico obrigatoriamente têm cursos de APH e treinamento 
em operações aeromédicas. Nenhuma operação é feita se não houver equipe 
previamente habilitada e treinada”. 

 
c) Doutor o que o senhor pode me dizer a respeitos dos materiais de 

saúde que vão embarcados? 
“Em relação ao material que utilizamos, temos tudo padronizado, e levamos 

sempre os mesmos equipamentos em todas as missões. Temos respirador de 
transporte fixo na cabine da aeronave (pode ser levado junto com o paciente, caso 
necessário), monitor/desfibrilador portátil, aspirador portátil, cilindro de Oxigênio. Além 
disso, temos diversos materiais para atendimento a todo tipo de emergência médica, 
seja decorrente de trauma ou qualquer outra causa, que ficam acomodados em 
mochilas, que podem ser levadas pela tripulação até o local do atendimento. Todo 
esse material está discriminado em checklists, sendo que a maioria deles é checado 
diariamente, ao início do serviço. 

Como podemos nos deparar com qualquer tipo de emergência, e levando em 
conta que o fator tempo é crucial, sempre deixamos todos os equipamentos médicos 
já a bordo, e os levamos em todas as missões. 

Na minha opinião, caso a gravidade do paciente permita, seria possível sim 
fazer esquemas de montagem de material diferenciadas, adaptadas para cada tipo de 
missão”. 

 
d) O senhor tem mais alguma consideração a fazer? 
 
“Creio que alguns pontos importantes devem ser ressaltados quando se inicia 

a organização de um serviço aeromédico: 1- ter tudo padronizado, tanto em relação 
aos procedimentos operacionais, como em relação aos materiais, e 2- realizar um 
treinamento rigoroso com toda a tripulação que estará envolvida nessas missões”.  
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APÊNDICE M – PROPOSTA DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À VIDA PARA A 

REALIZAÇÃO DAS EVACUAÇÕES AEROMÉDICAS NO ÂMBITO 

AVIAÇÃO DO EXÉRCITO. 

 

Como os manuais que tratam do emprego da Av Ex, nas missões de Ev Aem, 

especificamente a IP 90-1, Operações Aeromóveis, não definem como as aeronaves 

devem ser aparelhadas, os quadros 30, 31, 32, 33 e 34 trazem uma proposta de 

equipamentos de suporte à vida para viabilizar o emprego da Av Ex, especificamente 

o HM-3 Cougar, nas operações de Evacuação Aeromédica. 

 

Conjuntos Itens 

Conjunto aeromédico 
maca; cilindro de ar comprimido e oxigênio 
autonomia 2 h; régua tripla para transporte; 
suporte para fixação de equipamentos médicos 

QUADRO 30 – Proposta de Materiais para o APH Primário – Conjunto Aeromédico 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014) 
 

Conjuntos Itens 

Equipamentos médicos fixos 
respirador mecânico; monitor cardioversor com 
bateria; oxímetro portátil; bomba de infusão; 
prancha longa para imobilização de coluna 

QUADRO 31 – Proposta de Materiais para o APH Primário – Equipamentos médicos fixos 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014)  

 

Conjuntos Itens 

Equipamentos 
médicos móveis maleta de vias aéreas 

sondas para aspiração traqueal de vários 
tamanhos; luvas de procedimentos; lidocaína 
geleia e spray; cadarços para fixação de cânula; 
laringoscópio infantil/adulto com conjunto de 
lâminas curvas e retas; estetoscópio; 
esfigmomanômetro adulto/infantil; fios; fios guia 
para Entubação; pinça de Magyll; bisturi 
descartável; cânulas para traqueostomia; material 
para cricotiroidostomia; conjunto de drenagem de 
tórax 

QUADRO 32 – Proposta Materiais para o APH Primário – Equipamentos médicos móveis (vias aéreas) 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014) 
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Conjuntos Itens 

Equipamentos 
médicos móveis maleta de acesso venoso 

tala para fixação de braço; luvas estéreis; 
recipiente de algodão com antisséptico; pacotes 
de gaze estéril; esparadrapo; material para punção 
de vários tamanhos, incluindo agulhas metálicas, 
plásticas e agulhas especiais para punção óssea; 
garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres 
específicos para dissecção de veias tamanhos 
adulto/infantil; tesoura; pinça de Kocher; 
cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de 
vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de 
infusão polivias; frascos de solução salina, ringer 
lactato, e glicosada para infusão venosa; caixa de 
pequena cirurgia 

QUADRO 33 – Proposta Materiais para o APH Primário – Equipamentos médicos móveis (acesso 
venoso) 

Fonte: Portaria 266-DGP (2014) 

 

Conjuntos Itens 

Outros 

colete imobilizador dorsal; cilindro de oxigênio 
portátil com válvula; manômetro e fluxômetro com 
máscara e chicote para oxigenação; bandagens 
triangulares; talas para imobilização de membros; 
coletes reflexivos para a tripulação; lanterna de 
mão; equipamentos de proteção à equipe de 
atendimento: óculos, máscaras, luvas 

QUADRO 34 – Proposta Materiais para o APH Primário – outros equipamentos  
Fonte: Portaria 266-DGP (2014) 

 

Uma sugestão para os Atendimentos Pré-Hospitalares Secundários, que 

também podem ser chamados de Transporte Inter-Hospitalar, consta nos quadros 35, 

36, 37 e 38.   

 

Conjuntos Itens 

Conjunto aeromédico 

maca; cilindro de ar comprimido e oxigênio com 
autonomia de pelo menos 4 horas; régua tripla 
para transporte; suporte para fixação de 
equipamentos médicos 

QUADRO 35 – Proposta de Materiais para o APH Secundário – Conjunto Aeromédico 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014)  

 

Conjuntos Itens 

Equipamentos médicos fixos 
respirador mecânico; monitor cardioversor com 
bateria; oxímetro portátil; bomba de infusão; 
prancha longa para imobilização de coluna 

QUADRO 36 – Proposta de Materiais para o APH Secundário – Equipamentos médicos fixos 
Fonte: Portaria 266-DGP (2014) 
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Conjuntos Itens 

Equipamentos 
médicos móveis 
 

maleta de vias aéreas 
 

cânulas endotraqueais de vários tamanhos; 
cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; 
cateteres nasais; seringa de 20 ml; ressuscitador 
manual adulto/infantil completo; sondas para 
aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de 
procedimentos; lidocaína geléia e spray; cadarços 
para fixação de cânula; laringoscópio 
infantil/adulto com conjunto de lâminas curvas e 
retas; estetoscópio; esfigmomanômetro 
adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; 
fios; fios-guia para entubação; pinça de Magyl; 
bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; 
material para cricotiroidostomia; conjunto de 
drenagem de tórax 

QUADRO 37 – Proposta de Materiais para o APH Secundário – Equipamentos médicos móveis (vias 
aéreas) 

Fonte: Portaria 266-DGP (2014)  
 

Conjuntos Itens 

Equipamentos 
médicos móveis 
 

maleta de acesso venoso 
 

tala para fixação de braço, luvas estéreis, 
recipiente de algodão com antisséptico; pacotes 
de gaze estéril; esparadrapo; material para punção 
de vários tamanhos, incluindo agulhas metálicas, 
plásticas e agulhas especiais para punção óssea; 
garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres 
específicos para dissecção de veias tamanhos 
adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; 
cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de 
vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de 
infusão polivias; frascos de solução salina, ringer 
lactato e glicosada para infusão venosa; caixa 
completa de pequena cirurgia 

QUADRO 38 – Proposta de Materiais para o APH Secundário – Equipamentos médicos móveis (acesso 
venoso) 

Fonte: Portaria 266-DGP (2014) 
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APÊNDICE N – PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO COUGAR PARA A REALIZAÇÃO 

DAS EVACUAÇÕES AEROMÉDICAS NO ÂMBITO AVIAÇÃO DO 

EXÉRCITO. 

 
Para o emprego do Cougar na realização das operações de Evacuação 

Aeromédicas algumas observações devem ser consideradas: 

1) Para o transporte de feridos 
Durante o transporte de feridos não existirá a necessidade de equipamentos 

médicos de suporte à vida embarcados, porém se faz necessária a presença de uma 

equipe especializada em atendimento pré-hospitalar, que pode ser composta pela 

Equipe de Resgatistas (Equipe SAR) dos Batalhões de Aviação do Exército. 

Estas equipes devem possuir elementos, especialistas e com cursos em 

atendimento pré-hospitalar, capazes de prover os primeiros socorros necessários 

desde a abordagem do ferido, seu embarque e desembarque no local de destino. Tais 

militares serão os responsáveis pelo embarque e acompanhamento dos feridos 

Os equipamentos de salvamento previstos em carga destes respectivos 

pelotões, devem ser de posse obrigatória durante as missões de transporte de feridos. 

Caso seja possível a presença de uma equipe médica, esta deverá ser 

constituída de enfermeiro ou de médico e enfermeiro. Esta equipe, neste tipo de 

missão, não contará com a presença de equipamentos de suporte à vida, porém 

poderá prover apoio de saúde em melhores condições, com um leque de 

possibilidades maior que os especialistas não médicos, como administração de 

drogas e até mesmo procedimentos invasivos, caso disponham dos materiais 

necessários. 

Com relação ao pessoal de saúde, quando possível, e quando o tempo permitir, 

deverão levar consigo materiais específicos de atendimento médico, que não 

possuam alimentação elétrica, materiais que não produzam descargas elétricas, e 

materiais que não necessitem de homologação aeronáutica para que sejam utilizados 

em voo. 

O HM-3 dispõe de 06 leitos que podem ser instalados para estes tipos de 

missão. Nestas missões, devido a não existência dos equipamentos de saúde 

embarcados, podem ser utilizados simultaneamente, 06 leitos, para que seja realizado 

o transporte do maior número de feridos em uma só leva. 

2) Para a realização das Evacuações Aeromédicas 
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Para a realização das Ev Aem com a aeronave HM-3 Cougar deverão ser 

observadas algumas considerações. 

Durante as Ev Aem, é mandatória a existência de uma equipe de saúde 

composta por, no mínimo, 01 médico e 01 enfermeiro, esta equipe deve 

obrigatoriamente possuir habilitação para atendimento médico em voo. De acordo 

com a demanda da operação e com a disponibilidade de espaço e peso dentro da 

aeronave, esta equipe poderá ser constituída de mais militares, médicos ou 

enfermeiros. 

As equipes médicas serão as responsáveis pelo carregamento e embarque dos 

materiais de saúde utilizados nestas operações. Serão responsáveis ainda pela 

disponibilização dos equipamentos dentro da cabine, de forma a facilitar o seu 

trabalho. 

Cabe aos mecânicos de voo o assessoramento das equipes médicas quanto à 

possibilidade ou não dos locais selecionados para a colocação dos equipamentos, 

evitando desta forma um incidente dentro da cabine de carga. 

A disponibilidade de leitos para as Ev Aem será de no máximo 02, tendo em 

vista algumas considerações: 

- a exigência de instalação de diversos equipamentos para monitoramento dos 

pacientes, equipamentos de administração de medicamentos, demandando espaço 

dentro da cabine de carga; 

- equipe médica reduzida, com limitações para assistir, medicar e estabilizar 

mais de 02 pacientes; 

- disponibilidade de um número reduzido de tomadas de alimentação elétrica, 

utilizadas para a alimentação dos equipamentos de suporte à vida 

Com relação à alimentação elétrica dos equipamentos médicos, poderá ser 

embarcada uma bateria de backup, a ser utilizada em caso de uma demanda extre de 

alimentação elétrica por parte dos equipamentos. 

Os equipamentos médicos embarcados deverão possuir homologação 

aeronáutica, bem como bateria interna, com a possibilidade de trabalhar no modo 

stand-by, possibilitando assim, uma economia de utilização. 

Todos os equipamentos médicos e aparatos embarcados para as missões de 

Ev Aem deverão estar devidamente ancorados e fixados pelos pontos de fixação 

existentes no piso do compartimento da cabine de carga da aeronave. 
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Os mecânicos de voo poderão auxiliar o trabalho das equipes médicas, nas 

atividades de embarque e desembarque dos feridos, se limitando a estas ações. 

O chefe da equipe de saúde deverá estar em contado com a tripulação durante 

todo o voo, permitindo desta maneira o conhecimento da situação da operação por 

toda a equipe. 

3) Para os voos noturnos sem a utilização dos óculos de visão noturna 
Nas operações de transporte de feridos ou Ev Aem noturnas sem a utilização 

dos óculos de visão noturna, o acendimento e apagamento da iluminação do 

compartimento da cabine de carga, terá uma flexibilidade maior e uma menor 

necessidade de coordenação entre a tripulação e a equipe de saúde. 

Fica restrito o acendimento da cabine durante as fases críticas do voo, quais 

sejam, a decolagem e a aproximação final para o pouso, nas quais os mecânicos 

precisam auxiliar os pilotos quanto a existência de obstáculos na rota de voo. 

Porém o acendimento e apagamento da iluminação deverá ser de ciência de 

todos os integrantes da tripulação. 

4) Para os voos noturnos com a utilização dos óculos de visão noturna 
Os óculos de visão noturna possuem o princípio de utilização com o 

aproveitamento da luz residual de um local carente de iluminação em abundância, 

desta forma a exposição a uma forte fonte de iluminação, como é o caso da iluminação 

da cabine de carga, provavelmente irá danificar e indisponibilizar a utilização dos 

OVNs pela tripulação, por conseguinte inviabilizando o voo e o cumprimento da 

missão de evacuação. 

Assim, para a realização das missões de evacuações (transporte de feridos ou 

Ev Aem) noturnas com a utilização de OVN, é mandatória a utilização da cortina de 

voo, que separa a cabine de pilotagem da cabine de carga, preservando o posto de 

pilotagem da exposição à iluminação da cabine de carga. 

Como os mecânicos de voo não disponibilizam de proteção para seus óculos o 

acendimento da iluminação da cabine de carga deve ser extremamente coordenado 

pela tripulação e pela equipe de saúde.  

Antes de acionar a iluminação da cabine de carga, deverá ser feito uma 

verificação pelos integrantes da tripulação, certificando-se que os óculos de visão 

noturna dos mecânicos estão desligados e rebatidos, após o pronto desta situação, o 

acendimento será realizado. 
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Caso haja a necessidade de visualização do espaço aéreo pelos mecânicos, 

será coordenado com a equipe de saúde o apagamento da iluminação, após estas 

ações, os mecânicos poderão utilizar seus óculos. 

Fica restrito o acendimento da cabine durante as fases críticas do voo, quais 

sejam, a decolagem e a aproximação final para o pouso, nas quais os mecânicos 

precisam auxiliar os pilotos quanto a existência de obstáculos na rota de voo. 
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APÊNDICE O – PROPOSTA DE PLANEJAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS 

EVACUAÇÕES AEROMÉDICAS NO ÂMBITO AVIAÇÃO DO 

EXÉRCITO. 

 

Este formato de requisição, conhecido como os 9 Passos do Pedido de 

Evacuação Médica, é uma proposta que se baseia no processo americano utilizado 

para a requisição de evacuação de feridos dos campos de batalha. Este processo 

garante que não será desperdiçado tempo entre o momento em que o militar passou 

a condição de ferido e o atendimento médico, com o intuito sempre de atender o 

paciente dentro dos 60 minutos de ouro. 

O quadro 39, mostra detalhadamente os processos, definindo 

responsabilidades em cada fase das operações 

 

Passos Explicação Onde/Como Quem cuida Razão 

1. Local de 
Abordagem 

Transmissão das 
coordenadas do local 
de embarque do 
ferido 

Mapas, GPS ou 
Ordem 

Líder da 
Unidade 

Diz a tripulação onde 
embarcar o ferido 

2. Radio 
frequência, 
sinal de 
chamada e 
sufixos 

Frequência de 
Transmissão e sinais 
de chamada no Local 
de pouso.  

Instruções 
operacionais de 
identificação 
eletrônica (IEComElt) 

Radio 
operador 

Diz a Tripulação quem 
deve contatar  

3. Número de 
Feridos pela 
precedência  

A- Urgente 
B- Urgência Cirúrgica 
C- Prioridade 
D- Rotina 
E- Conveniência 

Avaliação dos feridos Médico 
Diz ao comandante da 
aeronave a prioridade de 
resgate 

4. Necessidade 
de 
equipamentos 
especiais  

A- nenhum 
B- Guincho 
C- Equipamento de 
extração 
D- Ventilador de ar 

Através da avaliação 
do paciente e da 
situação  

Médico 

Requer que estes 
equipamentos estejam 
embarcados para dar 
início a missão 

5. Número de 
feridos pelos 
tipos 

A- Leito (tantos 
feridos) 
B- Ambulatorial 
(tantos feridos) 

Avaliação dos feridos 
Responsável 
no local de 
embarque 

Diz ao comandante da 
aeronave quantas 
aeronaves serão 
necessárias e suas 
configurações quanto a 
disponibilidade de leitos 

6. Segurança 
no momento do 
embarque 

N- Não existe a 
presença de inimigo 
P- Possibilidade de 
presença do Inimigo 
(aproxime com 
precaução) 
I- Inimigo presente 
(aproxime com 
precaução) 
X- Inimigo presente 
(requer escolta 
armada) 
 

Avaliação do contato 
com o inimigo na 
Zona de Embarque 

Responsável 
no local de 
embarque 

Auxilia a equipe médica a 
avaliar a situação e a 
determinar se a 
assistência é necessária. 
Uma orientação mais 
definitiva pode ser 
fornecida ao veículo de 
evacuação enquanto 
está a caminho. 
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Passos Explicação Onde/Como Quem cuida Razão 

6. Segurança 
no momento do 
embarque 

Informações 
específicas sobre 
feridas do paciente 
por tipo (tiro ou 
estilhaços). Informa 
sangramento grave, 
juntamente com o 
tipo de sangue do 
paciente, se 
conhecido. 

Avaliação do Paciente Médico 

Auxilia a equipe médica 
na determinação do 
tratamento e do 
equipamento especial 
necessário. 

7. Método de 
marcação da 
Zona de 
Embarque 

A- Painéis 
B- Sinais 
Pirotécnicos 
C- Fumaça 
D- Nenhum 
E- Outros 

Baseado na situação 
do local e 
disponibilidade de 
meios 

Médico 

Ajuda a equipe de 
evacuação a identificar a 
localização específica da 
Zona de Embarque. 
Observe que a cor dos 
painéis ou fumaça não 
deve ser transmitida até 
que a aeronave entre em 
contato com a unidade 
(pouco antes de sua 
chegada). Por 
segurança, a tripulação 
deve identificar a cor e a 
unidade de solo também. 
 

8. 
Nacionalidade 
do Paciente e 
situação 

A- Soldado 
americano 
B- Civil Americano 
C- Militar não 
americano 
D- Civil não 
Americano 
E- Inimigo Prisioneiro 
de Guerra 

Dados do paciente Médico 

Auxilia no planejamento 
de instalações de destino 
e a necessidade de 
guardas. Unidade que 
solicita suporte deve 
garantir que haja um 
representante de língua 
inglesa na Zona de 
Embarque. 
 

9. QBRN 
(quando for o 
caso) 

C- Químico 
B- Biológico 
R- Radiológico 
N- Nuclear 

De acordo com a 
situação  Médico 

Determina qual veiculo 
será utilizado para a 
evacuação. 

9. Descrição do 
Terreno 

Incluí detalhes das 
características do 
terreno local e ao 
redor da Zona de 
Embarque proposta. 
Se possível, 
descreve a relação 
do local com as 
características 
proeminentes do 
terreno (lago, 
montanha e torre). 

Da área em questão Pessoal no 
local 

Permite que tripulação 
avalie a rota / itinerário de 
aproximação na área. 
Verifica ainda se é 
necessário o guincho. 

QUADRO 40 – Proposta de um processo para a requisição de Evacuação Aeromédica 
Fonte: Estados Unidos da América, 2006, tradução nossa 
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ANEXO A – MATERIAIS UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DE SANTA CATARINA NOS RESGATES AEROMÉDICOS 

 
 

COMPARTIMENTO DE CARGA 
Bagageiro Esquerdo 

Categoria Item Qde 
Cilindro de O2 pronto para uso 01 
Cilindro de O2 reserva lacrado 01 

Bolsa de imobilização 

Talas de papelão 05 
Jogo coldres cervicais 01 
Ataduras de cada tamanho 05 
Compressas estéreis 06 
Chumaços estéreis 06 
Pacote gazes estéreis 06 
Lençol 01 
Mantas térmicas 02 

Imobilizadores laterais de cabeça 02 
Desfibrilador Philips 01 
Caixa de luva procedimento  01 
Bolsa Enfermeiro de Voo – VERMELHA 01 
Bolsa Médico de Voo – AZUL 01 

Bagageiro Direito 
Bolsa VERDE grande de Kits 01 

KED 
Colar dorsal de imobilização 01 
Tirantes 02 
Coxim 01 

TTF TTF com bolsa 01 
Tornozeleira 01 

Aspirador portátil elétrico 01 
 

BOLSA MÉDICO DE VOO – AZUL 
Compartimento Central 

Categoria Item Qde 

Jogo Laringoscópico 

Cadarços de 150 cm para fixação  03 
Cabo Laringoscópico 01 
Lâminas Retas nº 0 ao 4 01 
Lâminas curvas nº 1 ao 4  01 
Fio Guia 01 

Kit VTTJ 
Cricotireóidostomia 

Lâminas de bisturi nº 11 02 
Lâminas de bisturi nº 23 02 
Agulha 40x12 02 
Abocath 14 01 
Seringa 20 ml 01 
Ampola AD 20 ml 01 
Fios mononylon 2.0 02 

Aspirador portátil Manual 01 
Kit Ventilador Manual Adulto 01 
Filtro barreira Bacteriológica 02 
Solução Cristalóide 01 
Kit Solução Hipertônica 01 
Cânulas Traqueostomia nº 6 e 8 01 

Compartimento Abertura Central 
Jogo com Cânulas Orofaríngeas nº 0 a 4 01 
Máscara O2 alto fluxo 01 
Cateter nasal tipo óculos adulto 02 

Compartimento Lateral Direito 
Manta térmica  03 
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Jogo cateter para aspiração nº4/6/8/10/12/14/16/18 01 
Jogo cateter nasogástrico nº 4/6/8/16/18/20 01 

Compartimento Lateral Esquerdo 
Luvas estéril 02 
Máscara proteção facial comum 03 
Máscara proteção facial com filtro 05 
Óculos de proteção 01 
Compartimento frontal – Vias Aéreas 
Tubos Orotraqueais 03 

 
BOLSA DE KITS – VERDE 

Categoria Item Qde 
Kit Sutura 01 
Solução Cristalóide (reserva) 02 

Kit Drenagem de Tórax Dreno de tórax 01 
Frasco coltetor 01 

Kit Cateterismo Vesical 

Bisnaga Lidocaína Gel 01 
Jogo Cateter vesical nº 14/16/18 01 
Campo fenestrado estéril 01 
Frasco clorexidine dergemante 01 

Coletor sistema fechado para cateter nasogastrico 01 
Kit acesso venoso central 01 
Kit Ventilação mecânica 01 
Bomba infusão 01 
Kit BIS Seringa Equipo e agulha 01 

Kit BIS medicamento 

Bobutamina 01 
Gluconato de cálcio 03 
Nitroglicerina 01 
Nitropussiato 01 
Noradrenalina 04 
Sulfato de Magnésio 03 
Terbutalina 01 

 

BOLSA ENFERMEIRO DE VOO – VERMELHA 
Compartimento frontal 

Categoria Item Qde 
Porta-perfuro cortante 01 
Oxímetro de pulso 01 
Pressurizador de solução 01 
Esfigmomamômetro  01 
Estetoscópio 01 
óculos de proteção 01 

Compartimento Frontal 
Seringas 01, 05, 10, 20 03 
Abocthis 14/16/18/20/22 e 24 03 
Garrote 01 
Gaze 01 
Esparadrapo 01 
Tesoura multiuso 01 

Bolso com zíper 
Scalpes 01 
Kit Glicosimetro Aparelho para HGT 01 
Lanterna 01 
Pacote com luvas procedimentos 01 
Saco Lixo Hospitalar 02 

Kit Síndrome 
Coronariana 

Ampola Monocordil 02 
Ampolas Verapamil 02 
Comp AAS 06 
Comp Captopril 06 
Comp Isordill SL 06 
Comp Clopidrogrel 06 
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Compartimento Interno Posterior 
Equipo Macro gotas 02 
Polifix 2 vias 02 
Agulha unção Intraóssea 02 
Ataduras  02 
Kit Punção venosa periférica 01 

 
DESFIBRILADOR PHILIPS 

Compartimento direito 
Categoria Item Qde 

Eletrodos-pás adesivas marcapasso 02 
Gel eletrólito 01 
Fita ECG – rolo 01 

Compartimento esquerdo 
Cabo conector função derivações 01 
Cabo derivações periféricas 01 
Cabo derivações precordiais 01 
Cabo oximetria 01 
Elerodos ECG 01 
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ANEXO B – Materiais utilizados pela Polícia Militar do Estado do Paraná nos 
resgates aeromédicos 

 
Bagageiro da aeronave 

Aspirador portátil 01 
Bolsa médica 01 
Cilindro de oxigênio tipo white med 01 
Cobertor 01 
Colar cervical  p, m,g 02 
Colete de imobilização dorsal 01 
Conjunto para drenagem torax 22  01 
Conjunto para drenagem torax 32 01 
Eletrodos 20 
Finochetto 01 
Frasco de gel p/ monitor 01 
Kit parto 01 
Lençóis de tecido 02 
Monitor/desfibrilador  01 
Tala de tração de fêmur  adulto 01 

Cabine de carga 
Caixa luva g 01 
Caixa luva m 01 
Caixa luva p 01 
Cilindro de oxigênio c/ manômetro e fluxômetro 01 
Cinto de fixação 03 
Imobilizador cervical 01 
Oxímetro portátil de  pulso com sensor adulto e ped. 01 
Pacotes de gaze 05 
Prancha de imobilização dorsal  01 

Bolsa grande do bagageiro 
Agulha descartavel 40x12 05 
Agulhas de punção intróssea  infantil  e adulto 01 
Almotolia álcool 70% glic. 01 
Aparelho glicemia capilar com fitas e lancetas 01 
Atadura de crepe 10 
Bandagem 05 
Cadarço p/ cânula 05 
Cânula de guedel 01 
Canula de traqueostomia n° 5,0 e 7,5 01 
Cateter venoso periférico 05 
Esfigmomanômetro adulto 01 
Esparadrapo 01 
Estetoscópio 01 
Fio de algodão 2.0 02 
Fios de algodão 4.0 02 
Fio guia p/ intubação 02 
Fios nylon 2.0   02 
Fios nylon 3.0   02 
Fios nylon 4.0 02 
Frasco de  lidocaína 2%  01 
Frasco de quelecin  02 
Garrote 01 
Intracath  22 g 01 
Intracath 16 g 01 
Intracath 19 g 01 
Lâminas  curvas p/ laringo 1,2,3,4,5 01 
Lâminas de bisturi  nº 15 ou 22 02 
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Lâminas retas p/ laringo 1,2,3,4 01 
Laringoscópio 01 
Latex 01 
Luvas cirúrgicas: 7.0;   7.5;   8,0;    8.5  01 
Maguil  adulto/infantil 01 
Manta aluminizada 02 
Máscara  ad. P/ oxig. C/ extensão 02 
Máscara inf. P/ oxig. C/ extensão 01 
Mascara laringea nº 4 e 5 01 
Máscara proteção facial 03 
Micropore 01 
Pacote de compressa cirúrgica 08 
Pacote de gase 10 
Pequena cirurgia 01 
Pilha média 02 
Pinça maguil  adulto/infantil 01 
Pvpi frasco 02 
Ressuscitador manual adulto c/ reserv. 01 
Ressuscitador manual infantil c/ reserv. 01 
Saco lixo hosp. 50 l 01 
Seringas descartáveis 20ml 02 
Sonda  ponta rígida p/ aspiração 01 
Sonda aspiração nº 06, 08,10,12, 14,18 01 
Sonda foley nº 10, 16 e 20 01 
Sonda nasogastrica  06, 08,10,12,14,18 01 
Soro ringer lactato 500 ml com equipo macro e polifix 03 
Tesoura  01 
Umidificador 01 
Xilocaína gel  01 

Bolsa azul – intervenção imediata 
Agulha intraóssea adulto 01 
Agulha intraóssea infantil  01 
Alicate  01 
Almotolia alcool 70 %         01 
Ataduras de crepom 15 cm 04 
Bandagens triangulares 04 
Cabo de bisturi 01 
Cânula de traqueostomia n” 5 02 
Cânulas de guedel   0,1,2,3,4,5 sendo uma da cada 01 
Cateter venoso periférico n” 24 – 22– 20  - 18 – 16 - 14 03 
Cintos de fixação 03 
Compressa cirúrgica 10 
Compressas de gazes 05 
Equipo macrogotas 01 
Esfigmomanômetro adulto 01 
Estetoscópio adulto  01 
Extensão de silicone 01 
Fio de sutura algodão n” 2  - 4 02 
Fio de sutura nylon n” 2 – 3 – 4 02 
Fio guia para intubação 01 
Lâminas de bisturi 04 
Laringoscópio com  lâminas curvas e retas  01 
Luvas de procedimento m (pares) 10 
Manta térmica 02 
Mascara de oxig. Adulto com reservatório 01 
Mascara de oxig. Infantil com reservatório 01 
Máscara infantil p/ utilizar com o  ressuscitador manual  adulto 01 
Máscara laríngea n” 4 01 
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Mascara p/ proteção facial 04 
Micropore 01 
Pequena cirurgia 01 
Pinça maguil 01 
Polifix 01 
Ressuscitador manual de silicone adulto  01 
Saco branco leitoso 50 lt 01 
Seringa  20 ml 02 
Seringas  5 ml 02 
Seringas 10 ml 02 
Sng n° 14 01 
Soro ringer lactato 500 ml 01 
Talas de papelão 04 
Tesoura 01 
Tot n” 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 – 6,5 – 7,5  - 8,0  - 8,5 01 
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ANEXO C – MATERIAIS UTILIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO NOS RESGATES AEROMÉDICOS 
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