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RESUMO 
 

Este artigo aborda sobre a Brigada de Infantaria Paraquedista e a importância de um 

eficiente sistema de atendimento de saúde às urgências médicas nas atividades de 

instrução militar, influenciando na manutenção dos elevados graus de adestramento 

necessário à referida Brigada. A intenção do trabalho de pesquisa foi apresentar 

uma estrutura em pessoal, viaturas, equipamentos/materiais, instalações e 

procedimentos a fim de operacionalizar a implantação de um sistema de regulação 

médica em apoio às atividades de instrução militar na Brigada de Infantaria 

Paraquedista, como alternativa para a pequena quantidade de oficiais médicos 

disponíveis na referida Brigada, possibilitando um emprego mais judicioso destes 

oficiais médicos e possibilitar o emprego dos sargentos de saúde da Brigada de 

Infantaria Paraquedista na sua atividade fim. Para auxiliar na consecução, foi 

realizada profunda pesquisa bibliográfica e documental sobre os aspectos históricos 

e conceitos, além do estudo da legislação civil e militar em vigor no Brasil. Ainda 

neste ínterim, foram realizadas pesquisas de campo e entrevistas a fim de verificar a 

atual situação do apoio de saúde às atividades de instrução militar na Brigada de 

Infantaria Paraquedista e as demandas necessárias à sua adaptação a um serviço 

de regulação médica. Esta pesquisa se justifica por apresentar uma real contribuição 

à manutenção dos elevados padrões de adestramento exigidos à Brigada de 

Infantaria Paraquedista, pois na medida em que apresenta uma estrutura capaz de 

operacionalizar um serviço de regulação médica com ênfase no emprego dos 

sargentos de saúde, proporciona um maior número de instruções militares ocorrendo 

simultaneamente, o que no modelo atual de apoio de saúde, este número de 

instruções fica limitado à disponibilidade de oficias médicos, que a pesquisa 

possibilitou constatar que tal disponibilidade é inferior à de sargentos de saúde. O 

presente trabalho não visa esgotar o assunto, mas possibilitar a colocação em 

prática da legislação militar vigente acerca do assunto, que a pesquisa possibilitou 

verificar que, por ser relativamente recente, ainda não foi verificada sua aplicação 

efetiva nos corpos de tropa do Exército Brasileiro.  

 

Palavras-chave: Brigada de Infantaria Paraquedista, Urgências Médicas, Apoio de 

Saúde, Sistema de Regulação Médica, Instrução Militar, Nível de Adestramento, 

Oficiais Médicos e Sargentos de Saúde. 



 

ABSTRACT 
 
This article focuses on the Parachute Infantry Brigade and the importance of an 

efficient system of health care to medical emergencies in the activities of military 

training, influencing the maintenance of high levels of training required for that 

brigade. The intent of the research was to present a structure in personal vehicles, 

equipment / materials, facilities and procedures to put in practice the implementation 

of a system of medical regulation in support of military training in the Parachute 

Infantry Brigade, as an alternative to the small amount of available medical officers in 

that brigade, enabling a more judicious use of these medical officers and sergeants 

to enable the use of health Parachute Infantry Brigade in your core business. To 

assist in reaching, profound literature search was conducted and documentary on the 

historical aspects and concepts beyond the study of civil law and military law in 

Brazil. Even in this subject, there were surveys and interviews to verify the current 

state of health support to the activities of military training in Parachute Infantry 

Brigade and the demands for its adaptation to a medical service regulation. This 

research is justified by presenting a real contribution to the maintenance of high 

standards of training required to Parachute Infantry Brigade, in that it presents a 

framework to put in practice a service of medical regulation with an emphasis on 

employment of health sergeants, provides a largest number of military occurring 

simultaneously, which in the current model of health support, the number of 

instructions is limited to the availability of medical officers, which enabled the 

research found that such availability is lower than the health of sergeants. This article 

does not intent to close the matter, but to allow the practical implementation of 

military law in force on the subject, that the research enabled us to verify that it is 

relatively recent, not yet verified its effective application in the bodies of the Brazilian 

Army troops. 

 
Keywords: Parachute Infantry Brigade, Emergency Medical, Health Support System, 

Medical Regulation, Military Training, Medical Officers and Sergeants of Health. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Acidentes ou fatalidades acontecem a todo o momento e em qualquer lugar, 

podendo ou não causar vítimas. Diariamente estamos expostos a inúmeras 

situações de risco, desde uma criança que tem suas vias respiratórias obstruídas 

por pequenas porções de alimento, passando por acidentes automobilísticos, até 

desabamentos de construções e encostas ou acidentes aéreos.  

 
Diante deste cenário, torna-se relevante a todo cidadão o conhecimento 
mínimo de técnicas de primeiros socorros1, visto que nem sempre o 
atendimento especializado encontrar-se-á ao alcance ou chegará a tempo 
de assegurar a condução do acidentado ao hospital mais próximo. Muitas 
vezes esse socorro é decisivo para o futuro e a sobrevivência da vítima 
(BRASIL, 2003). 

 

Estudos realizados indicam que um correto atendimento de emergência 

prestado no local do acidente, aumenta as chances de manutenção da vida da 

vítima. Juntamente com estes estudos, a própria experiência tem evidenciado a 

importância da presteza do atendimento na manutenção da vida e na minimização 

das seqüelas da vítima. 

Tão importante quanto prestar o atendimento adequado à vítima é prestá-lo 

com a oportunidade. Com isso se percebe que, quanto mais rápido for prestado o 

socorro, maiores serão as chances de sucesso na manutenção da vida da vítima 

que recebe o referido atendimento.   
 
Os momentos após um acidente, principalmente as duas primeiras horas, 
são os mais importantes para se garantir a recuperação ou a sobrevivência 
das pessoas feridas. Todos os seres humanos são possuidores de um forte 
espírito de solidariedade e é este sentimento que os impulsiona para tentar 
ajudar as pessoas em dificuldades. Nestes trágicos momentos, após os 
acidentes, muitas vezes entre a vida e a morte, as vítimas são totalmente 
dependentes do auxílio de terceiros (BRASIL, 2003).  

 

Cabe ressaltar também que, juntamente com os conhecimentos de técnicas 

de primeiros socorros, a calma, da parte de quem aplica tais procedimentos, é 

fundamental para tomar decisões adequadas diante de uma situação traumática. É 

                                                
1 Técnicas de Primeiros Socorros se tratam de procedimentos de emergência, os quais devem ser 
aplicados a vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo de vida, com o intuito de manter sinais 
vitais, procurando evitar o agravamento do quadro no qual a pessoa se encontra. É uma ação 
individual ou coletiva, dentro de suas devidas limitações em auxílio ao próximo, até que o socorro 
avançado esteja no local para prestar uma assistência mais minuciosa e definitiva (AMARIZ, 2008). 
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importante lembrar que o ato de prestar socorro a uma vítima não exclui o 

atendimento por um profissional médico na primeira oportunidade. 

 
Atrelado à necessidade de rapidez no atendimento, o emprego de 
conhecimentos simples possibilitam a diminuição do sofrimento, evitam 
complicações futuras e podem inclusive salvar vidas. Porém, cabe salientar 
que nessas situações em primeiro lugar deve-se procurar manter a calma, 
verificar se a prestação do socorro não trará riscos para o executante, 
prestar o socorro sem agravar ainda mais a saúde da(s) vítima(s), e nunca 
esquecer-se que a prestação dos primeiros socorros não exclui a 
importância de um médico (BRASIL, 2010). 

  

 Em complemento ao fundamento da rapidez no atendimento, providenciar o 

encaminhamento para uma unidade hospitalar capaz de prestar, oportunamente, 

atendimento especializado, constitui fator preponderante ao sucesso no socorro à 

vítima.  

 Ao informar às autoridades sobre algum sinistro envolvendo vítimas, é 

necessário ser direto e preciso sobre as condições das vítimas e o local da 

ocorrência, para fornecer o máximo de informações possíveis às autoridades que 

decidirão qual tipo de atendimento enviar e para qual unidade hospitalar as mesmas 

deverão ser evacuadas.  

O atendimento especializado às vítimas de acidentes ou fatalidades é 

denominado atualmente no Brasil como Atendimento Pré-Hospitalar2 (APH) de 

Urgências e Emergências, conduzido por meio do Sistema de Regulação Médica.  

A Regulação Médica funciona basicamente por meio de uma central que 

recebe todos os pedidos de socorro e os direciona para um médico capacitado 

(médico regulador) que, por sua vez, realiza o julgamento dos níveis de urgência de 

cada solicitação, e determina o tipo de atendimento que será disponibilizado para 

cada ocorrência.  

Definido o nível de urgência e o tipo de atendimento, uma equipe é enviada 

ao local para prestar o referido socorro, sendo regulada à distância pelo médico 

regulador. Este profissional terá autonomia para determinar a realização de 

procedimentos que não podem ser empregados por profissionais que não sejam 

                                                
2 Atendimento pré-hospitalar é toda e qualquer assistência realizada, direta ou indiretamente, fora do 
âmbito hospitalar, através dos diversos meios e métodos disponíveis, com uma resposta adequada à 
solicitação, a qual poderá variar de um simples conselho ou orientação médica ao envio de uma 
viatura de suporte básico ou avançado ao local da ocorrência, visando a manutenção da vida e/ou a 
minimização das seqüelas (LOPES et al., 2003). 
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médicos, sem a referida assistência remota. 

É sobre a operacionalização de uma estrutura similar aos Serviços de 

Atendimento Móvel de Urgência3 (SAMU) apta a realizar a prestação do 

Atendimento Pré-Hospitalar em apoio às atividades de instrução no âmbito da 

Brigada de Infantaria Paraquedista, que versa a presente proposta. 

 

1.1 PROBLEMA 

  

 A Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt) é uma Grande Unidade 

(GU)4 do Exército Brasileiro integrante da Força de Ação Rápida Estratégica (FAR)5. 

Com o apoio de aeronaves da Força Aérea Brasileira, é capaz de ser mobilizada e 

deslocada para qualquer parte do território brasileiro em poucas horas, sendo 

lançada por meio de paraquedas ou simplesmente aerotransportada. 

 Fruto desta capacidade, rotineiramente é empregada em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO)6 e em apoio às catástrofes naturais, juntamente 

com os órgãos de segurança pública, e para desempenhar tais atividades, exige de 

suas tropas integrantes um diferenciado nível de adestramento, atingido por meio da 

intensa condução de instruções militares. 

 As Normas Gerais de Ação (NGA)7 Aeroterrestres8 constituem o documento 

que regula a condução das atividades rotineiras da Bda Inf Pqdt, incluindo a 

determinação de parâmetros para a condução das atividades de instruções militares 
                                                
3 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é o serviço de atendimento às urgências 
médicas, de abrangência nacional, conduzido pelas Secretarias Estaduais de Saúde juntamente com 
os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, prestado à população por meio de equipes de 
atendimento pré-hospitalar em ambulâncias, acionado por qualquer cidadão que constate agravo à 
própria saúde ou de outrem, por intermédio de ligação telefônica para o número 192. 
4 A Grande Unidade (GU) é uma organização militar com capacidade de atuação operacional 
independente, básica para a combinação de Armas, constituída por unidades de combate, de apoio 
ao combate e de apoio logístico. É o menor escalão que normalmente realiza a combinação de 
Armas. (BRASIL, 1997 apud MATOS, 2010) 
5 Forças de Ação Rápida são Forças mantidas em condições de emprego imediato, em qualquer área 
estratégica, possibilitando ao Exército uma pronta resposta a situações em que a rapidez e a 
oportunidade constituam os fatores preponderantes para o emprego, dentro ou fora do território 
nacional. As FAR estarão articuladas em todo o território nacional e estruturadas em FAR Estratégica 
e FAR Regionais. (BRASIL, 2002, P. 31). 
6 Operações de Garantia da Lei e da Ordem são Operações Militares conduzidas pelas Forças 
Armadas, por decisão do Presidente da República, de forma episódica, em área previamente 
estabelecida e por tempo limitado, com o propósito de assegurar o pleno funcionamento do estado 
democrático de direito, da paz social e da ordem pública. (BRASIL, 2010, P. 2-2). 
7 Normas Gerais de Ação é o documento que contêm um maior número possível de instruções 
relativas às atividades de rotina das Unidades ou Grande Unidades (BRASIL, 2003, P. A-2).  
8 Aeroterrestre é o termo que concerne simultaneamente às forças de terra e de ar (FERREIRA, 1999, 
apud MATOS, 2010). 
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práticas. O referido documento determina que as instruções militares práticas devem 

ser apoiadas por uma equipe de saúde, composta por 01 oficial médico, 01 sargento 

de saúde, 01 cabo ou soldado padioleiro e 01 soldado motorista, a fim de atender a 

possíveis acidentes. 

 Dentre os componentes das equipes de saúde supracitadas, cabe observar a 

crítica situação relativa à quantidade de oficiais médicos. De acordo com Quadro de 

Cargos Previstos (QCP)9 da Bda Inf Pqdt, que prevê 28 (vinte e oito) Oficiais 

Médicos para mobiliar adequadamente as 17 Organizações Militares que a compõe, 

dispunha em seus quadros as seguintes quantidades de Oficiais Médicos prontos 

para o serviço: 

 

TABELA 01- QUANTITATIVO DE OFICIAIS MÉDICOS NA BDA INF PQDT 

ANO PREVISTO EM QCP EXISTENTES FALTAS 

2010 28 08 20 

2011 28 11 17 

Fonte: E/4 Bda Inf Pqdt 

 

Diante de um problema ainda presente, as Forças Armadas, mais 

especificamente o Exército Brasileiro (EB), têm sofrido uma diminuição no efetivo de 

profissionais médicos em seus quadros, mais especificamente os Oficiais Médicos 

Temporários (OMT)10, fruto de inúmeras ações judiciais determinando a não 

obrigatoriedade do formando na referida graduação prestar o serviço militar 

obrigatório.  

 Tais ações judiciais vão de encontro ao que prescreve o §2º, do Art. 4º, 

Capítulo II da Lei Nº 5292, de 08 de junho de 1967, que preconiza que os MFDV11 

que sejam portadores de Certificados de Reservistas de 3ª Categoria12 ou de 

Dispensa de Incorporação, ao concluírem o curso, ficam sujeitos a prestação do 

Serviço Militar Obrigatório.  

                                                
9 Quadro de Cargos Previsto é o documento que determina a quantidade de militares, distribuídos por 
função, postos ou graduações, que devem compor a quantidade de pessoal das Organizações 
Militares (OM). 
10 Oficiais Médicos Temporários são os médicos incorporados às Forças Armadas por meio de análise 
curricular ou para a prestação do serviço militar obrigatório. Seu tempo de permanência nas Forças 
Armadas não pode ultrapassar 07 anos. 
11 MFDV são Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários. 
12 Documento que atesta que o cidadão portador do mesmo foi dispensado de prestar o serviço militar 
obrigatório. 
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 O efetivo insuficiente de Oficiais Médicos na Bda Inf Pqdt não permite a 

distribuição de um Oficial Médico por Organização Militar, impossibilitando a 

composição das equipes de apoio de saúde em quantidade suficiente para prover os 

apoios necessários às instruções militares práticas.  

 Esta deficiência prejudica sobremaneira a condução das atividades de 

instrução militar, podendo comprometer a manutenção dos níveis de 

operacionalidade exigida às tropas, além de gerar problemas administrativos, como 

visitas médicas e inspeções de saúde que deixam de ser realizados com a 

oportunidade necessária na Organização Militar. 

 Como alternativa para a escassez de profissionais médicos, além de 

possibilitar um emprego mais judicioso dos mesmos, e aplicar os sargentos de 

saúde em sua atividade fim, foi formulado o seguinte problema:  

 Qual a estrutura necessária capaz de operacionalizar um serviço de 

Regulação Médica nas atividades de instrução militar da Brigada de Infantaria 

Paraquedista?   

 

1.2 OBJETIVO 

 

O presente estudo pretende apresentar uma adequação em instalações, 

material, viaturas, pessoal e procedimentos, empregando os meios orgânicos13 da 

Brigada de Infantaria Paraquedista. Caso conclua-se que estes meios não sejam 

suficientes, serão citados os componentes não orgânicos necessários, capazes de 

operacionalizar a execução das atividades de atendimento pré-hospitalar e eficiente 

aplicação da regulação médica, aos moldes do SAMU, nas atividades operacionais e 

de instrução da referida Brigada. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 A fim de operacionalizar o funcionamento de um Sistema de Regulação 

Médica, adaptado às atividades de instrução militar, no âmbito da Brigada de 

Infantaria Paraquedista, o presente estudo pretende sugerir a estrutura necessária 

em instalações, equipamentos, viaturas, pessoal e procedimentos. Para se atingir o 

                                                
13 Meios orgânicos são os materiais e equipamentos previstos para existirem na Bda Inf Pqdt. 
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objetivo proposto, o estudo será fundamentado no emprego dos meios orgânicos da 

referida Brigada.  

  

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Buscando viabilizar a consecução do objetivo geral do presente estudo, foram 

formulados os objetivos específicos abaixo relacionados, que auxiliarão no 

encadeamento lógico do raciocínio apresentado neste estudo: 

a. realizar uma pesquisa bibliográfica levantando os aspectos históricos e 

principais conceitos relativos ao atendimento pré-hospitalar, descrever a estrutura do 

atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência empregados no Brasil na 

atualidade, verificar a legislação civil e militar existente sobre Sistema de Regulação 

Médica, estudar a capacitação exigida do pessoal envolvido e a necessidade de 

equipamentos, materiais e meios de evacuação necessários. 

b. analisar os materiais de comunicações, saúde e as viaturas ambulância 

orgânicos da Brigada de Infantaria Paraquedista e concluir acerca de sua viabilidade 

para emprego na atividade de regulação médica, sugerindo as modificações 

necessárias.  

c. descrever a capacitação exigida pela legislação em vigor e identificar os 

militares aptos a desempenhar as atividades de regulação médica e atendimento 

pré-hospitalar  na Brigada de Infantaria Paraquedista 

d. estudar a legislação militar acerca do APH e sugerir, no que couber, uma 

seqüência de procedimentos adequados à condução da regulação médica na 

Brigada de Infantaria Paraquedista. 

e. apresentar o serviço de emergências médicas oferecido pelo Exército dos 

Estados Unidos da América aos seus militares. 

f. sugerir uma estrutura em instalações, viaturas, materiais, pessoal e 

procedimentos capazes de conduzir as atividades de regulação médica, aos moldes 

do SAMU, no âmbito da Brigada de Infantaria Paraquedista, em consonância com a 

legislação em vigor. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Buscando encontrar subsídios teóricos para solucionar o problema 
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estabelecido no estudo, bem como atender ao objetivo proposto, além de aprofundar 

os conhecimentos necessários acerca do Sistema de Regulação Médica em vigor no 

Brasil, foram elaboradas as seguintes questões de estudo como elementos 

norteadores do presente trabalho de pesquisa: 

Questão de Estudo Nº1: O que preconiza a legislação em vigor no Exército 

Brasileiro acerca do Sistema de Regulação Médica? 

Questão de Estudo Nº2: Como funciona o apoio de saúde às atividades de 

instrução militar na Bda Inf Pqdt? 

Questão de Estudo Nº3: Os meios orgânicos relativos a instalações, viaturas, 

equipamentos, pessoal e procedimentos empregados atualmente na Brigada de 

Infantaria Paraquedista desempenham satisfatoriamente o apoio de saúde às 

atividades de instrução militar da referida Brigada?   

Questão de Estudo Nº4: Qual estrutura organizacional e conjunto de 

procedimentos necessários à Brigada de Infantaria Paraquedista capazes de 

conduzir as atividades de um Serviço de Regulação Médica de acordo com o que 

determina a Legislação Militar vigente acerca do assunto?   

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 
A Brigada de Infantaria Paraquedista, como uma das tropas de elite do 
Exército Brasileiro, vocacionada para saltar e operar atrás das linhas 
inimigas, está preparada para atuar em no máximo 48 horas em qualquer 
parte do território nacional e permanecer sem apoio logístico por até 72 
horas. Após o cumprimento da missão, é substituída em território por ela 
consolidada, a outra unidade convencional (MATOS, 2010). 

 

 Devido à especificidade dos operações realizadas pela Bda Inf Pqdt, desde o 

salto de paraquedas até o cumprimento de missões de GLO, existe a necessidade 

constante da manutenção de elevados níveis de adestramento de seus 

combatentes. 

 Para que o referido adestramento se dê de maneira eficiente, faz-se 

necessário a realização de instruções militares, em sua maioria instruções práticas, 

que exigem a presença de uma equipe de saúde para serem desencadeadas. 

 Conforme visto anteriormente, o pequena quantidade de médicos disponíveis 

na Bda Inf Pqdt pode vir a comprometer o andamento destas instruções militares 

práticas tão necessária à manutenção do adestramento das tropas em questão. 
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 O presente estudo pretende apresentar uma alternativa legal à escassez de 

Oficiais Médicos na Brigada de Infantaria Paraquedista, empregando ao máximo 

seus meios e pessoal orgânicos, visando não prejudicar o andamento das instruções 

militares práticas, a fim de possibilitar a manutenção dos elevados padrões de 

adestramento exigidos às tropas desta Grande Unidade 

 
O serviço de atendimento pré-hospitalar (APH) no Brasil tem um histórico 
ligado à instituição militar. O primeiro registro pode ser observado em 1899, 
quando o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMRJ), capital do país 
na época, colocou em ação a primeira ambulância de tração animal, para 
realizar atendimento no ambiente fora do hospital (SILVA et al., 2009). 

 

A despeito do APH no Brasil ter sua origem ligada a uma instituição militar, as 

Forças Armadas não evidenciaram preocupação em desenvolver e implantar um 

Serviço de Regulação Médica, realizando o atendimento de sinistros através de 

equipes chefiadas por médicos, no local da ocorrência. Desta feita, o 

desenvolvimento e a maturação dos Serviços de Regulação Médica se deram em 

meio civil.  

O Exército Brasileiro evidencia sua preocupação com o atendimento pré-

hospitalar, na medida em que determina que sejam ministradas instruções de 

primeiros socorros a todos os integrantes de seus quadros, desde o nível mais 

elementar de instrução, que é a formação básica do combatente.  

Com a Portaria GM/MS Nº 2048, de 05 de novembro de 2002, do Ministério 

de Saúde, foi normatizado o atendimento médico pré-hospitalar em âmbito Federal. 

Motivado por esta realidade, bem como a inquestionável viabilidade e eficácia dos 

SAMU, o Exército Brasileiro veio a aprovar a Diretriz para Implementação do 

Atendimento Pré-Hospitalar nas Atividades de Risco no Exército Brasileiro, por 

intermédio da Portaria Nº 071, do Estado-maior do Exército, de 25 de junho de 2007. 

  Fundamentado na experiência pessoal do presente postulante como 

possuidor do Curso Básico de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo de Bombeiros 

Militar de Pernambuco (CBAPH14) e ter desempenhado, durante o ano de 2010, a 

função de Comandante da Companhia Logística de Saúde Paraquedista do 20º 

Batalhão Logístico Paraquedista, atuando diretamente no assessoramento à 4ª 

Seção do Estado-maior Geral da Bda Inf Pqdt no que se refere ao apoio de saúde 

                                                
14 CBAPH é o Curso ministrado a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco 
envolvidos na atividade de atendimento pré-hospitalar  prestado à população do referido Estado. 
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operacional da referida Grande Unidade, o presente estudo se justifica por promover 

uma pesquisa voltada para o entendimento da estrutura e procedimentos adotados 

nos Sistemas de Regulação Médica em funcionamento no meio civil, além de 

estudar a legislação implantada pelo Exército Brasileiro a respeito do assunto, 

conduzindo a reflexões sobre a estrutura mais viável de aplicação em apoio às 

atividades de instrução militar no âmbito da Brigada de Infantaria Paraquedista. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

 A busca pelo suporte capaz de manter com vida um indivíduo acometido por 

uma acidente ou mau súbito, até que haja condições de proporcionar atendimento 

especializado, trouxe à tona a necessidade do desenvolvimento de técnicas de 

primeiros socorros que pudessem ser realizadas por indivíduos não possuidores de 

formação médica. O conjunto de tais procedimentos foi inicialmente denominado de 

primeiros socorros e, na atualidade, denomina-se atendimento pré-hospitalar.   

  
Condições de risco para a vida das pessoas sempre existiram e junto com 
esses riscos, pelo instinto de preservação da vida, o ser humano teve a 
preocupação de buscar o mais precoce possível, um suporte para manter 
as condições vitais do indivíduo (SILVA et al., 2009).  

 

Conhecer acerca da evolução histórica dos primeiros socorros constitui fator 

importante para um melhor entendimento dos aspectos que motivaram sua 

evolução, desde sua origem, até a excelência de atendimento que é realizado nos 

dias atuais.  

 
O atendimento pré-hospitalar (APH) ao traumatizado surgiu nos campos de 
batalha da Europa e na Guerra Civil Americana, que ocorreu entre 1861 e 
1865. As exigências da guerra têm levado à evolução do atendimento 
médico militar, no transcurso da história, com inovações, pesquisas e 
equipamentos, princípios de atendimento e treinamento fundamentado na 
necessidade de aumentar os índices de sobrevivência dos combatentes 
feridos em batalhas. As lições aprendidas na guerra foram aplicadas na 
frente interna, adaptadas pelos paramédicos e pelos soldados que voltaram 
da guerra para o atendimento ao trauma cada vez mais freqüente na 
sociedade civil industrializada (MCSWAIN et al., 2007). 

 

Na atualidade, a população em geral tem sido servida pelo atendimento às 

urgências e emergências médicas oferecidos principalmente pelos Corpos de 

Bombeiros Militares por intermédio do SAMU. Por meio de uma ligação telefônica 

gratuita de qualquer telefone, qualquer pessoa pode solicitar auxílio especializado 

diante de infortúnios e fatalidades, onde por vezes tal serviço pode constituir a única 

esperança à vítima. 

Verificando a especificidade da atividade militar, é possível constatar que as 

emergências envolvendo atividades militares são tão abrangentes quanto às 
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emergências no meio civil como, por exemplo, um ferimento provocado por arma de 

fogo, que tanto pode ocorrer durante um acidente em uma instrução militar de tiro, 

quanto em um assalto realizado por um meliante em vias públicas. Tal situação 

possibilita conduzir à reflexão de que as técnicas e procedimentos de atendimento 

pré-hospitalar a serem empregados em ambos os casos anteriormente citados são 

similares no que se referem ao socorro à vítima, diferindo apenas quanto ao local do 

acidente.  

Para a discussão dos aspectos supracitados, com a abordagem de bases 

teóricas, a presente seção será dividida nos seguintes tópicos: Histórico do 

Atendimento Pré-Hospitalar e Regulação Médica, o Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência Brasileiro (SAMU), Regulação Médica no Exército Brasileiro e o Serviço 

de Emergências Médicas do Exército Norte-Americano. 

 

2.2 HISTÓRICO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E REGULAÇÃO MÉDICA 

 

Segundo SILVA et al. (2009), a reunião de informações históricas permite ao 

leitor se inteirar rapidamente de como ocorreu a criação e estruturação dos serviços 

de atendimento pré-hospitalar, influenciados pelos modelos mundiais na sua 

implantação.  

Em concordância com a referida assertiva, o conhecimento das raízes 

históricas do que se denomina hoje de atendimento pré-hospitalar e regulação 

médica possibilitará ao leitor maior intimidade e facilitará a compreensão de sua 

estrutura de funcionamento. 

Um dos primeiros registros identificados acerca de um atendimento a uma 

vítima de violência, mesmo não estando descrito com este objetivo, está na Bíblia, 

no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 34: 

 
Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de 
salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos 
ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente, descia um 
sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. 
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também 
passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe 
perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os 
ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho; e, colocando-o sobre o seu próprio 
animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele (BÍBLIA, Lucas, 10, 30-
34). 
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Tal passagem evidencia que, desde os primórdios, é da natureza humana a 

intenção de prestar socorro a outro indivíduo em situação de risco ou que tenha sido 

acometido por uma fatalidade ou acidente, mesmo que não se tenha conhecimento 

sobre como proceder na realização de tal socorro.  

Quanto a registros de procedimentos relativos a atendimento pré-hospitalar, 

observa-se o seguinte:  

 
A primeira tentativa de atendimento pré-hospitalar foi no século VI, quando 
o imperador Maurícius, do Império de Constantinopla, cria um corpo de 
cavaleiros encarregado da remoção de feridos (NITSCHKE, 2003 apud 
VIEIRA; SCHLICHTING, 2007, p. 18). 

 

Pode-se inferir então que a idéia do atendimento pré-hospitalar surgiu em 

meio militar, visto que os combates entre soldados ocasionavam elevada quantidade 

de feridos de gravidade variada, o que invariavelmente conduziria a reflexões acerca 

de procedimentos para evacuação e tratamento dos sobreviventes, porém tal 

preocupação não surgiu tão rapidamente quando se pode imaginar. 

De acordo com RAMOS; SANNA (2004), experiências em guerras neste tipo 

de atendimento, no local da ocorrência, conjugadas a um transporte rápido, 

diminuíram a mortalidade por causas externas. 

 
Os exércitos nem sempre prestaram assistência médica durante os 
combates. Durante a maior parte da história, os soldados feridos eram 
abandonados à própria sorte ou dependiam da compaixão dos 
companheiros para receber atendimento. Os perdedores normalmente 
morriam nas mãos dos vitoriosos. Algumas vezes os oficias juntavam 
recursos e contratavam um cirurgião para acompanhá-los na guerra, mas o 
soldado comum raramente contava com tal luxo (MCSWAIN et al., 2007). 

 
Uma notável exceção a esta regra foi o Império Romano que estabeleceu 
um sistema de saúde militar com hospitais (valetudinária) nos postos 
permanentes de fronteira, providenciando atendimento institucionalizado 
aos seus soldados. Contudo, quando o Império caiu, a idéia de um exército 
responsável pela saúde de seus soldados ficou perdida por séculos 
(MCSWAIN et al. 2007). 
 
 
O atendimento aos soldados feridos em combates ou acometidos por 
enfermidades nas guerras, não constituía preocupação dos exércitos, onde 
cada combatente era responsável por sua higidez individualmente, tendo a 
obrigação de se expor ao combate e sendo largado à própria sorte caso não 
mais pudesse combater na plenitude de suas condições, sejam quais 
fossem os motivos (MCSWAIN et al., 2007).  

 

Pesquisas históricas apontam indícios do ressurgimento do atendimento aos 
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feridos em campos de batalha, que reapareceu nos primeiros estados nacionais 

modernos da Europa. O exército da França pós-revolucionária organizou um 

rudimentar sistema de atendimento composto fundamentalmente por padioleiros e 

uma espécie de ambulância (do latim Ambulare, que significa deslocar). Os 

padioleiros tinham por finalidade transportar os feridos para a retaguarda das frentes 

de combate, enquanto que as ambulâncias realizavam tanto o transporte de 

cirurgiões à frente dos campos de batalha, como conduzia os feridos á retaguarda 

dos campos de batalha. 

 
A iniciativa de atendimento aos soldados no campo de batalha continuou no 
século XIX. Como conseqüência, foi criada em 1863, uma organização que, 
ao longo do tempo, demonstrou a necessidade de atendimento rápido aos 
feridos, tendo sua atuação destacada nas Guerras Mundiais do século XX, 
tal organização foi denominada de Cruz Vermelha Internacional (RAMOS; 
SANNA, 2004). 

 

PIRES (1989 apud VIEIRA; SCHLICHTING, 2007, p. 18) relata que durante a 

Guerra da Criméia entre 1854 e 1856, a enfermeira Florence Nightingale consegue 

autorização para organizar os hospitais de guerra ingleses, constituindo o marco 

inicial da enfermagem no atendimento pré-hospitalar. 

 
No meio civil, os médicos demoraram a se mobilizar, mesmo diante do 
aumento progressivo das perdas de vidas humanas por traumas advindos 
de causas externas, principalmente acidentes de trânsito. Esta demora fez 
com que as autoridades sanitárias, inicialmente, delegassem as 
responsabilidades deste serviço aos responsáveis pelos resgates, os 
militares do Corpo de Bombeiros, retirando a característica sanitária deste 
atendimento (LOPES et al., 1999).   

 

Diante do exposto, conclui-se que as origens do atendimento pré-hospitalar 

se deram em meio militar devido à necessidade iminente de se prestar socorro aos 

feridos em combate e que, verificada sua eficiência na manutenção da vida e sua 

influência na melhora na recuperação de feridos, evoluiu também para o meio civil, 

onde teve suas técnicas e procedimentos adaptados às características da vida 

cotidiana das cidades. 

 
Toda a trajetória do APH, até então, concentrou-se praticamente em duas 
correntes filosófico-metodológicas: a norte-americana e a européia, 
consolidando, respectivamente, o sistema norte-americano e o sistema 
francês. O sistema francês foi denominado de “Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência” (SAMU) e o sistema pré-hospitalar norte-americano, 
denominou-se “Serviço de Emergências Médicas” (SEM) (MARTINS, 2004).  
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Segundo MARTINS (2004), tais sistemas implementaram abordagens de 

atendimento às vítimas traumatizadas resgatando técnicas e conhecimentos 

acumulados ao longo da história e se propagaram por vários países influenciando o 

surgimento de diversos serviços de APH. Em seguida, serão apresentados os 

sistemas francês e norte-americano. 

 

2.2.1 Origem dos Modelos de Atendimento Pré-Hospitalar Francês e Norte-
Americano 

 

Foi na Europa, mais especificamente na França, no final do século XVIII, que 

ocorreu a primeira tentativa moderna de que se tem notícia, no intuito de se prestar 

atendimento médico de urgência.  
 A primeira tentativa de organização moderna de auxílio médico de urgência 
foi colocada em prática, em 1792, por Dominique-Jean Larrey (1766 – 
1842), cirurgião e chefe militar, considerado o “pai da medicina militar”, que 
praticava os cuidados iniciais aos pacientes vitimados nas guerras do 
período napoleônico, no próprio campo de batalha, com o objetivo de 
prevenir as complicações. As guerras mais recentes também confirmaram 
os benefícios do atendimento precoce, sendo palco freqüente de 
atendimentos pré-hospitalares (LOPES et al., 1999).   

 
Dominique-Jean Larrey desenvolveu um sistema de cuidados médicos de 
emergência para o exército francês utilizado até os dias de hoje:  
1) rápido acesso ao paciente por profissional treinado; 2) tratamento e 
estabilização no campo; 3) rápido transporte aos hospitais apropriados; 4) 
cuidados médicos durante o transporte (BRINK, 1993 apud VIEIRA; 
SCHLICHTING, 2007, p. 18). 

    

 
Figura 01: Ambulância de Dominique Jean Larrey 

                                    Fonte: SILVA et al. (2009) 

 

Inicialmente, apenas um cavalo era utilizado como tração animal. Porém, 
para se aumentar a velocidade, passou-se a utilizar dois cavalos lado a lado 
e posteriormente perfilados, bem como madeira leve, rodas pequenas e teto 
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arredondado para evitar retenção de água na madeira durante a chuva. 
Para conforto do paciente havia ainda duas perfurações laterais para 
ventilação, acondicionamento de maca, cobertores para aquecimento e 
guarda de instrumentos (SILVA et al., 2009).  

 

Na França, foram criadas, em 1955, as primeiras equipes móveis de 

reanimação, tendo como missão inicial a assistência médica aos pacientes vítimas 

de acidentes de trânsito e a manutenção da vida dos pacientes submetidos a 

transferências inter-hospitalares.  

 
A história do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da França 
inicia-se nos anos 60, quando os médicos começaram a detectar a 
desproporção existente entre os meios disponíveis para tratar doentes e 
feridos nos hospitais e os meios arcaicos do atendimento pré-hospitalar até 
então existentes. Assim, foi constatada a necessidade de um treinamento 
adequado das equipes de socorro e a importância da participação médica 
no local, com o objetivo de aumentar as chances de sobrevivência dos 
pacientes, iniciando pelos cuidados básicos e avançados essenciais, 
cuidados estes centrados na reestruturação da ventilação, respiração e 
circulação adequadas (LOPES et al.,1999).  

 

Os SAMU, inicialmente centrados nos atendimentos de estrada, estendem 

seu campo de atuação inclusive para intervenções não traumatológicas, transportes 

inter-hospitalares e chamados da população por ansiedade, quer se trate de 

emergência vital ou simplesmente sentida como tal.  

 
O Ministério da Saúde Francês, em 1965, impõe a certos centros 
hospitalares que se dotem de meios móveis de socorro e emergência. 
Serviços de Atendimento Médico de Urgência são criados para administrar 
as chamadas médicas que apresentam caráter emergencial, assim como o 
funcionamento das UTI Móveis (NITSCHKE, 2003 apud VIEIRA; 
SCHLICHTING, 2007, p. 19, 20).  

 

Corroborando as pesquisas apresentadas, SILVA et al. (2009) concluem que 

o modelo francês é centralizado numa rede de comunicações e baseado na 

regulação médica. Todas as chamadas são avaliadas por um médico, que define a 

resposta mais eficiente, maximizando os recursos disponíveis.  

Pode-se inferir que o Sistema de atendimento pré-hospitalar francês é 

caracterizado essencialmente pela interligação entre as equipes de atendimento e 

os médicos. Estes médicos são quem determinam, de acordo com as informações 

disponíveis, que tipo de atendimento será prestado, e quais os meios a serem 

empregados, evitando com isso que uma estrutura superdimensionada seja 
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direcionada para uma ocorrência onde tal estrutura não seja necessária. 

Nos dias atuais, o SAMU francês atua da seguinte maneira: 

 
O SAMU funciona como uma extensão dos serviços hospitalares que 
através da mobilização dos profissionais de saúde para o local da 
ocorrência, assume no menor tempo possível o atendimento emergencial e 
os cuidados de terapia intensiva. No cotidiano das emergências que 
envolvem as instituições de Segurança Pública, os SAMU trabalham em 
“conjunto” com este setor, que realiza ações de resgate da vítima através do 
Corpo de Bombeiros, enquanto a Polícia é responsável pelo isolamento da 
área e organização do trânsito. O SAMU é responsável pela assistência 
direta à saúde da vítima e tem o poder, através da Central de Regulação, de 
ordenar o setor de Segurança Pública no tocante as “ações de saúde” 
(MARTINS, 2004, p.71). 

 

Normalmente, a equipe do SAMU é composta por médicos anestesiologistas, 

intensivistas, cardiologistas, psiquiatras, emergencistas entre outros, técnicos 

auxiliares de regulação médica, enfermeiros e técnicos em ambulância (FRANÇA, 

2003, apud MARTINS, 2004, p.71). 

Em suma, este sistema tem como referencial o profissional médico, tanto na 

regulação do sistema, como no atendimento direto ao paciente no local da 

ocorrência (ROCHA, 2000, apud MARTINS, 2004, p.71). 

Já no continente americano, durante a Guerra Civil, nos idos de 1668, o 

conceito de limpeza do campo de batalha, ou seja, retirar os feridos das frentes de 

batalha e conduzi-los para os hospitais de campo à retaguarda foi expendido. O 

início da referida guerra trouxe à tona o fato de que os exércitos não estavam 

preparados para tratar adequadamente suas vítimas de combate.  

 
O fato dos soldados feridos terem sido deixados no campo de batalha por 
até cinco dias após a primeira batalha de Manassas, gerou revolta na 
população americana, o que culminou em uma reforma no departamento 
médico do Exército Americano (MCSWAIN et al. 2007). 

 

Ainda nos Estados Unidos da América, em 1859, H Dunant advoga para a 

criação de sociedades de auxílio humanitário não partidárias, para atender aos 

feridos de guerra, da qual, em 1863, foi estabelecido o comitê Internacional da Cruz 

Vermelha.  

 
A Convenção assinada em Genebra em 22 de agosto de 1864, unicamente 
por potências européias, e destinada a “melhorar a sorte dos militares nos 
exércitos em campanha”, originou-se dos esforços de uma comissão 
reunida em torno do suíço Henry Dunant. Em livro publicado em 1862 e que 
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teve ampla repercussão (Un Souvenir de Solférino), ele relatou como 
organizara, durante a batalha de Solferino de junho de 1859 entre os 
exércitos austríacos e franco-piemonteses, os serviços de pronto-socorro 
para os soldados feridos de ambos os lados (Em: < 
http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/anthist/gen1864.htm>. Acesso em: 
21 março 2011). 

 

NITSCHKE (2003 apud VIEIRA; SCHLICHTING, 2007, p. 18), resume a 

evolução histórica da seguinte maneira: 

 
No ano de 1864 foi implantado o Sistema organizado de socorro à 
população civil (Railway Surgery – USA), com objetivo de prestar socorro 
médico às vitimas de trauma durante as viagens de trem. Um ano depois, 
em 1865 foi instituído pelo Exército Americano, o Serviço de ambulância 
nos Estados Unidos da América e, em 1869 foi criado o Bellevue Hospital, o 
serviço de ambulância (carruagem puxada por cavalos) em Nova York. Em 
1899 surge a primeira ambulância motorizada operada pelo Michael Reese 
Hospital de Chicago, que alcançava velocidade de 30 km/hora (NITSCHKE, 
2003 apud VIEIRA; SCHLICHTING, 2007, p. 18). 

 

Mesmo sendo constatada que a idéia do atendimento fora do ambiente 

hospitalar tenha surgido na França, porém foi nos Estados Unidos da América, em 

Nova Iorque, no final do século XIX, que o atendimento externo à estrutura 

hospitalar com a utilização de ambulâncias tomou corpo. Após isso, tal idéia 

retornou à Europa, onde foi implementada pelos franceses, com a incorporação do 

conceito de regulação médica. 

 
O modelo de atendimento pré-hospitalar norte americano se baseia na 
atuação de profissionais intitulados pára-médicos. Estes passam por um 
processo de capacitação para o atendimento no local da ocorrência, 
existindo, inclusive, diferentes categorias de atuação e respectiva carga 
horária de treinamento. Os profissionais de maior qualificação são 
autorizados a realizar procedimentos como intubação, punção de tórax e 
administração de medicamentos. Esta atuação se dá, em geral, sem 
supervisão médica e sem regulação (BRASIL, 2006b apud VIEIRA; 
SCHLICHTING, 2007, p. 21). 

 

É possível concluir que o modelo norte-americano é fundamentado no 

profissional pára-médico, denominados tecnicamente como Técnico em 

Emergências Médicas (TEM), categoria esta que não existe na França, e que realiza 

o atendimento no local da ocorrência e, de acordo com o nível de instrução a que 

tiver sido submetido (Básico, Intermediário ou Avançado), será autorizado a realizar 

procedimentos exclusivos a profissionais médicos. 
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Para possibilitar a correta compreensão de como se estrutura o Serviço de 

Emergências Médicas (SEM)15 norte-americano nos dias atuais, se faz necessário o 

entendimento de sua composição. 

 
O APH nos EUA representa a associação de esforços da “first responder” 
com o SEM. Este sistema congrega o Técnico em Emergências Médicas-
Básico (TEM-B) habilitado para o SBV, o Técnico em Emergências Médicas-
Intermediário (TEM-I), o Técnico em Emergências Médicas-Avançado (TEM-
A), o Departamento de Emergência, o médico supervisor, o pessoal da 
saúde, a administração hospitalar, a administração do SEM e a supervisão 
de agências governamentais (HECKMAN, CHAIRMAN, 1991 apud 
MARTINS, 2004, p. 67).   

  

First responder é a primeira pessoa presente na cena da enfermidade súbita 

ou trauma, que deve prestar os primeiros socorros e chamar o socorro especializado 

(HECKMAN et al., 1983, p. 2 apud MARTINS, 2004, p. 67).  

O TEM-B realiza o Suporte Básico de Vida (SBV), procedimentos simples de 

emergência que podem ajudar uma pessoa em falência respiratória e/ou circulatória 

(HECKMAN, CHAIRMAN, 1991, p. 2 apud MARTINS, 2004, p. 67). 

O TEM-I é habilitado para realizar manobras de SBV e alguns procedimentos 

invasivos protocolados e sob supervisão e o TEM-A é o Paramédico habilitado para 

realizar manobras invasivas protocoladas e ministrar drogas sob supervisão médica 

indireta, ou seja, um médico pertencente ao sistema, que assume a 

responsabilidade técnica pelos procedimentos previstos no protocolo (MARTINS, 

2004, p. 67). 

Resumidamente, o APH nos EUA representa a associação de esforços da 

“first responder” com o SEM. Quando da chegada da informação do ocorrido de 

sinistro, o médico supervisor, de acordo com as informações que lhe são 

disponibilizadas acerca do estado da vítima, determina qual tipo de suporte será 

enviado ao local.  

Desta forma, será determinado o nível de treinamento exigido ao pára-médico 

a ser empregado (TEM-B, TEM-I ou TEM-A), e este, juntamente com sua equipe e 

ambulância, realizará o atendimento e evacuação da vítima para uma unidade 

hospitalar designada pelo médico supervisor, finalizando assim o APH. 

 

                                                
15 Serviço de Emergências Médicas é a denominação dada ao serviço de atendimento às urgências 
médicas em vigor nos Estados Unidos da América. 
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2.2.2 Origem do Modelo de Atendimento Pré-Hospitalar Brasileiro 

 
O atendimento médico pré-hospitalar, criado em virtude da necessidade de 
se reduzirem as seqüelas e óbitos no campo pré-hospitalar, veio evoluindo 
lentamente desde o Período Napoleônico, tendo se firmado como “ciência” 
após a experiência bem sucedida da França. Á partir dos anos 60 até os 
dias atuais, tem evoluído com maior velocidade e, implantado no Brasil, no 
final dos anos 80 (LOPES et al.,1999). 

 
No Brasil, a idéia de atender as vítimas no local da emergência é tão antiga 
quanto em outros países. Data de 1893 a aprovação da lei, pelo Senado da 
República, que pretendia estabelecer o socorro médico de urgência na via 
pública, no Rio de Janeiro, que era a capital do país. Consta ainda que, em 
1899, o Corpo de Bombeiros da mesma localidade punha em ação a 
primeira ambulância (de tração animal) para realizar o referido atendimento, 
fato que caracteriza sua tradição histórica na prestação deste serviço 
(RAMOS; SANNA, 2004). 

 

 
          Figura 2: Ambulância de 1899 do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro 

          Fonte: SILVA et al. (2010) 

 
O serviço de APH no Brasil tem um histórico ligado à instituição militar. O 
primeiro registro pode ser observado em 1899, quando o Corpo de 
Bombeiros do Rio de Janeiro, capital do país na época, colocou em ação a 
primeira ambulância de tração animal, para realizar atendimento no 
ambiente fora do hospital (SILVA et al., 2010). 

 

O SAMU brasileiro teve início através de um acordo bilateral, assinado entre o 

Brasil e a França, por intermédio de uma solicitação do Ministério da Saúde do 

Brasil, o qual optou pelo modelo francês de atendimento, em que as viaturas de 

suporte avançado possuem obrigatoriamente a presença do médico, diferentemente 

dos moldes americanos em que as atividades de resgate são exercidas 

primariamente por profissionais paramédicos. 

 
Acompanhando a evolução histórica, já nos anos 50, instala-se em São 
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Paulo o SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência), 
órgão da Secretaria Municipal de Higiene (DIAS, 2004 apud VIEIRA; 
SCHLICHTING, 2007, p. 21). 

 

O SAMDU foi o embrião da atenção pré-hospitalar no Brasil, porém foi sendo 

desativado no decorrer do tempo.  

 
Por uma série de motivos, incluindo a não introdução da regulação médica 
das urgências, esta atividade foi sendo desativada progressivamente e 
terminou. Nas décadas de 60 e 70, vários serviços privados de atendimento 
domiciliar de urgência foram inaugurados no Brasil (NITSCHKE, 2003 apud 
VIEIRA; SCHLICHTING, 2007, p. 21). 

 

Em 1989, a Cooperação de SAMU Paris - São Paulo dá início ao SAMU de 

São Paulo (NITSCHKE 2003 apud VIEIRA; SCHLICHTING, 2007, p. 22).  

 
Uma das experiências mais importantes ocorreu em 1989, em São Paulo, 
por intermédio da Resolução nº 042, de 22/05/89, teve origem o Projeto 
Resgate, desenvolvido em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), representada pelo SAMU-SP e pela Secretaria de Segurança 
Pública (SSP), com o Corpo de Bombeiros e Grupamento de Rádio-
Patrulhamento Aéreo. Para o mencionado projeto adotou-se uma 
sistemática de atendimento mista, ou seja, com adaptações do modelo 
francês e modelo norte-americano (DIAS 2004 apud VIEIRA; 
SCHLICHTING, 2007, p. 22). 

 

A discussão sobre o atendimento pré-hospitalar móvel no Brasil começa a 

tomar corpo no início da década de 90 com o estabelecimento de uma cooperação 

técnica e científica franco-brasileira, mediada pelo Ministério da Saúde e pelo 

Ministério dos Assuntos Estrangeiros na França, iniciada pela Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo. A referida cooperação foi concebida no modelo de atenção 

pré-hospitalar móvel centrada no médico regulador, contando, porém, 

diferentemente do modelo francês e americano, também com a participação de 

profissionais da enfermagem nas intervenções em casos de menor complexidade. 

 
Também neste mesmo período e pela lacuna deixada pela área da saúde 
no enfrentamento desta problemática, os policiais militares dos corpos de 
bombeiros iniciam um processo de capacitação e atuação no atendimento 
pré-hospitalar móvel, com base no modelo americano, criando o já 
mencionado Projeto Resgate, inicialmente em Brasília, São Paulo e, 
progressivamente, em outras capitais e grandes cidades do País (BRASIL, 
2006). 
 
 

Após ter estudado a evolução histórica do atendimento pré-hospitalar e após 
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terem sido apresentadas as características dos modelos de atendimento pré-

hospitalar francês e americano, constata-se que o sistema francês permite a 

flexibilidade de se enviar ou não um médico para o local do atendimento de acordo 

com a necessidade. No entanto, o sistema americano se fundamenta na figura do 

profissional pára-médico que, por sua vez, não é reconhecido pela legislação de 

saúde brasileira. Concluiu-se, portanto, o modelo francês como o mais acessível à 

implantação com sucesso no País.  

Desta feita, pode-se constatar que o atendimento pré-hospitalar no Brasil tem 

seu histórico ligado à instituição militar, tendo seu marco inicial realizado pelo Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com a primeira ambulância de 

tração animal a ser utilizada no País em 1899.  

O modelo de atendimento pré-hospitalar brasileiro teve suas origens 

fortemente influenciadas pelas escolas de atendimento pré-hospitalar francesa e 

norte-americana, com destaque para o modelo francês, devido à inexistência, no 

Brasil, de profissionais pára-médicos, como no modelo norte-americano.  

Ficou evidenciado a predominância da influência francesa se caracterizou 

pela assinatura de um tratado bilateral entre Brasil e França, que originou o pioneiro 

Projeto Resgate, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo. A 

assinatura do referido acordo foi fruto da opção pelo Ministério da Saúde Brasileiro 

pelo modelo francês. A partir da década de 1990, alguns Estados brasileiros 

iniciaram a implantação do SAMU. 

 Até os dias atuais, o referido assunto vem sendo tratado, normatizado e 

conduzido pelos órgãos públicos de saúde juntamente com os Corpos de Bombeiros 

Militares, que por sua vez, também são regidos pelos seus respectivos Estados e 

Distrito Federal, havendo pouco ou inexistente intercâmbio e difusão destes 

conhecimentos no âmbito das Forças Armadas. 

 

2.3 O SERVIÇO DE REGULAÇÃO MÉDICA BRASILEIRO 

 

A necessidade de pessoal bem capacitado, viaturas e equipamentos voltados 

para a prestação de socorro a uma vítima de acidente sempre existirá, porém a 

melhor forma de ser eficiente e eficaz é, acima de tudo, a prevenção destes 

sinistros, buscando evitá-los. 
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A solução á longo prazo para o problema do trauma é a prevenção. A 
prevenção de acidentes envolve o treinamento em casa, na escola e no 
trabalho, reforçada por constantes apelos por segurança na mídia, cursos 
de primeiros socorros e reuniões públicas, além de inspeções e 
fiscalizações por agências reguladoras (MCSWAIN et al. 2007).  

 

Mesmo com todos os cuidados sendo empregados visando à prevenção de 

sinistros, estes podem vir a ocorrer. Fatores superiores a capacidade de atuação do 

ser humano podem ocasionar graves acidentes com um número considerável de 

vítimas, como, por exemplo, catástrofes naturais. 

 
A despeito de todos os cuidados advindos da prevenção aos acidentes, 
fatos que causem agravo à saúde humana podem acontecer, e estando o 
fato consumado, medidas imediatas precisam ser adotadas visando à 
manutenção e preservação da vida ou diminuição do agravo causado à 
saúde da vítima (LOPES et al., 1999).  
 
 

Objetivando uma melhor compreensão das considerações acerca do 

atendimento pré-hospitalar, a presente seção será subdividida em duas subseções: 

considerações acerca do atendimento pré-hospitalar e o serviço de regulação 

médica. 

 

2.3.1 Considerações acerca do Atendimento Pré-Hospitalar 

 

É possível afirmar que primeiros socorros são procedimentos de emergência 

que devem ser aplicados a um indivíduo acidentado ou em perigo de vida, visando à 

manutenção dos sinais vitais ou evitar o agravamento de sua atual situação. Como 

exemplo de definição, tem-se: 

 
Podemos definir primeiros socorros como sendo os cuidados imediatos que 
devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de acidentes ou de 
mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com o fim de 
manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, 
aplicando medidas e procedimentos até a chegada de assistência 
qualificada (BRASIL, 2003). 

 

Cabe observar que prestar os primeiros socorros ou comunicar às 

autoridades competentes é obrigação do cidadão, visto que deixar de prestar 

assistência ou não pedir socorro à autoridade competente tendo observado uma 

situação de sinistro que envolva vítimas, caracteriza o crime de omissão de socorro, 

previsto no Código Penal Brasileiro em seu artigo 135, a saber: 
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Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco 
pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou 
ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses 
casos, o socorro da autoridade pública: 
Pena - detenção, de 1(um) a 6(seis) meses, ou multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta 
lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte (BRASIL, 
1940). 
 

Ao se prestar os primeiros socorros a uma vítima, há que se ter atenção não 

apenas à pessoa que sofreu agravo à sua saúde, mas também aos circundantes, ao 

local do ocorrido e a integridade do indivíduo que realiza o atendimento inicial. 

 
Qualquer pessoa treinada poderá prestar os primeiros socorros, 
conduzindo-se com serenidade, compreensão e confiança. Manter a calma 
e o próprio controle, porém, o controle de outras pessoas é igualmente 
importante. Ações valem mais que as palavras, portanto, muitas vezes o ato 
de informar ao acidentado sobre seu estado, sua evolução ou mesmo sobre 
a situação em que se encontra deve ser avaliado com ponderação para não 
causar ansiedade ou medo desnecessários. O tom de voz tranqüilo e 
confortante dará à vítima sensação de confiança na pessoa que o está 
socorrendo (BRASIL, 2003). 

 

Observa-se que além do acidente já ocorrido, outros aspectos são relevantes 

para o direcionamento do tratamento, como: 

 
É importante observar rapidamente se existem perigos para o acidentado e 
para quem estiver prestando o socorro nas proximidades da ocorrência. Por 
exemplo: fios elétricos soltos e desencapados; tráfego de veículos; 
andaimes; vazamento de gás; máquinas funcionando e outros que possam 
afetar quem esta prestando o socorro ou agravar a situação da vítima 
(BRASIL, 2003).  

 

O Manual no qual consta a supracitada referência elenca alguns passos que 

precisam ser seguidos para que se consiga um bom atendimento, a saber: 

 
Fazer o que deve ser feito no momento certo, a fim de salvar uma vida e 
prevenir danos maiores; 
Manter o acidentado vivo até a chegada deste atendimento; 
Manter a calma e a serenidade frente à situação inspirando confiança. 
Aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado; 
Impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-
as do local do acidente, evitando assim causar o chamado "segundo 
trauma", isto é, não ocasionar outras lesões ou agravar as já existentes; 
Ser o elo das informações para o serviço de atendimento emergencial; 
Agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento. 
Saber avaliar seus limites físicos e de conhecimento. Não tentar transportar 
um acidentado ou medicá-lo (BRASIL, 2003); 

  

 É preciso ter em mente que o indivíduo não médico que presta o socorro 
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deverá ter ciência da importância da primeira e correta abordagem ao acidentado, 

lembrando que o objetivo é mantê-lo com vida até a chegada de socorro 

especializado. 

A denominação Atendimento Pré-Hospitalar passou a substituir a 

denominação Primeiros Socorros na década de 1980, por acreditar-se que àquela 

expressa melhor o conjunto de procedimentos, as características e a finalidade a 

que se destina.   

 
Atendimento pré-hospitalar é toda e qualquer assistência realizada, direta 
ou indiretamente, fora do âmbito hospitalar, através dos diversos meios e 
métodos disponíveis, com uma resposta adequada à solicitação, a qual 
poderá variar de um simples conselho ou orientação médica ao envio de 
uma viatura de suporte básico ou avançado ao local da ocorrência, visando 
a manutenção da vida e/ou a minimização das seqüelas (LOPES et al., 
2003). 

 

É possível observar que o conceito de atendimento pré-hospitalar é mais 

amplo que o conceito de primeiros socorros, sendo mais uma razão para a mudança 

na denominação, porém, ambos têm a mesma essência e finalidade.  

Experiências têm evidenciado que a presteza no atendimento está 

diretamente relacionada à possibilidade de obter êxito no socorro, portanto, quanto 

menor o tempo decorrido entre o sinistro e o primeiro atendimento, maiores serão as 

chances de sucesso.  

 
Caso a vítima seja abordada corretamente na primeira hora do acidente, 
denominada devido a sua importância como a “hora de ouro” (“golden 
hour”), o diagnóstico da lesão é facilitado e as intervenções são feitas de 
forma mais imediata, aumentando a sobrevida e melhorando o prognóstico 
em cerca de 85% dos casos (CAMPBELL, 1998, p.24). 

 

Para se atingir o objetivo da hora de ouro, foi desenvolvido o ABC da Vida, 

que é uma ferramenta prática e de fácil compreensão que precisa ser compreendida 

por qualquer pessoa que venha a prestar socorro. Trata-se de um dos protocolos do 

sistema de emergências médicas norte-americano, descrito por Campbell (1998, 

p.38), a saber:  

 
O sistema respiratório é o item mais importante no atendimento pré-
hospitalar, pois através da respiração o gás carbônico é trocado pelo 
oxigênio e este vai para os tecidos. No ABC da vida, a respiração está 
associada ao “A” que significa abertura das vias aéreas, que pode ser feita 
através de diversas manobras invasivas e não invasivas, tais como: tração 
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do mento, hiperextensão cervical, empuxo mandibular, manobra de “dedos 
cruzados”, varredura manual, entre outras que só podem ser realizadas por 
pessoal capacitado, portanto não serão citadas.  
No momento da abertura das vias aéreas deve-se atentar para a lesão da 
coluna cervical. Utilizar as mãos para manter a cabeça da vítima alinhada 
ao corpo é o procedimento mais adequado para prevenir danos adicionais. 
Este procedimento impede que ocorra a flexão do pescoço, o que obstrui a 
passagem de ar para os pulmões e impede que ocorra uma lesão 
neurológica como a paraplegia, tetraplegia, até mesmo a morte. A letra “B” 
orienta para se manter uma “Boa” ventilação. 
A letra “C” representa o sistema circulatório que visa a avaliação da 
circulação (pulso) e o controle de hemorragias externas. De acordo com os 
sangramentos, podem ser utilizadas algumas manobras como, por exemplo, 
a compressão direta, a elevação do membro, a compressão indireta, o 
garroteamento ou o torniquete. Estas duas últimas somente são utilizadas 
em sangramentos de grande vulto (CAMPBELL, 1998, p.38). 

 

BRITO et al. (2001) se refere ao ABC da vida da seguinte maneira: 

 
As crianças, quando estão sendo alfabetizadas, aprendem a ler e a 
escrever o alfabeto que se inicia pelo “A”, depois “B”, “C” e os demais. 
Assim é o “ABC” da vida, uma espécie de alfabeto simplificado do 
atendimento pré-hospitalar. Com ele é que são escritos os procedimentos 
adequados e ordenados que possibilitam as pessoas prestarem o socorro 
de forma correta dentro e/ou fora do hospital. Os sistemas orgânicos que 
merecem atenção especial são: o sistema respiratório, sistema circulatório e 
o sistema nervoso. Estes irão nortear o atendimento desde a abordagem 
primária da vítima até a sua admissão no hospital (BRITO et al., 2001). 

 

Tais informações são de grande valia para o cidadão comum, visto que estas 

simples constatações podem salvar vidas. Porém, é necessário um cabedal de 

conhecimentos muito maior aos que atuam como profissionais, devido à variedade 

de situações que encontram no atendimento pré-hospitalar realizado normalmente. 

 Na busca pelo melhor entendimento da concepção de um Serviço de 

Regulação Médica há que se definir o que vem a ser urgências e emergências 

médicas. Segundo o Conselho Federal de Medicina, em sua Resolução CFM n.° 

1.451, de 10/3/1995 (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995), temos: 

 
Urgência: ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco 
potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. 
Emergência: constatação médica de condições de agravo à saúde que 
impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, 
portanto, tratamento médico imediato (CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 1995).  

  

 Segundo Le Coutour, o conceito de urgência difere em função de quem a 

percebe ou sente:  
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Para os usuários e seus familiares, pode estar associada a uma ruptura de 
ordem do curso da vida. É do imprevisto que tende a vir a urgência: “eu não 
posso esperar”. Para o médico, a noção de urgência repousa não sobre a 
ruptura, mas sobre o tempo, relacionado com o prognóstico vital em certo 
intervalo: “ele não pode esperar”. Para as instituições, a urgência 
corresponde a uma perturbação de sua organização, é “o que não pode ser 
previsto” (LE COUTOUR, 2000, apud BRASIL, 2006). 

  

 Buscando-se uma definição no dicionário da língua portuguesa, lê-se que 

emergência é relativo a emergir, ou seja, alguma coisa que não existia, ou que não 

era vista, e que passa a existir ou ser manifesta, representando, dessa forma, 

qualquer queixa ou novo sintoma que um paciente passe a apresentar. 

  Assim, tanto um acidente, no qual a vítima não pode esperar, quanto uma dor 

de dente, onde a vítima pode esperar para ser atendida, ambos poderiam ser 

consideradas emergências. 

 Este entendimento da emergência vai de encontro ao conceito americano, que 

tem influenciado nossos estudos, e entende que uma situação de “emergência” não 

pode esperar, tendo de ser atendida com rapidez, como incorporado pelo próprio 

Conselho Federal de Medicina (CFM). 

 Inversamente, de acordo com a nossa língua, urgência significa aquilo que 

não pode esperar, desta feita, devido à grande possibilidade de julgamentos e 

dúvidas que esta ambivalência de terminologia suscita no meio médico e no sistema 

de saúde, optou-se por não mais fazer este tipo de diferenciação utilizando-se, 

portanto, apenas o termo “urgência” para todos os casos que necessitem de 

cuidados agudos, tratando de definir o “grau de urgência”, a fim de classificá-las em 

níveis, tomando como base a seguinte fórmula: 

 

Tabela 02 – Cálculo para definição do Grau de Urgência 

VARIÁVEIS FÓRMULA 

U - Grau de urgência 
G - Gravidade do caso 
T - Tempo para iniciar o tratamento 
A - Atenção: recursos necessários 
para o tratamento 
V - Valor social que envolve o caso 

U = G* A* V* 
      T* 

 

Fonte: Adaptado do Manual de Regulações Médicas (BRASIL, 2006) 
 

A relação entre estes fatores resultará em quatro níveis de urgência que 

podem ser conduzidos por um médico por telefone, que pode orientar sobre o uso 
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de medicamentos, cuidados gerais e outros encaminhamentos, a saber: 

 
Nível 1 : Urgência de prioridade absoluta. Casos em que haja risco imediato 
de vida e/ou a existência de risco de perda funcional grave, imediato ou 
secundário. 
Nível 2 : Urgência de prioridade moderada. Compreende os casos em que 
há necessidade de atendimento médico, não necessariamente de imediato, 
mas dentro de poucas horas. 
Nível 3 : Urgência de prioridade baixa. Casos em que há necessidade de 
uma avaliação médica, mas não há risco de vida ou de perda de funções, 
podendo aguardar várias horas. 
Nível 4 : Urgência de prioridade mínima (BRASIL, 2006). 

  

 Diante do exposto e devido às diferentes interpretações acerca dos conceitos 

de urgência e emergência médica, o Ministério da Saúde determinou a utilização 

apenas do termo urgência para todos os casos que necessitem de cuidados agudos. 

Conclui-se que o mais importante é ater-se ao grau de urgência, objetivando 

classificá-las em níveis, diferentemente de definir uma diferenciação entre urgência 

e emergência médica. 

 

2.3.2 O Serviço de Regulação Médica 

 

Ainda na busca do completo entendimento do que vem a ser Regulação 

Médica, é imperioso compreender o conceito de Telemedicina. O Conselho Federal 

de Medicina (CFM) define e disciplina a prestação de serviços por meio da 

Telemedicina em sua Resolução n.º 1.643/02, a saber: 

 
Art. 1º - Definir a telemedicina como o exercício da medicina através da 
utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de 
dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em Saúde. 
Art. 2º - Os serviços prestados através da telemedicina deverão ter a infra-
estrutura tecnológica apropriada, pertinentes e obedecer às normas 
técnicas do CFM pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, 
confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional (CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA, 2002). 

 

Compreendida a definição e a importância da correta e eficaz utilização da 

Telemedicina, a resolução supracitada também regulamenta as responsabilidades 

dos envolvidos no referido processo: 

 
Art. 3º - Em caso de emergência, ou quando solicitado pelo médico 
responsável, o médico que emitir o laudo a distância poderá prestar o 
devido suporte diagnóstico e terapêutico. 
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Art. 4º - A responsabilidade profissional do atendimento cabe ao médico 
assistente do paciente. Os demais envolvidos responderão solidariamente 
na proporção em que contribuírem por eventual dano ao mesmo 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002). 

 

Compreender as particularidades da Telemedicina possibilita assimilar a 

essência da estrutura e do funcionamento de um Sistema de Regulação Médica, que 

configura a essência do atendimento pré-hospitalar moderno. 

 
A Regulação Médica das Urgências, operacionalizada pelas Centrais de 
Regulação Médica de Urgências, é um processo de trabalho por meio do 
qual se garante escuta permanente pelo médico regulador, com 
acolhimento de todos os pedidos de ajuda que acorrem à central, bem como 
o estabelecimento de uma estimativa inicial do grau da urgência de cada 
caso, desencadeando a resposta mais adequada e equânime a cada 
solicitação, monitorando continuamente a estimativa inicial do grau de 
urgência até a finalização do caso e assegurando a disponibilidade dos 
meios necessários para a efetivação da resposta definitiva, de acordo com 
grades de serviços previamente pactuadas, pautadas nos preceitos de 
regionalização e hierarquização do sistema (BRASIL, 2006). 

 

A Regulação Médica das Urgências funciona basicamente por meio de uma 

central que recebe todos os pedidos de socorro e os direciona para um médico 

capacitado na atividade de regulação médica (médico regulador). Este, por sua vez, 

realiza o julgamento dos níveis de urgência de cada solicitação, e determina o tipo 

de atendimento que será disponibilizado para cada ocorrência (suporte básico ou 

avançado à vida).  

Definido o nível de urgência e o tipo de suporte que será disponibilizado, uma 

equipe é enviada ao local para prestar o referido socorro, sendo regulada à distância 

pelo médico regulador. O médico regulador terá autonomia para determinar e 

conduzir o emprego de procedimentos que não podem ser realizados por 

profissionais não médicos, sem a referida assistência remota. 

 
Os serviços de segurança e salvamento, sempre que houver demanda de 
atendimento de eventos com vítimas ou doentes, devem orientar-se pela 
decisão do médico regulador de urgências. Podem ser estabelecidos 
protocolos de despacho imediato de seus recursos de atenção às urgências 
em situações excepcionais, mas, em nenhum caso, estes despachos 
podem ser feitos sem comunicação simultânea com o regulador e 
transferência do chamado de socorro para exercício da regulação médica 
(BRASIL, 2002). 

 

Os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, coordenados por 

Regulação Médica, devem contar com equipe de profissionais oriundos da área da 
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saúde e não oriundos da área da saúde. 

 
Considerando-se que as urgências não se constituem em especialidade 
médica ou de enfermagem e que nos cursos de graduação a atenção dada 
à área ainda é bastante insuficiente, entende-se que os profissionais que 
venham a atuar nos Serviços de Atendimento Pré-hospitalar Móvel 
(oriundos e não oriundos da área de saúde) devam ser habilitados pelos 
Núcleos de Educação em Urgências, cuja criação e conteúdo curricular 
mínimo são indicados pela Portaria GM/MS n.º 2.048/02, Capítulo VII 
(BRASIL, 2002a). 

 

A equipe de profissionais oriundos da área da saúde, em conformidade com a 

Portaria GM/MS n.º 2.048/02 (BRASIL, 2002a), deve ser composta por Coordenador 

do Serviço, Responsável Técnico, Responsável de Enfermagem, Médicos 

Reguladores, Médicos Intervencionistas, Enfermeiros Assistenciais, Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem. A seguir, a definição de cada função: 

 
- O Coordenador do Serviço é um profissional oriundo da área da saúde, 
com experiência e conhecimento comprovados na atividade de atendimento 
pré-hospitalar às urgências e de gerenciamento de serviços e sistemas; 
- Responsável Técnico é o Médico responsável pelas atividades médicas do 
serviço; 
- Responsável de Enfermagem é um enfermeiro responsável pelas 
atividades de enfermagem; 
- Médicos Reguladores são os médicos que, com base nas informações 
colhidas dos usuários, quando estes acionam a central de regulação, são os 
responsáveis pelo gerenciamento, definição e operacionalização dos meios 
disponíveis e necessários para responder a tais solicitações, utilizando-se 
de protocolos técnicos e da faculdade de arbitrar sobre os equipamentos de 
saúde do sistema necessários ao adequado atendimento do paciente; 
- Médicos Intervencionistas são os médicos responsáveis pelo atendimento 
necessário para a reanimação e estabilização do paciente, no local do 
evento e durante o transporte; 
- Enfermeiros Assistenciais são os enfermeiros responsáveis pelo 
atendimento de enfermagem necessário para a reanimação e estabilização 
do paciente, no local do evento e durante o transporte; 
- Auxiliares e Técnicos de Enfermagem são os profissionais que atuam nos 
cuidados inerentes à sua capacitação sob supervisão imediata do 
profissional enfermeiro (BRASIL, 2002a). 

  

 Por sua vez, a equipe de profissionais não oriundos da área da saúde, ainda 

em conformidade com a Portaria GM/MS n.º 2.048/02 (BRASIL, 2002a), deve ser 

composta por Telefonista, Rádio-Operador e Condutor de Veículos de Urgência. As 

definições telefonista e rádio-operador são: 

 
- Telefonista / Auxiliar de Regulação é o profissional de nível básico, 
habilitado aprestar atendimento telefônico às solicitações de auxílio 
provenientes da população, nas centrais de regulação médica, devendo 
anotar dados básicos sobre o chamado (localização, identificação do 
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solicitante, natureza da ocorrência) e prestar informações gerais. Sua 
atuação é supervisionada diretamente e permanentemente pelo médico 
regulador. 
- Rádio-Operador é o profissional de nível básico habilitado a operar 
sistemas de radiocomunicação e realizar o controle operacional de uma 
frota de veículos de emergência (BRASIL, 2002a). 

  

 Quanto ao Condutor de Veículos de Urgência, cabe observar que os tipos de 

veículos existentes podem ser terrestres, aéreos e aquáticos: 

 
Veículos Terrestres: Profissional de nível básico, habilitado a conduzir 
veículos de urgência padronizados pelo código sanitário e pela Portaria 
GM/MS n.º 2.048/02 como veículos terrestres, 
Veículos Aéreos: Profissional habilitado à operação de aeronaves, segundo 
as normas e regulamentos vigentes do Comando da  Aeronáutica/Código 
Brasileiro de Aeronáutica/Departamento de Aviação Civil, para atuação em 
ações de atendimento pré-hospitalar móvel e transporte inter-hospitalar sob 
a orientação do médico da aeronave, respeitando as  prerrogativas legais 
de segurança de vôo. 
Veículos Aquáticos: Profissional habilitado à operação de  embarcações, 
segundo as normas e regulamentos vigentes no país, para  atuação em 
ações de atendimento pré-hospitalar móvel e transporte inter-hospitalar sob 
a orientação do médico da embarcação, respeitando as prerrogativas  legais 
de segurança de navegação (BRASIL, 2002a). 

  

 Aspectos como requisitos gerais para exercer as referidas funções, 

competências para tal e atribuições, são determinadas no Capítulo IV da Portaria 

GM/MS n.º 2.048/02 (BRASIL, 2002a), deixando de ser citados no presente trabalho 

por não constituírem aspectos relevantes à compreensão do funcionamento das 

regulações médicas. 

 
Os Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel e as Centrais de 
Regulação Médica, composto de seu pessoal capacitado, instalações 
adequadas, equipamentos e viaturas específicos, constituem os Serviços de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Os SAMU acolhem os 
pedidos de ajuda médica de cidadãos acometidos por agravos agudos à 
sua saúde, de natureza clínica, psiquiátrica, cirúrgica, traumática, obstétrica 
e ginecológica, com acesso telefônico gratuito, pelo número nacional 192, 
de uso exclusivo das Centrais de Regulação Médica de Urgências do 
SAMU, de acordo com Decreto da Presidência da República n.º 5.055, de 
27 de Abril de 2004 (BRASIL, 2004c). 

  

 É importante salientar que, os princípios constitucionais relativos à dignidade 

da pessoa humana, a cidadania e a promoção do bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, 

devem nortear todas as ações dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência. 

 É atribuição das Secretarias de Saúde Estaduais, Distritais e Municipais a 
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implantação e a condução dos trabalhos do SAMU em suas áreas de 

responsabilidades (BRASIL, 2002a). 

 Diante do exposto, é possível concluir, resumidamente, que o Serviço de 

Regulação Médica é um serviço de socorro às urgências médicas, acionado 

mediante ligação telefônica gratuita. O médico regulador, peça chave neste sistema, 

determina quais os meios necessários ao melhor atendimento à vítima, de acordo 

com as informações que lhe são disponibilizadas. Estes serviços já estão 

disponíveis na maioria das cidades brasileiras e são regidos por legislação 

específica. 

 

2.4 A REGULAÇÃO MÉDICA NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

2.4.1 Generalidades 

 

O atendimento às vítimas fora do ambiente hospitalar tem suas origens 

intimamente ligadas às atividades militares. Desde o Império Romano, passando 

pelo período Napoleônico e Guerra Civil Americana, até os dias atuais, a 

necessidade de limpar os campos de batalha e possibilitar a manutenção da vida 

dos soldados feridos em campanha, tem auxiliado no desenvolvimento das técnicas 

aplicadas, diuturnamente, nas cidades em atendimento ao cidadão comum. 

 
Os socorristas civis e militares dividem uma herança comum de 
compromisso incomparável de prestar um serviço em condições de grande 
risco e sacrifício pessoal. Os Serviços de Emergências Médicas civis podem 
ser atrelados ao desenvolvimento e às inovações que ocorrem nos sistemas 
militares (MCSWAIN et al., 2007).  

 

Esta assertiva é verdadeira e incontestável. Poderosos Exércitos de diversos 

países estudam e desenvolvem com afinco esta idéia, colhendo ensinamentos nos 

campos de batalha e disponibilizando-os em intercâmbios com médicos civis. Como 

exemplo pode-se citar o Exército dos Estados Unidos da América. 

Tratando-se do Exército Norte-Americano, o conflito do Vietnã, que se 

desenvolveu nos idos de 1960, serviu como excelente parâmetro para se avaliar a 

eficácia e importância do atendimento inicial.  

 
Os noticiários mostravam graficamente o papel vital desempenhado pelos 
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paramédicos nas linhas de frente ajudando a salvar vidas. Eles estavam no 
local trauma, iniciavam os primeiros socorros e participavam da remoção 
rápida das vítimas para os hospitais de campanha previamente instalados 
(MCSWAIN et al., 2007). 

 

Na década de 70 (1970), as experiências dos militares serviram de base para 

o desenvolvimento dos Serviços Médicos de Emergência Civis que, após criados, 

seguem sendo aprimorados até os dias de hoje, inclusive direcionando a 

capacitação do pessoal empregado. 

Mesmo com a existência de missões de paz, nas quais tropas brasileiras são 

empregadas, como no Haiti, a pouca experiência em campanha do Exército 

Brasileiro dificulta o desenvolvimento e intercâmbio de atividades de atendimento 

pré-hospitalar entre militares e civis.  

O atendimento pré-hospitalar configura-se tema recente no Brasil. As 

primeiras leis e regulamentos em âmbito Federal, versando sobre o assunto, foram 

editados a partir de junho de 1998, com a publicação da Portaria GM/MS n.º 2.923. 

A referida Portaria determinou investimentos nas áreas de assistência pré-hospitalar 

móvel, assistência hospitalar, centrais de regulação de urgências e capacitação de 

recursos humanos. 

Passo importante foi dado com a publicação da Portaria GM/MS n.º 2.048, de 

05 de novembro de 2002, que estabelece os princípios e diretrizes dos sistemas 

estaduais de urgência e emergência, define normas, critérios de funcionamento, 

classificação e cadastramento dos hospitais de urgência. A referida Portaria 

determinou a criação das Coordenações dos Sistemas Estaduais de Urgências, 

deixando claras as diretrizes e os objetivos a serem alcançados pelas Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde, no que se refere à implantação e operação dos 

SAMU. 

A cavaleiro desta evolução, o Exército Brasileiro, decorridos cinco anos da 

portaria supracitada, em 2007, publicou a Portaria Nº 071, do Estado-Maior do 

Exército (EME), de 25 de junho de 2007, aprovando a Diretriz para a execução do 

atendimento pré-hospitalar nas atividades de risco no Exército Brasileiro.  

 
A metodologia de APH, preconizada no Regulamento Técnico dos Sistemas 
Estaduais de Urgência, aprovado pela Portaria GM Nr 2.048, de 05 de 
novembro de 2002, do Ministério da Saúde, deverá ser aplicada nas OM do 
Exército Brasileiro, de maneira a facultar ao oficial médico integrar ou não 
equipes de saúde presentes em local de atividades de risco (BRASIL, 
2007). 
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A referida Portaria representou importante passo na implantação do 

atendimento pré-hospitalar no Exército Brasileiro, na medida em que definiu APH no 

âmbito do Exército, bem como determinou a capacitação do pessoal a ser envolvido. 

Esta determinou também que as diversas Subchefias do Estado-Maior do Exército 

realizem estudos visando à implementação do referido atendimento no âmbito da 

Força Terrestre. 

 
Os subtenentes ou sargentos, das diversas QMS de Saúde, poderão 
executar o APH desde que possuam o curso de Técnico de Enfermagem e 
sejam habilitados com o curso de APH, nas condições da Portaria GM Nº 
2.048, de 05 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). 

 

A Portaria supracitada mobilizou também, além das 1ª, 3ª e 4ª Subchefias do 

Estado-Maior do Exército, o Departamento Geral de Pessoal (DGP) para normatizar 

os procedimentos de urgência que deverão ser executados pelos militares de saúde 

habilitados em APH.  

O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) recebeu a 

incumbência de providenciar a capacitação em APH e garantir que seja reconhecida 

nas condições da Portaria GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, do Ministério 

da Saúde. O Comando de Operações Terrestres recebeu a incumbência de 

determinar as modificações necessárias nos documentos de instrução, adequando-

os ao emprego do APH. 

Transcorridos dois anos da publicação da Portaria Nº 071 - EME, a 16 de 

dezembro de 2009, com a publicação da Portaria Nº 011 do Comando de Operações 

Terrestres (COTER), em 16 de dezembro de 2009, foi finalmente aprovada a Diretriz 

para o Atendimento Pré-Hospitalar no âmbito da Força Terrestre. 

Tendo como referência a Portaria 2048/GM - de 05 nov 2002, do Ministério da 

Saúde e a Portaria Nº 071 - EME, de 25 jun 2007, entre outros documentos de 

interesse, a Portaria Nº 011 – COTER estabelece os parâmetros do trabalho da 

equipe de APH nas atividades de instrução, de serviço e de emprego operacional da 

Força Terrestre, além de definir a organização da equipe de APH. 

 
a. Pessoal 
1) Médico Regulador. 
Militar com nível de graduação superior em medicina, capacitado para o 
exercício de medicina pré-hospitalar, ou seja, capacitado a atuar na 
regulação médica do atendimento de urgência, assim como coordenar o 
trabalho da equipe de APH de sua OM. 
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2) ST/Sgt APH. 
Militar com nível superior ou técnico em enfermagem, capacitado em APH 
por meio de estágio específico ou pela formação curricular. 
3) Atendente ou padioleiro. 
Militar da QM Saúde designado para auxiliar o ST/Sgt APH. 
4) Telefonista ou Rádio-operador. 
Militar capacitado a realizar a interlocução entre o médico regulador e o 
ST/Sgt APH, por ocasião do atendimento de urgência. 
5) Condutor do veículo. 
Militar habilitado à condução de veículo de transporte de pacientes, 
conforme a legislação em vigor, e capacitado à execução da tarefa em 
situação de emergência e transportando enfermo (BRASIL, 2009). 
 

A concretização do atendimento pré-hospitalar no âmbito da Força Terrestre 

se deu através das Portarias nº 57 e nº 58 - EME, de 17 de março de 2010, que 

alteraram dispositivos do Manual de Campanha C 23-1- Tiro das Armas Portáteis, e 

dispositivos do Manual de Campanha C 20-20 - Treinamento Físico Militar, 

respectivamente. 

Por intermédio destes dispositivos legais, tornou-se possível a condução de 

tiros de armas portáteis e a realização de Treinamento Físico Militar (TFM), 

juntamente com a realização dos Testes de Aptidão Física (TAF) com a presença de 

equipes de atendimento pré-Hospitalar, sem a presença física do médico. 

 Diante do acima exposto, conclui-se que o Exército Brasileiro, por intermédio 

da legislação supracitada, autorizou e regulamentou a implantação da regulação 

médica em sua estrutura. Por se tratar de um assunto recente no âmbito da Força 

Terrestre, mediante pesquisas realizadas, ainda não foi constatada a colocação em 

prática da referida atividade, atendendo o que determina a legislação militar.  

Seguindo esta linha de raciocínio, a sugestão de uma estrutura capaz de 

operacionalizar o funcionamento de um Sistema de Regulação Médica possibilitará o 

teste necessário à sua viabilidade. 

Desta feita, a presente revisão de literatura tem por objetivo apresentar 

subsídios teóricos, possibilitando ao leitor a compreensão necessária à proposta de 

uma adequação em pessoal, viaturas, material/equipamentos, instalações e 

procedimentos. Serão focados os meios orgânicos capazes de operacionalizar a 

execução da regulação médica nas atividades de instrução, da Brigada de Infantaria 

Paraquedista. 

Caso seja concluído que os meios orgânicos da Brigada de Infantaria 

Paraquedista não sejam suficientes, serão citadas as adaptações necessárias para 

que atinja o fim proposto. 
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2.4.2 O apoio de saúde à instrução militar na Brigada de Infantaria 

Paraquedista 

 

 Como foi apresentada na introdução desta pesquisa, a Bda Inf Pqdt, 

integrante da Força de Ação Rápida Estratégica do Exército, tem como missão atuar 

com rapidez nas ações de defesa externa e de garantia da lei e da ordem, em 

qualquer parte do território nacional e, eventualmente, em operações de paz.  

 Apresenta a seguinte constituição: 

 
                 FIGURA 3 - Composição da Brigada de Infantaria Paraquedista 

     Fonte: C 7-30 – Brigadas de Infantaria, (BRASIL, 1984, p. 1-9), Apud MATOS, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Compõem a Brigada de Infantaria Paraquedista: 

 a. Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista; 

 b. 25º, 26º e 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista (BI Pqdt); 

 c. 1º Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (1º Esqd C Pqdt); 

 d. 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista (8º GAC Pqdt); 

 e. 20º Batalhão Logístico Paraquedista (20º B Log Pqdt); 

f. Batalhão de Dobragem e Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar 

(B DOMPSA); 

 g. 20ª Companhia de Comunicações Paraquedista (20ª Cia Com Pqdt); 

h. 1ª Companhia de Engenharia de Combate Paraquedista (1ª Cia E Cmb 

Pqdt); 

 i. Companhia de Precursores Paraquedista (Cia Prec Pqdt); 

 j. 36º Pelotão de Polícia do Exército Paraquedista (36º Pel PE Pqdt); 
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 k. Destacamento de Saúde Paraquedista (Dst Sau Pqdt); e 

 l. 21ª Bateria de Artilharia Anti-Aérea Paraquedista (21ª Bia AAAe Pqdt).  

  

 Dentre as Organizações Militares supracitadas, duas desempenham o apoio 

de saúde operacional às demais: o 20º B Log Pqdt, por intermédio da Companhia 

Logística de Saúde Paraquedista, e do Destacamento de Saúde Paraquedista. 

 Por intermédio da presente pesquisa pôde-se constatar que o Destacamento 

de Saúde Paraquedista é uma Unidade de Saúde, diretamente subordinada ao 

Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, cuja missão é prestar atendimento 

de saúde à família paraquedista e às atividades aeroterrestres propriamente ditas. 

 Sua vocação está mais voltada para atendimentos em fisioterapia, laboratório 

de análises clínicas, posto médico e ambulatório, odontoclínica, radiologia e Junta 

de Inspeção de Saúde (JISG)16, porém, tem capacidade de prestar apoio de saúde 

direto às atividades aeroterrestre e de instrução, caso se faça necessário.  

 A Companhia Logística de Saúde Paraquedista tem como principal missão 

prestar assistência médica de urgência, inclusive tratamento dentário de 

emergência, instalar Postos de Triagem17 e realiza a evacuação de feridos e 

acidentados, a todos os elementos da Bda Inf Pqdt. Desta feita, a Cia Log Sau Pqdt 

tem a incumbência de prestar apoio de saúde direto às atividades aeroterrestres e 

de instrução militar, no âmbito da Bda Inf Pqdt. 

  O referido apoio é prestado por meio de uma turma de saúde, que é 

composta por um oficial médico, um sargento de saúde, um cabo ou soldado 

padioleiro e um cabo ou soldado motorista, conforme consta no inciso IV, do Art. 34 

das Normas Gerais de Ação Aeroterrestres (NGA AET/2007), que é o documento 

específico que regula as atividades da Bda Inf Pqdt. A cada turma de saúde a ser 

empregada, são necessários uma ambulância e os equipamentos para a realização 

do atendimento pré-hospitalar. 

 Os equipamentos utilizados são componentes de um Kit de Resgate 

disponível em cada Organização Militar da Bda Inf Pqdt, que será detalhado em 

capítulo específico, na página 66. 
                                                
16  A JISG representa o órgão responsável pela execução das inspeções de saúde. Composta por 
médicos peritos que realizam as inspeções de saúde dos militares para os diversos fins: promoções, 
solicitações de cursos, entre outros. 
17 Instalações de campanha (desdobradas no terreno) com a finalidade de receber militares 
acometidos de agravos à sua saúde, prestar o atendimento médico de urgência, realizar a triagem e 
evacuação dos mesmos para os hospitais. 
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 Cabe à 4ª Seção do Estado-Maior Geral da Bda Inf Pqdt (E/4) manter 

atualizadas as informações relativas ao efetivo de Oficiais Médicos, Sgt Saúde, 

Cb/Sd padioleiros e Cb/Sd motoristas prontos para o serviço nas OM da Bda Inf 

Pqdt, bem como a quantidade de ambulâncias disponíveis, objetivando 

complementar as demandas que porventura a Cia Log Sau Pqdt não seja capaz de 

atender.  

 Com base nestas informações e nas solicitações de apoios de saúde 

remetidas pelas OM Pqdt18 ao E/4 Bda Inf Pqdt, este confecciona a escala com as 

equipes que irão cumprir as missões de apoio de saúde solicitadas pelas OM Pqdt, 

com periodicidade semanal.  

 No intuito de melhor capacitar as recursos humanos envolvidos nesta 

atividade, o CI Ppdt ministra o Estágio de Resgatador, para Oficiais Médicos e Sgt 

Saúde, e a Cia Log Sau Pqdt ministra o Estágio de Auxiliar de Resgatador, para 

Cb/Sd de saúde. Diante do exposto, os militares possuidores dos respectivos 

estágios têm prioridade para concorrerem às escalas de apoio de saúde. 

 Caso ocorra sinistro e haja necessidade de se evacuar algum acidentado, 

esta evacuação será desencadeada pela Turma de Saúde para o Hospital Militar de 

referência mais próximo, porém, não há planejamento no sentido de se evacuar a 

vítima para um hospital especializado em determinado tipo de trauma sofrido pela 

vítima, o que pode comprometer sobremaneira o sucesso do atendimento. 

 Cabe ressaltar que a estrutura do apoio de saúde supracitada não é 

empregada apenas em apoio às atividades de instrução militar, mas também é a 

estrutura empregada nas atividades operacionais. Dentre estas, se enquadram os 

saltos de paraquedas, tanto nas Zonas de Lançamento (ZL)19 de Afonsos, na Vila 

Militar, quanto aos saltos realizados nos em outras ZL fora do perímetro da Vila 

Militar. 

 Desta feita, percebe-se que, na forma com a qual o apoio de saúde é 

prestado na Bda Inf Pqdt, existe uma profunda dependência do Oficial Médico, visto 

que, para cada turma de saúde em apoio, é necessária a presença deste para 

chefiá-la. 

  

                                                
18 Organização Militar Paraquedista (OM Pqdt) são as Unidades integrantes da Bda Inf Pqdt. 
19 Zona de Lançamento é o local em terra onde os paraquedistas lançados de uma aeronave militar 
em vôo devem aterrar (tocar a terra). 
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2.5 O ESTADO DA ARTE: O SERVIÇO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NO 

EXÉRCITO NORTE-AMERICANO 

 

O Exército Norte-Americano divide o atendimento médico de emergência 

disponibilizado aos seus soldados vítimas de traumas em duas situações diferentes: 

em ambiente tático, ou seja, em combate, e no dia-a-dia, dentro ou fora de 

instalações militares.  

Os recursos de atendimento médico aos soldados americanos em campanha 

estão organizados em cinco escalões de atendimento de sofisticação progressiva. 

Cada escalão baseia-se no escalão anterior, tendo outros recursos adicionais 

(MCSWAIN et al., 2007). 

 
O escalão de atendimento I é o prestado imediatamente após a ocorrência 
do trauma, pelos próprios soldados ou por elementos do pelotão com 
treinamento médico, no próprio campo de batalha. Todos os soldados são 
treinados em atendimento pré-hospitalar quando da sua formação básica, 
porém, o Exército Norte-Americano aprimora esta qualificação com o 
Programa do Salvador de Vidas em Combate (Combat Livesaver Program), 
que ensina ao pessoal não médico técnicas que vão além do APH 
(MCSWAIN et al., 2007). 

 

O atendimento neste escalão inclui, entre outros, a desobstrução de vias 

aéreas por meio de procedimentos cirúrgicos e a estabilização de traumas e 

fraturas, tendo por objetivo retornar o soldado ao combate ou estabilizá-lo para 

remoção para o escalão de atendimento II (MCSWAIN et al., 2007). 

Quanto ao escalão de atendimento II, MCSWAIN et al. (2007) afirma o 

seguinte: 

 
O escalão de atendimento II envolve uma equipe de médicos, assistentes 
médicos, enfermeiros e técnicos em emergências médicas, capazes de 
reanimação básica, estabilização e cirurgias, juntamente com serviços de 
radiologia, farmácia e capacidade de internação temporária. Os 
procedimentos cirúrgicos são limitados aos de emergência, para evitar a 
morte, perda de membro ou perda de função orgânica. Aos moldes do 
escalão de atendimento I, estas unidades devem ser pequenas e altamente 
móveis, atuando mais à retaguarda que a anterior nos campos de batalha 
(MCSWAIN et al., 2007). 

 

Mais recuado que os escalões I e II de atendimento, situados em áreas onde 

a possibilidade de atuação inimiga seja remota, estão as unidades encarregadas de 

realizar o escalão de atendimento III:  
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As unidades de escalão III reúnem os recursos normalmente disponíveis em 
hospitais fixos. O objetivo deste escalão é a recuperação da saúde funcional 
do combatente e inclui reanimação, cirurgia do trauma e tratamento pós-
operatório. Dispõe ainda de outros serviços como laboratório, radiologia e 
farmácia, além de todos os derivados de sangue. O atendimento prossegue 
com maior grau de preparação e capacidade de decisão (MCSWAIN et al., 
2007). 

 

O escalão de atendimento seguinte, segundo MCSWAIN et al. (2007), se 

apresenta da seguinte maneira: 

 
O escalão IV oferece atendimento ainda além do escalão III, com 
tratamento definitivo dentro do teatro de operações para vítimas que 
possam retornar à atividade dentro do tempo estabelecido pela política de 
evacuação do teatro de operações. Esta política se refere ao tempo que 
uma vítima pode permanecer dentro do teatro de operações, que depende 
uma série de fatores como grau de ameaça inimiga, tipo de missão, 
tamanho da força, estrutura aérea disponível e da disponibilidade de leitos. 
Caso a vítima não possa retornar a ativa dentro do período especificado 
pela política de evacuação do teatro de operações, esta deverá ser 
evacuada, geralmente para o continente americano. Neste escalão, o 
tratamento definitivo normalmente é feito em um navio hospital, num 
hospital geral ou em uma Unidade de Tratamento Médico (UTM) além mar 
(MCSWAIN et al., 2007). 

 

Verifica-se que a conclusão do atendimento se dá, praticamente, no escalão 

de atendimento IV, porém, quanto ao escalão seguinte cabe observar o seguinte: 

A convalescença, o tratamento de reparação e a reabilitação são feitas no 

escalão de atendimento V. Este tratamento é feito pelos hospitais militares, pelos 

hospitais de veteranos ou pelos hospitais civis, todos localizados nos Estados 

Unidos da América (MCSWAIN et al., 2007).   

Acerca desta subdivisão em escalões de atendimento, algumas conclusões 

podem ser feitas sobre a necessidade de coordenação e controle, a saber: 

 
As unidades do sistema militar de escalões são pequenas e se apresentam 
geograficamente separadas: é necessária uma coordenação muito eficiente 
para que o sistema funcione. É fundamental a existência de um controle 
central de movimentação de vítimas dentro ou fora do teatro de operações. 
Este controle depende de comunicação eficiente, a visibilidade do fluxo das 
vítimas por meio de todas as unidades de atendimento médico no local, 
além da disponibilidade e controle dos meios de evacuação (MCSWAIN et 
al., 2007).  

 

Para o perfeito funcionamento deste sistema, os profissionais envolvidos 

neste processo  se valem de  técnicas que possibilitam a otimização  no emprego do  

pessoal e dos meios envolvidos: 
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Técnicas apropriadas de triagem minimizam a sobrecarga em qualquer dos 
níveis, assegurando que a carga de trabalho seja adequada a cada nível de 
especialização. Vítimas estáveis, mesmo com ferimentos graves, podem 
não passar por escalões intermediários e ser encaminhadas diretamente 
aos níveis de atendimento definitivo, caso o tempo de evacuação seja 
adequado (MCSWAIN et al., 2007). 

 

Abordados os níveis de atendimento que são disponibilizados aos militares 

em ambiente tático, ou seja, em combate, cabe verificar como se dá o atendimento 

no dia-a-dia.  

A estrutura de atendimento disponibilizada nas atividades fora de situações 

de combate se baseia no Sistema de Emergências Médicas (SEM) similar ao 

empregado em meio civil, conforme abordado no capítulo 2.2.1. De acordo com a 

gravidade da vítima, será empregado o pára-médico, ou seja, o Técnico em 

Emergências Médias Básico, Intermediário ou Avançado (TEM-B, TEM-I ou TEM-A), 

juntamente com sua equipe e viatura a fim de realizar o atendimento e evacuar a 

vítima até uma unidade hospitalar. 

 

2.6 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 Desta feita, constatou-se que o modelo de atendimento pré-hospitalar 

empregado no Brasil, na atualidade, foi fortemente influenciado pelos modelos de 

atendimento pré-hospitalar empregados na França e nos Estados Unidos da 

América. 

 Verificando-se as características dos modelos de atendimento pré-hospitalar 

francês e americano, constatou-se que o sistema americano se fundamenta na 

figura do profissional paramédico que, por sua vez, não é reconhecido pela 

legislação de saúde brasileira, enquanto que o sistema francês se estrutura 

empregando médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, não existindo a figura 

do profissional paramédico, similarmente ao que ocorre no Brasil.  

 Ainda acerca do modelo francês, este permite a flexibilidade de se enviar ou 

não um médico para o local do atendimento de acordo com a necessidade, o que 

possibilita um emprego mais criterioso dos profissionais médicos, empregando-os 

apenas nas ocorrências em que estes forem realmente necessários. Concluiu-se 

que o modelo francês exerceu maior influência ao sistema empregado com sucesso 

no Brasil.  
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Foi constatado ainda que o conceito de atendimento pré-hospitalar é mais 

amplo que o conceito de primeiros socorros, porém, ambos têm a mesma essência e 

finalidade, que é o socorro prestado às vítimas que tenham sofrido agravos à sua 

saúde, fora do ambiente hospitalar. 

 Quanto ao Serviço de Regulação Médica, trata-se do serviço de socorro às 

urgências médicas, acionado mediante ligação telefônica gratuita, no qual o médico 

regulador determina quais os meios necessários ao melhor atendimento à vítima, de 

acordo com as informações que lhe são disponibilizadas.  

 Quanto ao estudo em questão, pode-se concluir que o Exército Brasileiro se 

fundamentou na Legislação civil em vigor para traçar suas diretrizes quanto ao 

atendimento pré-hospitalar e regulação médica. 

 Tendo como principal referência a Portaria nº 2048/GM - de 05 nov 2002, do 

Ministério da Saúde, e as outras Portarias e Resoluções supracitadas, também do 

meio civil, foram redigidas e aprovadas as principais portarias que tratam sobre APH 

e regulação médica no âmbito da Força Terrestre: a Portaria Nº 071 - EME, de 25 

jun 2007 e a Portaria Nº 011 – COTER, de 16 dez 2009. Esta última estabelece os 

parâmetros do trabalho da equipe de APH nas atividades de instrução, de serviço e 

de emprego operacional do serviço de regulação médica na Força Terrestre, além 

de definir a organização da equipe de APH. 

 Verificou-se ainda que a prática da referida atividade, seguindo o que 

determina a legislação militar supracitada, ainda não foi aplicada no Exército 

Brasileiro, por se tratar de um assunto recente no âmbito da Força Terrestre.  

Quanto ao apoio de saúde às atividades de instrução na Bda Inf Pqdt, 

constatou-se que o mesmo se baseia nas equipes de saúde, compostas por um 

oficial médico, um sargento de saúde, um cabo ou soldado padioleiro, um soldado 

motorista, viatura ambulância e equipamento de APH. Foi observado que estas 

equipes de saúde atendem satisfatoriamente as necessidades de apoio de saúde, 

sendo empregadas inclusive em todas as atividades operacionais da referida 

Brigada. 

No que se refere ao atendimento médico de emergência que o Exército Norte-

Americano disponibiliza aos seus soldados vítimas de traumas, este é dividido em 

duas situações distintas: em ambiente tático, ou seja, em combate, e no dia-a-dia, 

dentro ou fora de instalações militares.  



 55

O presente estudo se adéqua às situações fora de combate, na qual a 

estrutura de atendimento disponibilizada se baseia no Sistema de Emergências 

Médicas (SEM) similar ao empregado em meio civil, no qual, de acordo com a 

gravidade da vítima, será empregado o pára-médico se acordo com seus níveis de 

capacitação, ou seja, o Técnico em Emergências Médias (paramédico) Básico, 

Intermediário ou Avançado (TEM-B, TEM-I ou TEM-A), juntamente com sua equipe e 

viatura. 

Estudada a legislação vigente acerca da APH e do Serviço de Regulação 

Médica no Exército Brasileiro, serão apresentadas a estrutura de apoio de saúde às 

atividades de instrução da Bda Inf Pqdt, analisando os componentes que integram a 

proposta da presente pesquisa que são: pessoal, viaturas, equipamentos, 

instalações e procedimentos.   
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3 METODOLOGIA 

 

 A presente seção tem por objetivo apresentar detalhadamente o caminho que 

se pretende percorrer para solucionar o problema de pesquisa, especificando os 

procedimentos necessários para se chegar aos participantes da pesquisa, obter as 

informações de interesse e analisá-las. Será apresentada também a definição de 

instrumentos e procedimentos para análise dos dados por intermédio de entrevistas, 

pesquisas de campo e documentais. Desta forma, para um melhor encadeamento 

de idéias, esta seção foi dividida nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, 

Amostra e Delineamento de Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 O presente estudo pretende sugerir a estrutura necessária em instalações, 

equipamentos, viaturas, pessoal e procedimentos, capazes de operacionalizar o 

funcionamento de um Sistema de Regulação Médica, no âmbito da Brigada de 

Infantaria Paraquedista, adaptado às suas atividades de instrução militar. O estudo 

foi fundamentado no emprego dos meios orgânicos da referida Brigada, para se 

atingir o objetivo proposto. Foram verificadas as disponibilidades e as características 

de seus meios orgânicos, concluindo-se acerca de sua viabilidade.   

 Caso os meios orgânicos em questão não possibilitem tal operacionalização, 

foram sugeridas as adaptações necessárias a fim de tornar possível a condução da 

Regulação Médica nas atividades de instrução militar. Tal análise teve 

fundamentação na legislação civil e militar vigente no Brasil, acerca do Serviço de 

Regulação Médica. 

 

3.2 AMOSTRA 
 

 Foram realizadas entrevistas com o Comandante do Destacamento de Saúde 

Paraquedista e com o Comandante da Companhia Logística de Saúde 

Paraquedista, fundamentada no roteiro de entrevista constante do Apêndice B deste 

trabalho de pesquisa, com o intuito de obter as informações acerca da condução das 

atividades de saúde em apoio à instrução militar.   

 Foi pesquisado, junto à Brigada de Infantaria Paraquedista, o efetivo de 
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oficiais médicos, juntamente com subtenentes, sargentos, cabos e soldados de 

saúde habilitados, de acordo com a legislação vigente, a concorrerem às escalas de 

apoios de saúde. Simultaneamente foi verificado o efetivo de militares que não 

oriundos de saúde, mas habilitados a integrarem as equipes supracitadas, como os 

motoristas, por exemplo.  

 Concomitantemente, foram realizados levantamentos acerca dos 

equipamentos e viaturas disponíveis, verificando sua capacidade de atender 

funcionalmente ao que é determinado pela legislação acerca do Serviço de 

Regulação Médica.   

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais sobre o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no intuito de conhecer a atividade de 

regulação médica realizada por estas unidades e de verificar possíveis adaptações à 

atividade de instrução militar. Foram entrevistados o Comandante do Destacamento 

de Saúde Paraquedista e o Comandante da Companhia Logística de Saúde 

Paraquedista, a fim de verificar a viabilidade da operacionalização da regulação 

médica, em apoio às atividades de instrução, no âmbito da Brigada de Infantaria 

Paraquedista.   

 Finalizando a pesquisa de campo, foram verificadas as viaturas e os materiais 

orgânicos da referida Brigada, a fim de constatar sua viabilidade de emprego, bem 

como sugerir as adaptações necessárias.  

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

 Para a definição de termos, redação do referencial teórico, bem como a 

estruturação de um modelo teórico de análise que viabilizasse a solução do 

problema de pesquisa, foi realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes:  

 

 a) Fontes de busca: 

  1) Artigos científicos das bases de dados do SciELO (Scientific  

 Eletronic Library Online);  

  2) Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de 
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 Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do 

 Exército;  

  3) Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército  

 Brasileiro;  

  4) Publicações do Ministério da Saúde; e 

  5) Livros de biblioteca particular. 

 

 b) Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas: foram utilizados 

os seguintes termos descritores: "regulação médica, atendimento pré-hospitalar, 

urgências e emergências médicas, primeiros socorros", respeitando as 

peculiaridades de cada base de dado. Após a pesquisa eletrônica, as referências 

bibliográficas dos estudos considerados relevantes foram revisadas, no sentido de 

encontrar artigos não localizados na referida pesquisa. 

 

 c) Critérios de inclusão: 

  1) Estudos publicados em português, inglês e espanhol;  

  2) Estudos publicados de 1980 a 2011; 

  3) Estudos qualitativos que descrevem experiências com a implantação 

 de Sistemas de Regulações Médicas em Municípios e Estados Brasileiros;  

  4) Legislação Brasileira em vigor referente à Regulação Médica. 

 

 d) Critérios de exclusão:  

  Informações cuja fonte não seja de autoria reconhecidamente 

 fidedigna. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

  

Foi realizada a aproximação com o campo de trabalho por meio da leitura de 

publicações e documentos sobre o objeto formal de estudo, permitindo o melhor 

delineamento das questões a serem postuladas e dos instrumentos de coleta 

empregados, configurando as atividades que permearam os passos da fase 

exploratória e da estruturação da pesquisa (NEVES, 2007, p.54). 

Buscando a definição do objeto formal de estudo, foi necessário estabelecer 

qual seria a relação do tema com a utilidade profissional que se pretendia obter.   



 59

Com o intuito de produzir conhecimento a fim de contribuir com o emprego 

mais eficiente dos oficiais médicos na Bda Inf Pqdt, possibilitando um aumento no 

número de instruções militares ocorrendo simultaneamente na Bda Inf Pqdt, 

possibilitando a manutenção dos elevados padrões de adestramento operacional 

necessário à referida Grande Unidade, foram relacionados os componentes de um 

sistema de regulação médica e, fundamentado na legislação civil e militar vigente, a 

apresentação ideal a fim de adaptá-los ao emprego enquadrado em um serviço de 

regulação médica. Dessa forma, foi possível estabelecer, o problema, os objetivos e 

as questões de estudo. 

Mediante entrevista ao Comandante do Destacamento de Saúde 

Paraquedista e ao Comandante da Companhia Logística de Saúde Paraquedista, 

foram obtidas as informações necessárias acerca da condução das atividades de 

saúde em apoio à instrução militar.   

Foi verificado, junto à Brigada de Infantaria Paraquedista, o efetivo de oficiais 

médicos, juntamente com subtenentes, sargentos, cabos e soldados de saúde 

habilitados, de acordo com a legislação vigente, a concorrerem às escalas de apoios 

de saúde.  

Foi verificado ainda o efetivo de militares que não sejam de saúde, mas sejam 

habilitados a integrarem as equipes supracitadas, como os motoristas e operadores 

de equipamento rádio, além do levantamento dos equipamentos e viaturas 

necessários. 

 

3.3.3 Instrumentos  

 

 A fim de se obter o máximo de informações práticas acerca do apoio de 

saúde disponibilizado às atividades de instrução militar na Bda Inf Pqdt e da 

adaptação necessária ao seu funcionamento como Sistema de Regulação Médica, 

foram realizadas entrevistas direcionadas a profissionais diretamente ligados ao 

mesmo.  

 Também foi realizada uma pesquisa de campo acerca dos materiais e 

viaturas disponíveis na Brigada de Infantaria Paraquedista.  
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3.4 Análise dos dados 

  

 O modelo de análise é uma descrição completa do caminho percorrido pelo 

pesquisador, para entender as questões que envolvem seu objeto de estudo e 

responder ao problema de pesquisa (Neves et al., 2007). 

 Os resultados das entrevistas e pesquisas foram analisados no sentido de se 

verificar a necessidade e a viabilidade de emprego da proposta do presente estudo. 

A necessidade será verificada no intuito de se constatar se o apoio de saúde está 

adequado às necessidades de adestramento da tropa. Quanto ao aspecto 

viabilidade, pretende-se verificar a opinião dos entrevistados quanto à situação das 

instalações, equipamentos, viaturas e pessoal necessários à atividade proposta no 

estudo em questão. 

 Os dados obtidos por intermédio das pesquisas documentais e de campo, 

relativas às instalações, equipamentos, viaturas e pessoal necessários à atividade 

de regulação médica, foram analisados no sentido de verificar sua adequação ao fim 

proposto. Nos casos negativos, foi realizada a enumeração das alterações 

necessárias para se atingir o objetivo proposto. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

No intuito de obter as informações acerca da condução das atividades de 

saúde em apoio à instrução militar e de apresentar com mais profundidade as 

características da Bda Inf Pqdt, foram realizadas entrevistas com o Comandante do 

Destacamento de Saúde Paraquedista, com o Comandante da Companhia Logística 

de Saúde Paraquedista e com o Comandante da 21ª Companhia de Comunicações 

Paraquedista. 

Foi realizado levantamento por meio de pesquisa documental junto à Brigada 

de Infantaria Paraquedista, o efetivo de oficiais médicos, juntamente com os 

sargentos, cabos e soldados de saúde habilitados, de acordo com a legislação 

vigente, a concorrerem às escalas de apoios de saúde.  

Realizou-se também, utilizando-se do método anteriormente citado, o 

levantamento do nível de instrução dos militares que não são de saúde, mas sejam 

necessários às equipes supracitadas, como os motoristas e operadores de 

equipamento rádio, além do levantamento dos equipamentos e viaturas necessários. 

Por meio de pesquisa documental e de campo foram verificados os meios de 

que dispõe a Bda Inf Pqdt, destinados ao apoio de saúde. Estes meios foram 

subdivididos em viaturas, equipamentos e instalações.  

 

4.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

A presente seção apresentará os dados obtidos, por intermédio das técnicas 

e instrumentos de pesquisa supracitados, relativos às cinco componentes do apoio 

de saúde às atividades de instrução da Bda Inf Pqdt: o pessoal, as viaturas, os 

equipamentos, as instalações e os procedimentos. 

 A referida apresentação é seguida de uma análise entre a situação atual dos 

vários componentes que integram o apoio de saúde às atividades de instrução na 

Bda Inf Pqdt, e sua viabilidade ao emprego imediato, concluindo acerca de sua 

adequação ao apoio de saúde às instruções militares, disponibilizado atualmente por 

meio das equipes de saúde.  

 Dando sequência ao raciocínio supracitado, caso a componente de apoio de 
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saúde não se mostre viável ao referido emprego imediato, são apresentadas 

propostas de modificações necessárias para que sejam atingidos os fins a que se 

destinam. 

 

4.2.1 Pessoal 

 

 Na maior parte das organizações, o elemento humano se apresenta como 

fator mais importante, por ser o responsável por organizar, coordenar, executar e 

fiscalizar os processos. Qualquer que sejam tais processos, mesmo com as 

constantes evoluções tecnológicas, torna- se difícil imaginar algum destes que não 

contemplem a participação do elemento humano em nenhuma de suas fases.  

 Desta feita, o componente humano responsável pela condução do apoio de 

saúde à instrução militar na Bda Inf Pqdt é constituído pelos oficiais médicos, 

sargentos de saúde, cabos e soldados padioleiros, além dos motoristas das viaturas 

ambulância. Cada parte do componente humano será detalhada a seguir. 

 Quanto aos oficiais médicos, a Bda Inf Pqdt dispõe de 03 oficiais superiores 

médicos (01 Tenente-Coronel e 02 Majores) e 09 oficias subalternos (2º Tenentes), 

todos habilitados pelas suas formações acadêmicas, a chefiarem as equipes de 

apoio de saúde na maneira em que são empregados na Bda Inf Pqdt.  

 No que se refere aos Sargentos de Saúde, a Bda Inf Pqdt conta com 18 

militares que concorrem às escalas de apoio de saúde, todos habilitados em APH, 

seja por apresentação de diploma de conclusão de estágio de APH realizado fora da 

Bda Inf Pqdt, seja pela conclusão do Estágio de Resgatador, realizado no CI Pqdt 

GPB, ambos com carga horária de no mínimo 160h. Além de Estágio de APH, foi 

constatado que tais profissionais são possuidores também de Curso Técnico em 

Enfermagem. 

 Quanto aos Cb e Sd que concorrem às escalas de apoio de saúde na função 

de atendente ou padioleiro, constam na Bda Inf Pqdt, 47 militares de saúde, todos 

habilitados a compor as equipes de saúde por intermédio da instrução prevista na 

Instrução Individual de Qualificação (IIQ)20 e a conclusão, com aproveitamento, do 

                                                
20 Instrução Individual de Qualificação compreende o período de instrução militar ministrado aos 
soldados com a finalidade de capacitá-los ao desempenho de uma atividade especifica, enquadrados 
ou não em uma fração, como por exemplo: atirador de metralhadora, cozinheiro, motorista, entre 
outros. 
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estágio de auxiliar de resgatador21, ministrado pela Cia Log Sau Pqdt/ 20º B Log 

Pqdt.  

 A formação dos motoristas é realizada por intermédio da instrução prevista na 

Instrução Individual de Qualificação, que os habilita a integrarem as equipes de 

saúde.  

 A formação dos telefonistas e rádio operadores também é realizada por meio 

da instrução prevista na Instrução Individual de Qualificação. Foi constatado, 

entretanto, que a figura do telefonista ou rádio operador não existe na composição 

das equipes de saúde em apoio às atividades de instrução militar na Bda Inf Pqdt. 

 Fundamentado nestas assertivas, pode-se inferir que o pessoal empregado 

na composição das equipes de saúde em apoio à instrução militar na Bda Inf Pqdt, 

nos moldes de emprego atuais, apresentam as habilitações necessárias para o 

exercício de tal atividade.  

   

4.2.2 Viaturas   

 

 As viaturas ambulâncias existentes na Bda Inf Pqdt são divididas em dois 

grupos: operacionais e administrativas. 

 As viaturas ambulâncias do grupo operacional são viaturas que apresentam 

características especiais que as possibilitam trafegar em locais que exigem mais 

robustez deste tipo de viatura, como estradas com difíceis condições de 

trafegabilidade e áreas de difícil acesso. Em sua maioria, apresentam tração nas 

quatro rodas e uma suspensão mais elevada, por outro lado, desempenham menor 

velocidade quando empregadas em ambientes urbanos. São mais adequadas ao 

apoio às atividades em campo. A Bda Inf Pqdt possui dois modelos: Toyota 

Bandeirante e Land Rover. As viaturas ambulâncias deste grupo, devido às 

características supracitadas, são as mais empregadas na Bda Inf Pqdt. 

 

                                                
21 Estágio que abrange técnicas de resgate e salvamento ministrado aos cabos e soldados de saúde, 
com a finalidade de capacitá-los a atuarem como auxiliares em atendimentos de urgência e 
emergência. 



 64

 
      FIGURA 4 - Vaitura Ambulância Land Rover Oparacional 

      Fonte: o autor 

 

 
      FIGURA 5 - Vaitura Ambulância Toyota Oparacional  

      Fonte: o autor 

 

 As viaturas ambulâncias do grupo administrativo são viaturas civis adaptadas 

ao emprego como viaturas militares. Não apresentam robustez para o emprego 

como as viaturas operacionais. São mais adaptadas ao emprego em ambiente 

urbano ou estradas em boas condições de trafegabilidade, possibilitando 

desempenho de maiores velocidades. A Bda Inf Pqdt possui dois modelos: Fiat 

Fiorino e Mercedes Benz do tipo Furgão. 

 Conforme a 4ª Seção do Estado-Maior Geral da Bda Inf Pqdt, a situação em 

ambulâncias da referida Grande Unidade, no mês de fevereiro de 2011 é expressa 

pelas tabelas constantes da página seguinte: 
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Tabela 03 - DISTRIBUIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DA BDA INF PQDT 
 

OM Pqdt Qnt Prev 
QDM 

Qnt 

Existente 
Tipo Disponibilidade 

25º BI 03 02 Toyota Operacional 01 

26º BI 03 02 Toyota Operacional 00 

27º BI 03 02 Toyota Operacional 01 

8º GAC 02 02 Toyota Operacional 01 

1º Esqd C 01 01 Toyota Operacional 01 

21ª Bia AAAe 01 01 Toyota Operacional 00 

1ª Cia E Cmb 01 01 Toyota Operacional 01 

20ª Cia Com 01 01 Toyota Operacional 01 

Cia Prec 01 01 Toyota Operacional 00 

20º B Log 13 
01 

LR* UTI 

Operacional 
01 

02 Toyota Operacional 01 

BDOMPSA 02 01 Toyota Operacional 01 

CI Pqdt 02 
01 Toyota Operacional 00 

01 Adm** UTI (furgão) 01 

Cia Cmdo 02 00 Toyota Operacional 00 

Dst Sau 00 01 Adm (fiorino) 01 

36º Pel PE 00 00 ---- 00 

* Viatura Land Rover ** Viatura Administrativa 
Fonte: E/4 Bda Inf Pqdt 

 

Tabela 04 - QUADRO RESUMO DE AMBULÂNCIAS DA BDA INF PQDT 
 

PREV QDM EXISTENTE DISPONÍVEL 

35 20 
OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 

09 02 
Fonte: E/4 Bda Inf Pqdt 

 
 As viaturas ambulâncias disponíveis na Bda Inf Pqdt são dotadas sinalizador 

óptico e acústico, maca com rodas e articulada, suporte para soro, cilindro de 

oxigênio com respirador, pranchas curtas e longas para imobilização de coluna e 
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maleta de emergência, estes dois últimos itens constantes dos kits de resgate das 

Unidades. Tais itens são obrigatórios à manutenção de suporte básico à vida.  

 Pode-se inferir que as viaturas ambulâncias disponíveis cumprem a contento 

sua missão conduzindo às Equipes de Saúde. 

 

4.2.3 Material de Saúde e Equipamentos de Comunicações 

 

 Com o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão deste componente, o 

presente tópico foi dividido em material de saúde e equipamentos de comunicações.  

 Acerca do material de saúde, no ano de 2010, foram adquiridos e distribuídos 

às OM Pqdt Kits de Resgate, composto por uma série de equipamentos para 

emprego em APH. Tais Kits foram separados em duas categorias: Kit Valor Unidade 

e Kit Valor Sub-Unidade.  

 A finalidade desta distribuição é dotar as OM Pqdt de material de APH 

adequado, além do material que já possuíam, visando possibilitar os apoios de 

saúde, a fim de que haja, no mínimo, 01 Kit completo por OM. 

 O Kit valor Unidade tem a seguinte composição: 

a. 02 pranchas rígidas com cintos; 

b. 02 imobilizadores de cabeça; 

c. 02 coletes imobilizadores dorsais;  

d. 02 conjuntos para imobilização de membros; 

e. 02 conjuntos de talas imobilizadoras com espumas; 

f. 02 ambus adultos; 

g. 02 conjuntos esfigmomanômetro e estetoscópio; 

h. 01 aparelho para medição de glicose; 

i. 03 conjuntos para sutura; 

j. 02 conjuntos para curativos; 

k. 01 laringoscópio; 

l. 01 otoscópio; 

m. 06 mantas aluminizadas; 

n. 02 caixas de tiras para medição de glicose; 

o. 03 óculos de proteção; 

p. 01 caixa de máscaras descartáveis com 50 unidades; 

q. 03 caixas de luvas de procedimentos com 100 unidades; 
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r. 01 caixa de tubos endotraqueais com 10 unidades e; 

s. 01 oxímetro de pulso portátil. 

 

 
        Figura 06 - Kit de atendimento pré-hospitalar valor Unidade 

        Fonte: Cia Log Sau Pqdt 

  

 Quanto ao Kit valor Subunidade, é composto por: 

a. 02 pranchas rígidas com cintos; 

b. 02 imobilizadores de cabeça; 

c. 01 colete imobilizador dorsal; 

d. 01 conjunto para imobilização de membros; 

e. 01 conjunto de talas imobilizadoras com espumas; 

f. 02 ambus adultos; 

g. 02 conjuntos esfigmomanômetro e estetoscópio; 

h. 02 mantas aluminizadas; 

i. 01 conjunto para sutura; 

j. 01 conjunto para curativo; 

k. 01 caixa de máscaras descartáveis com 50 unidades e; 

l. 03 caixas de luvas de procedimentos com 100 unidades. 
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      Figura 07 - Kit de atendimento pré-hospitalar valor Subunidade 

      Fonte: Cia Log Sau Pqdt 

 

 Tais equipamentos constituem o material empregado pelas equipes de saúde 

da Bda Inf Pqdt, sendo conduzidos pelos sargentos de saúde escalados para a 

composição das equipes. Normalmente procura-se empregar o Kit da OM Pqdt 

apoiada. Caso o Sgt de saúde não seja oriundo da Unidade apoiada, esta solicitará 

o emprego do Kit da Unidade apoiada.  

 

 

 

    

 

 

 

  
       Figura 08 - Fluxograma de emprego dos Kits de resgate 
       Fonte: o autor 

 

Estes equipamentos, juntamente com os disponíveis nas viaturas 

ambulâncias reúnem as condições necessárias para a realização adequada do 

apoio de saúde. 

 Exceção à distribuição supracitada dos Kits se dá em relação à Cia Log Sau 

Pqdt, que por ser a OM Pqdt centralizadora das atividades de apoio de saúde, é 

dotada de 02 Kits valor Unidade, reforçador por desfibriladores, item que não consta 

Apoio ao 
8º GAC 

Pqdt 

Sgt saúde 
8º GAC 

Pqdt 

Sgt saúde 
25º BI 
Pqdt 

Kit do 8º 
GAC Pqdt 
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nas demais OM Pqdt.  

 É possível identificar que a componente supracitada se encontra adequada às 

necessidades de apoio de saúde da Bda Inf Pqdt, dada a diversidade de itens 

possíveis de utilização em atendimento às urgências. 

 A despeito de não haver previsão da necessidade de ligação (rádio ou 

telefônica) entre a equipe de saúde em apoio e qualquer outra instalação, foi 

realizado o levantamento dos equipamentos de comunicações possíveis de emprego 

em atividades futuras. 

 Quanto ao equipamento de comunicações disponível na Bda Inf Pqdt, a 

presente pesquisa teve como abordagem central o equipamento rádio empregado 

nas ligações no âmbito subunidade, devido às suas principais características de 

emprego que são: a portabilidade, a flexibilidade, a rapidez na instalação e o seu 

considerável alcance.  

 A disponibilidade de equipamentos rádio com as características supracitadas 

existentes na Bda Inf Pqdt, consta da seguinte tabela: 

 

Tabela 05 - EQUIPAMENTO RÁDIO DISPONÍVEL NAS OM DA BDA INF PQDT 

CONJUNTO RÁDIO QUANTIDADE DISPONÍVEL 

EB 11 - PRC 910 93 

EB 11 - PRO 5150 117 
Fonte: E/4 Bda Inf Pqdt 

 O conjunto rádio EB 11 PRC – 910 apresenta as seguintes características: 
Equipamento usado no escalão subunidade, atinge uma distancia de ate 8 
Km, possui uma potencia de saída ajustável de 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 e 5. Opera 
entre 30 e 87,975 Mhz. Sendo portátil e possuindo salto de freqüência e 
criptofonia como MPE, o que lhe confere grande utilidade e segurança. 
Pode efetuar a transmissão de dados (PAULA, 2006). 
 

                      
Figura 09 - Conjunto rádio EB 11 - PRC 910 

                                         Fonte: o autor  
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O conjunto rádio EB 11 PRO – 5150 apresenta as seguintes características: 
 

Este equipamento trabalha na faixa de (vhf), é de fabricação americana e 
funciona através de repetidores instalados em morros mais altos. Possui de 
4 á 16 canais, bateria 7,5v Ni Mh de alta capacidade, carregador rápido de 
mesa 110Vac ou 220Vac, antena helflex UHF, chamada de alerta 
(recepção), identificador de bateria, bloqueio de canal, exclusão de canais 
com ruídos e 5 watts de potencia (QUEVEDO, 2006). 

 

 
Figura 10 - Conjunto rádio EB 11 - PRO 5150 

                                  Fonte: o autor 

 

 O presente levantamento das características e disponibilidade de conjuntos 

rádio será fundamental subsídio quando do estudo das necessidades de ligação que 

se fizerem necessárias ao atendimento do objetivo desta pesquisa. 

 

4.2.4 Instalações 

  

 De acordo com as Normas Gerais de Ação Aeroterrestres, não há previsão de 

instalações físicas necessárias à realização do apoio de saúde prestado pelas 

respectivas equipes de saúde em apoio à instrução militar, visto que o atendimento, 

quando se fizer necessário, se dará no local do acidente ou no interior da viatura 

ambulância. 

 A finalização do atendimento se dará com o encaminhamento da vítima ao 

hospital militar que a receberá, instalação esta que dá continuidade ao tratamento, 

mas não é parte integrante da equipe de apoio de saúde. 

 Desta feita, na forma como é prestado o apoio de saúde na Bda Inf Pqdt, o 

estudo desta componente não se faz necessário, sendo o mesmo verificado em 
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momento oportuno, a fim de viabilizar a consecução do objetivo proposto na 

presente pesquisa. 

  

4.2.5 Procedimentos 

 

 Os procedimentos adotados pelas Equipes de Saúde em apoio às atividades 

de instrução, de acordo com as Normas Gerais de Ação Aeroterrestres, se resumem 

ao atendimento prestado à vítima por parte da equipe de saúde no local, e o 

deslocamento da mesma, caso se faça necessário, ao hospital militar mais próximo, 

que normalmente será o Hospital Geral do Rio de Janeiro. 

 Tais procedimentos supracitados obedecem aos protocolos de atendimento 

aprendidos pelos militares que os empregam quando da realização dos respectivos 

cursos e estágios de capacitação. 

 Cabe observar que, nestes casos, como não existe a previsão de 

comunicação entre as equipes e qualquer outro militar envolvido no referido 

processo, a equipe de saúde que desencadeia o atendimento não disporá de 

informações acerca da capacidade do hospital para o qual a vítima será 

encaminhada, de receber adequadamente esta vítima, de acordo com as 

características de suas lesões, o que poderá comprometer o sucesso do 

atendimento. 

 

4.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 Analisados os componentes que integram a proposta da presente pesquisa, 

foi constatado que dos cinco componentes analisados (pessoal, viaturas, 

materiais/equipamentos, instalações e procedimentos), parte destes componentes 

não são previstos para emprego no apoio de saúde prestado às atividades de 

instrução militar na Bda Inf Pqdt atualmente, a saber: 

 Constatou-se que dentre os cinco componentes pesquisados, dentro do 

componente material de saúde e equipamentos de comunicações, os equipamentos 

de comunicações não são empregados tendo em vista o fato de não haver previsão 

de ligações entre a equipe de saúde e qualquer outro militar.  
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 De forma similar, o componente instalações também não é empregado devido 

ao fato do mesmo também não ser previsto no modelo de apoio de saúde atual 

prestado à instrução militar na Brigada em estudo. 

 Quanto aos demais componentes estudados, foi verificado que os mesmos se 

encontram adequados ao serviço prestado, mostrando-se viáveis e eficientes. 

 Desta feita, pode-se inferir que os componentes que integram o apoio de 

saúde prestado pelas equipes de saúde previstas nas NGA Aet às atividades de 

instrução militar na Bda Inf Pqdt se encontram adequados ao emprego a que se 

propõem. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 OPORTUNIDADES DE MELHORIA NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DE UM 

SERVIÇO DE REGULAÇÃO MÉDICA EM APOIO ÀS ATIVIDADES DE INTRUÇÃO 

DA BDA INF PQDT 

 

 Concluído o levantamento da situação dos componentes necessários à 

operacionalização de um serviço de regulação médica na Bda Inf Pqdt, bem como 

sua viabilidade ao emprego ao apoio de saúde prestado à instrução militar, conforme 

preconizam as NGA Aet, faz-se necessário a apresentação do estudo realizado a fim 

de elencar a necessidade, ou não, da realização de modificações objetivando a 

adaptação dos referidos componentes ao que preconiza a legislação civil e militar 

vigente buscando a operacionalização de um serviço de regulação médica ao fim a 

que se destina. 

 A pesquisa que segue priorizou as adaptações necessárias com foco no 

emprego dos meios orgânicos existentes na Bda Inf Pqdt. Quando os referidos 

meios não se fizeram suficientes para atender a proposta supracitada, foram 

apresentados os meios não orgânicos necessários. 

 O estudo está direcionado por componente, similarmente à pesquisa 

anteriormente descrita, seguindo a seguinte ordem de estudo e análise dos 

componentes: pessoal, viaturas, material de saúde e equipamentos de 

comunicações, instalações e procedimentos. 

 

5.2 PESSOAL 

 

 Para uma melhor compreensão dos resultados das pesquisas e entrevistas 

realizadas no transcurso desta obra, é de suma importância o conhecimento das 

habilitações exigidas pela Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, a saber: 

 A capacitação em APH dos médicos reguladores e ST/Sgt enfermeiros deverá 

ser obtida pela realização de estágio específico, sob responsabilidade do C Mil A22 

                                                
22 Comando Militar de Área é o agrupamento de Regiões Militares em um único comando. As Regiões 
Militares por sua vez são Grandes Comandos Administrativos do Exército Brasileiro, que têm como 
atribuição prover o apoio logístico aos demais Grandes Comandos, às Divisões de Exército, às 
Brigadas e às diversas unidades enquadradas em sua área geográfica de responsabilidade. 
Comando Militar do Leste – CML é o comando que enquadra a Bda Inf Pqdt.   
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enquadrante, em coordenação com a Secretaria Estadual / Municipal de Saúde da 

área jurisdicionada (BRASIL, 2009). 

 Quanto às cargas horárias mínimas dos estágios específicos de acordo com a 

categoria profissional do militar envolvido, a supracitada Portaria preconiza o 

seguinte: 

 
b. Carga horária mínima 
1) Médico Regulador: 40h, com execução prática de, pelo menos, 2 (duas) 
simulações de emergência; 
2) ST/Sgt do APH: 160h, das quais 48h serão cumpridas em Unidade de 
Urgência ou Emergência civil ou militar; e 
3) Atendente, telefonista ou Rádio-operador e o Motorista: a prevista na 
Instrução Individual de Qualificação, reforçada pelo Módulo Básico da 
Resolução CFM Nr 1671/03, de 09 jul 2003, com carga horária de 40h, 
incluindo as 2 (duas) simulações práticas de emergência (BRASIL, 2009). 

  
 Por meio da entrevista realizada ao Cmt Dst Sau Pqdt, a deficiência 

constatada reside no fato de nenhum dos Oficiais Médicos da Bda Inf Pqdt 

possuírem o estágio específico de médico regulador exigido pela Portaria Nº 011 – 

COTER, de 16 Dez 09.  

 Porém, quanto à capacitação exigida aos Cb e Sd supracitados, juntamente 

com os motoristas das ambulâncias, a Portaria Nº 011 – COTER determina que se 

faz necessária a realização de capacitação do Módulo Básico da Resolução do 

Conselho Federal de Medicina Nº 1671, de 09 jul 03, que deve abordar os seguintes 

assuntos: 

  
4-2. MÓDULOS BÁSICOS - Telefonista, motorista, bombeiros, policiais 
militares, policiais rodoviários e técnicos em emergenciais médicas 
I – Regulação médica.  
II – Abordagem do paciente: 
- Anatomia e fisiologia, abordagem do paciente, abordagem do 
politraumatizado,  
manejo de vias aéreas, ressuscitação cardiopulmonar, oxigeno terapia,  
monitorização e biossegurança;   
III – Emergências clínicas:  
-Abordagem de sinais vitais em emergências: cardiológicas, respiratórias, 
neurológicas, gastrintestinais, geniturinárias, endócrino-metabólicas, 
oftalmo/otorrinolaringológicas;  
IV – Intervenções específicas:  
- Intoxicações/envenenamentos, lesões térmicas, afogamento, assistência 
ao part0, emergências psiquiátricas/suicidas/alteração comportamental, 
catástrofes/desastres;  
V – Trauma:  
-Ferimentos/hemorragias/bandagens, sinais de choque, imobilizações: 
coluna/extremidades e manejo de gestantes/crianças;  
VI – Remoção de vítimas: 
-Remoção/estricção de ferragens e salvamento terrestre/altura;  
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VII – Estágios práticos.  
VIII – Trânsito: 
-Direção defensiva e produtos perigosos (CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 2003) 

 

 De maneira similar aos atendentes ou padioleiros, para que os motoristas e 

telefonistas ou rádio operadores sejam habilitados a integrar equipes de APH, faz-se 

necessária a realização do referido Módulo Básico da Resolução Nº 1671, de 09 Jul 

03, supracitado. 

 Constata-se também que alguns integrantes carecem de capacitação 

específica.  

 Inicialmente, os oficiais médicos necessitam do estágio com carga horária 

mínima de 40h para exercerem a função de Médico Regulador. Na seqüência, 

constata-se também a necessidade de se ministrar o Módulo Básico da Resolução 

Nº 1671, de 09 Jul 03, aos Cb/Sd atendentes ou padioleiros, aos motoristas e aos 

telefonistas ou rádio operadores.  

 Desta feita, conclui-se que apenas os sargentos de saúde empregados nas 

equipes de saúde atualmente, encontram-se habilitados a chefiarem equipes de 

APH, em consonância com a legislação em vigor. 

 No âmbito civil, a Portaria 2048/GM - de 05 Nov 2002, do Ministério da Saúde, 

que regulamente os SAMU, preconiza que os municípios interessados em implantar  

um Sistema de Regulação Médica devem buscar junto às Secretarias Estaduais de 

Saúde, convênios que possibilitem a referida capacitação. 

 Este aspecto é ratificado na Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, que 

determina que a certificação dos supracitados estágios capacitadores deverá ser 

homologada pelos Centros de Capacitação constituídos pelas respectivas 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para este fim.  

 Desta feita, constata-se a necessidade de serem promovidas gestões junto a 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, objetivando a realização das 

referidas capacitações necessárias ao pessoal militar envolvido na atividade de 

Regulação Médica em questão.  

 

5.3 VIATURAS 

 

 Quanto às viaturas ambulância, a Resolução CFM Nr 1671/03, de 09 jul 2003, 
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as define da como um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) exclusivamente 

destinado ao transporte de enfermos. São classificadas em: 

 
Tipo A – Ambulância de transporte: veículo destinado ao transporte em 
decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para 
remoções simples e de caráter eletivo.  
  
Tipo B - Ambulância de suporte básico: veículo destinado ao transporte pré-
hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido e transporte inter-
hospitalar, contendo apenas os equipamentos mínimos à manutenção da 
vida.  
  
Tipo C - Ambulância de resgate: veículo de atendimento de emergências 
pré-hospitalares de pacientes com risco de vida desconhecido, contendo os 
equipamentos necessários à manutenção da vida.  
  
Tipo D - Ambulância de suporte avançado (ASA) ou ambulância UTI móvel: 
veículo destinado ao transporte de pacientes de alto risco de emergências 
pré-hospitalares e transporte inter-hospitalar. Deve contar com os 
equipamentos médicos necessários para esta função.  
  
Tipo E - Aeronave de transporte médico: aeronave de asa fixa ou rotativa 
utilizada para transporte de pacientes por via aérea, dotada de 
equipamentos médicos homologados pelos órgãos competentes.  
  
Tipo F - Nave de transporte médico: veículo motorizado hidroviário 
destinado ao transporte de pacientes por via marítima ou fluvial. Deve 
possuir os equipamentos médicos necessários ao atendimento dos mesmos 
conforme sua gravidade (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2003).  

 

 Para fins de emprego de viaturas ambulâncias junto às equipes de APH no 

âmbito da Força Terrestre, a Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, determina o 

que segue:  

 
Define-se ambulância ou equivalente como o veículo (terrestre, aéreo ou 
hidroviário), disponibilizado para a atividade a que irá atender e destinado, 
exclusivamente, ao transporte de enfermos. O tipo recomendado pelo 
COTER é a ambulância “B”, segundo as normas da Resolução CFM Nr 
1671/03, de 09 jul 2003 (BRASIL, 2009). 

 

 Conforme a citação anterior, o tipo de viatura ambulância recomendado pelo 

Comando de Operações Terrestres (COTER) para a atividade em questão deve 

apresentar as seguintes características:  

 
III 1.2. Ambulância de suporte básico (tipo B):  
Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo (e 
móvel opcional); maca com rodas e articulada; suporte para soro; instalação 
de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil 
visualização e régua com tripla saída, para permitir a alimentação do 
respirador; fluxômetro e umidificador de oxigênio; aspirador tipo Venturi: 
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pranchas curtas e longas para imobilização de coluna e  maleta de 
emergência (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2003). 

 

 A fim de verificar os componentes necessários para a adequação das 

ambulâncias atualmente empregadas na Bda Inf Pqdt ao que determina a legislação 

em vigor, foi elaborado o seguinte quadro comparativo: 

 
Tabela 06 - QUADRO COMPARATIVO DOS ITENS DAS AMBULÂNCIAS 

ITENS EXISTENTES 
ITENS OBRIGATÓRIOS 

(Ambulância TIPO B) 
 Sinalizador óptico e acústico;  

 Maca com rodas e articulada;  

 Suporte para soro;  

 Cilindro de oxigênio com respirador; 

 Pranchas curtas e longas para 

imobilização de coluna e; 

 Maleta de emergência (constante dos 

Kits das Unidades). 

 

 Sinalizador óptico e acústico;  

 Equipamento de rádio-comunicação fixo 

(e móvel opcional);  

 Maca com rodas e articulada;  

 Suporte para soro;  

 Instalação de rede de oxigênio com 

cilindro, válvula, manômetro em local de 

fácil visualização e régua com tripla 

saída, para permitir a alimentação do 

respirador; 

 Pranchas curtas e longas para 

imobilização de coluna; 
 Maleta de emergência; 
 Fluxômetro e umidificador de oxigênio;  

 Aspirador tipo Venturi: 

Fonte: o autor 

  

 Quanto à maleta de emergência exigida na citação e quadro comparativo 

supracitados, seus itens serão abordados no Capítulo 5.4, referente aos 

equipamentos necessários ao Sistema de Regulação Médica. Cabe ressaltar que 

nas ambulâncias categoria B, que são as sugeridas pelo COTER para serem 

empregadas em atividade de APH, não há previsão de desfibriladores23 entre seus 

equipamentos obrigatórios, portanto a inexistência do referido equipamento nas 

ambulâncias existentes na Bda Inf Pqdt não as desabilita ao cumprimento de 

missões em apoio às equipes de APH. 

                                                
23 Desfibrilador é o equipamento médico que descarrega uma carga elétrica no tórax do paciente em 
parada cardíaca no intuito de restaura-lhe os batimentos cardíacos.  
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 Conclui-se da necessidade da inclusão dos itens constantes do campo itens 

obrigatórios do quadro supracitado que não constam como itens existentes, ou seja, 

instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil 

visualização e régua com tripla saída, para permitir a alimentação do respirador, 

fluxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi, no intuito de se 

adequarem às viaturas ambulâncias em uso na Bda Inf Pqdt ao que determina a 

Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09. 

 

5.4 MATERIAL DE SAÚDE E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES 

 

  Em se tratando do material necessário para ser conduzido por uma equipe de 

APH, a Portaria que versa sobre o assunto preconiza que, além dos itens 

obrigatórios das ambulâncias, deve haver uma maleta de emergência contendo o 

que segue: 

 
Maleta de emergência contendo: estetoscópio adulto e infantil; ressuscitador 
manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados; luvas 
descartáveis; tesoura reta com ponta romba; esparadrapo; 
esfigmomanômetro adulto/infantil; ataduras de 15 cm; compressas 
cirúrgicas estéreis; pacotes de gaze estéril; cateteres para oxigenação e 
aspiração de vários tamanhos; talas para imobilização e conjunto de colares 
cervicais (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2003). 
  
 

 A fim de possibilitar a comparação entre os itens constantes dos Kits de 

resgate citados no Capítulo 4.2.3 e os itens exigidos pela Resolução CFM Nr 

1671/03, de 09 jul 2003, foi elaborado o seguinte quadro comparativo, constante da 

página seguinte: 

 

Tabela 07 - QUADRO COMPARATIVO DOS ITENS EQUIPAMENTOS DE APH 

ÍTENS EXISTENTES ÍTENS OBRIGATÓRIOS 
 02 conjuntos esfigmomanômetro e 

estetoscópio; 

 02 ambus adultos; 

 03 conjuntos para sutura (c/ tesoura); 

 02 conjuntos para curativos; 

 03 caixas de luvas de procedimentos 

com 100 unidades; 

 01 caixa de tubos endotraqueais com 10  

 Estetoscópio adulto; 

 Esfigmomanômetro adulto; 

 Ressuscitador manual (ambu) adulto; 

 Luvas descartáveis;  

 Tesoura reta com ponta romba; 

 Esparadrapo; 

 Ataduras de 15 cm; 

 Compressas cirúrgicas estéreis; 
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Tabela 07: QUADRO COMPARATIVO DOS ITENS EQUIPAMENTOS DE APH 
(Continuação) 

ÍTENS EXISTENTES ÍTENS OBRIGATÓRIOS 
unidades 

 01 caixa de máscaras descartáveis com 

50 unidades; 

 02 pranchas rígidas com cintos; 

 02 imobilizadores de cabeça; 

 02 coletes imobilizadores dorsais;  

 02 conjuntos para imobilização de 

membros; 

 02 conjuntos de talas imobilizadoras com 

espumas; 

 01 aparelho para medição de glicose; 

 01 laringoscópio; 

 01 otoscópio; 

 06 mantas aluminizadas; 

 02 caixas de tiras para medição de 

glicose; 

 03 óculos de proteção; 

 01 oxímetro de pulso portátil. 

 

 Pacotes de gaze estéril; 

 Cateteres para oxigenação e aspiração 

de vários tamanhos; 

 Talas para imobilização e conjunto de 

colares cervicais 
 Cânulas orofaríngeas de tamanhos 

variados; 

 Fonte: o autor. 

 

 É possível constatar que os equipamentos empregados pelas equipes de 

saúde vão além do que preconiza a Resolução CFM Nº 1671/03, de 09 jul 2003. Isto 

se deve à especificidade da atividade de instrução da Bda Inf Pqdt, que entre outros, 

realiza o salto de pára-quedas, atividade que pode vir a ocasionar uma séria de 

incidentes que diferem do atendimento prestado em âmbito civil, ao qual a 

supracitada resolução faz menção.  

 Cabe ressaltar que, realizando-se uma comparação entre o equipamento 

empregado pelas equipes de saúde e o exigido pela legislação em vigor para 

equipar equipes de APH, os itens ausentes são as cânulas orofaríngeas.  

 Conclui-se que, para que os atuais Kits se tornem adequados ao previsto na 

Resolução CFM Nº 1671/03, basta que as cânulas orofaríngeas sejam adquiridas e 

incorporadas aos mesmos. 

 Apresentada a análise acerca dos equipamentos empregados diretamente na 
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atividade de APH, cabe observar os equipamentos de comunicações possíveis de 

serem empregados.  

 Faz-se imperioso observar as ligações necessárias ao perfeito funcionamento 

do Sistema de Regulação Médica proposto na presente pesquisa. Para tal, devem 

se dar de duas maneiras: entre a Central de Regulação Médica da Bda Inf Pqdt e as 

Equipes de APH, e entre a referida Central de Regulação e os HCE24 e HGeRJ25. 

 A primeira forma de ligação tem por objetivo inteirar o médico regulador 

quanto à ocorrência de acidente que exige um nível de atendimento que extrapola a 

esfera de atribuições do Sgt chefe da equipe de APH, possibilitando ao médico 

regulador exercer a telemedicina, definida no Capítulo 2.3.2, e indicar para qual 

unidade hospitalar a vítima deve ser encaminhada. 

 A segunda forma de ligação tem por objetivo possibilitar os contatos entre a 

Central de Regulação Médica da Bda Inf Pqdt e os hospitais que irão receber a 

vítima atendida, com a finalidade de possibilitar uma preparação do referido hospital 

para o recebimento da vítima em melhores condições, bem como possibilitar à 

Central de Regulação em questão manter atualizada a lista de médicos especialistas 

e leitos disponíveis nestes hospitais, dentro das diversas especialidades médicas.  

 Em entrevista realizada junto ao Cmt Cia Com Pqdt acerca da necessidade 

de comunicações entre a Central de Regulação Médica e as Equipes de APH em 

apoio às atividades de instrução, considerando a disponibilidade de equipamentos 

rádio empregados na Bda Inf Pqdt, foi constatado que os equipamentos rádio 

possíveis de serem empregados na atividade supracitada seriam o conjunto rádio 

EB 11 - PRC 910 e o conjunto rádio EB 11 - PRO 5150, conforme observado no 

Capítulo 4.2.3. 

 Dentre os possíveis equipamentos rádio disponíveis, segundo análise técnica 

por parte do entrevistado, o conjunto rádio que se apresenta como o mais viável é o 

conjunto rádio EB 11 - PRC 910 por atender as seguintes características: é portátil, 

podendo ser conduzido pelo próprio operador, e alcança uma distancia de até 8 Km, 

alcance suficiente para ligar as Equipes de APH à Central de Regulação Médica.  

 Esta ligação se faz possível devido à peculiaridade das Organizações 

Militares integrantes da Bda Inf Pqdt serem localizadas no perímetro da Vila Militar, 

bem como as instruções conduzidas por estas serem realizadas neste perímetro, 

                                                
24 HCE é o Hospital Central do Exército. 
25 HGeRJ é o Hospital Geral do Rio de Janeiro. 
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não extrapolando a distância de alcance do conjunto rádio EB 11 - PRC 910.  

 Considerando as distâncias supracitadas a serem vencidas, devido ao fato 

das instruções que serão apoiadas pelo sistema de regulação médica proposto 

ocorrerem no perímetro da Vila Militar – RJ, uma outra possibilidade se apresenta 

por meio do emprego do conjunto rádio EB 11 - PRO 5150, que mesmo tendo 

alcance menor que o alcance do conjunto rádio EB 11 - PRC 910, cerca de 5 Km, 

pode ter seu alcance aumentado por intermédio da instalação de uma repetidora26 

em local específico, equipamento este que tornará o referido conjunto rádio uma 

outra opção viável para o provimento das ligações entre as equipes de APH e a 

Central de Regulação. 

 Cabe observar que além do meio rádio, o meio telefônico também se fará útil 

para o provimento das ligações supracitadas. Por meio do emprego da telefonia 

móvel é possível realizar as referidas ligações, desde que os locais onde estarão 

localizadas as equipes de APH sejam cobertos por sinal da operadora de telefonia 

móvel que estiver sendo empregada.  

É importante ressaltar que este meio se apresenta como um meio alternativo, 

visto que fato de não se tratar de um equipamento militar, não fazendo parte do 

material previsto na Bda Inf Pqdt, haverá a necessidade de se promover a aquisição 

dos mesmos, além de gerar o custo das ligações porventura realizadas. 

 Definido o equipamento rádio disponível mais adequado à realização das 

ligações entre as Equipes de APH e a Central de Regulação Médica da Bda Inf Pqdt, 

é chegado o momento de se tratar quanto às ligações entre a Central de Regulação 

Médica e os HCE e HGeRJ.  

 No presente estudo não há previsão de se criar qualquer tipo de posto rádio 

em quaisquer dos hospitais militares supracitados a fim de possibilitar a 

comunicação necessária, desta feita, a forma de ligação mais viável para possibilitar 

o referido contato seria por meio de telefone.  

 O Médico Regulador fará uso de uma linha telefônica, seja fixa ou móvel, para 

contatar a emergência dos hospitais, a fim realizar os contatos necessários ao 

encaminhamento de vítimas de acidentes e ao levantamento das informações 

necessárias quanto à disponibilidade de médicos especialistas e leitos disponíveis. 

 

                                                
26 Equipamento capaz de aumentar o alcance útil de determinado conjunto rádio. 
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5.5 INSTALAÇÕES 

 

 A Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, não aborda este componente do 

Sistema de Regulação Médica, desta feita, não há legislação no âmbito do Exército 

Brasileiro que regulamente as características ou especificações para a instalação de 

uma Central de Regulação Médica. 

  A referência legal acerca das instalações necessárias a condução de um 

serviço de regulação médica constam na Portaria MS/GM nº. 2.970, 08 de dezembro 

de 2008, Orientações Técnicas para o Planejamento Arquitetônico de uma Central 

de Regulação Médica de Urgência, a qual preconiza que uma Central de Regulação 

Médica de Urgência deve ser subdividida em Sala de Regulação, Sala de 

Equipamentos e ambientes adjacentes à Central Médica de Regulação.  

 Para a presente pesquisa foram guardadas as devidas proporções quando do  

estudo da legislação vigente no que se refere ao dimensionamento das instalações, 

visto que Orientações Técnicas para o Planejamento Arquitetônico de uma Central 

de Regulação Médica de Urgência abordam os diversos aspectos que serão 

apresentados neste capítulo tendo como referência o número de habitantes das 

cidades cobertas pelo Serviço de Regulação Médica, como pode ser constatado no 

quadro a seguir: 

 

Tabela 08 - EFETIVO DE PROFISSIOANAIS NECESSÁRIOS PARA MOBILIAR 

UMA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA 

 
Médicos 

Reguladores 
MR 

Telefonistas 
Auxiliares de 
Regulação 

Médica  

Rádio 
Operadores- 

RO 

Número 
Total de 

Profissionais 

População Até 350.000 
Período Dia Noite Dia Noite Dia Noite Dia Noite 

Nº de 
Profissionais 01 01 02 01 01 01 04 03 

Fonte: Portaria MS/GM nº. 2.970, 08 de dezembro de 2008 

 Cabe ressaltar que um Serviço de Regulação Médica atuando na Bda Inf Pqdt 

não atenderá um efetivo desta magnitude, visto que esta tem efetivo27 de 

aproximadamente 5.000 (cinco mil) militares, e destes, apenas uma parcela estará 

envolvida nas atividades de instrução militar.  

                                                
27 Quantidade de pessoal militar existente. 
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 Alinhado a esta premissa, o estudo das Orientações Técnicas para o 

Planejamento Arquitetônico de uma Central de Regulação Médica de Urgência foi 

adequado à realidade a que se propõe o objetivo desta obra. 

 Considerando a subdivisão preconizada pela Portaria supracitada acerca de 

uma Central de Regulação Médica de Urgência, quanto à Sala de Regulação, 

constata-se o que segue: 

 
1. Sala de Regulação: 
1.1 Devem ser estruturadas de acordo com as seguintes diretrizes e 
características: 
a. Deverá ser dimensionada levando-se em conta o tamanho da equipe e o 
número de postos de trabalho, conforme os portes definidos nesta Portaria, 
considerando que cada posto de trabalho utiliza 2 m² de área, projetando-
se, além disso, mais os espaços de circulação e recuos necessários; 
b. Acesso restrito aos profissionais que nela trabalham, exceto em situações 
de ensino com prévia aprovação da coordenação; 
c. O controle acústico deste ambiente deverá seguir normas da 
ABNT:referentes a níveis de ruídos para conforto acústico preservando este 
ambiente de excesso de ruídos externos; 
d. As condições ambientais de conforto (higrotérmico e de qualidade do ar,  
acústico e luminoso), deverão seguir o código de obras e posturas dos 
municípios; 
e. propiciar a integridade da conduta profissional, a imparcialidade no 
manejo dos casos e o sigilo ético-profissional das informações; 
f. sistema de telefonia com número suficiente de linhas disponíveis à 
população, número de aparelhos telefônicos adequado aos postos de 
trabalho de médicos e auxiliares de regulação e equipamento de fax; 
g. sistema de comunicação direta entre os rádios-operadores, as 
ambulâncias, suas bases operacionais e de estabilização, outras unidades 
de saúde e outras centrais de regulação, bem como com outros atores 
diretamente relacionados aos atendimentos móveis, como o Corpo de 
Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar, Operadoras Privadas de 
Serviços Móveis de Urgência e outros (BRASIL,2008); 

 

 Quanto à Sala de Equipamentos, observa-se o que segue: 

 
2. Sala de Equipamentos 
a. As instalações elétricas devem atender à NBR 5410/90. 
b. Área mínima de 6,00m² 
c. Refrigeração que mantenha a sala a uma temperatura ambiente de 18°. 
d. Recomenda-se que a Sala de Regulação e a Sala de Equipamentos 
sejam as 
mais próximas possíveis. 
e. O ambiente deverá ter layout que preserve a exposição de luz solar direta 
nos equipamentos. 
f. Devem estar em locais que não possuam interferência de campos 
magnéticos. 
g. Não deverão ser utilizados pisos de carpetes ou qualquer outro material 
que gere cargas elétricas por atrito (BRASIL,2008); 

 

 Quanto aos ambientes adjacentes à Central Médica de Regulação, estes têm 
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a finalidade de prestar o apoio administrativo aos profissionais que operam a referida 

central, como banheiros, áreas para repouso, alimentação, depósitos de material, 

área para desinfecção de ambulâncias entre outros, todos dimensionados de acordo 

com o efetivo envolvido na operação da Central de Regulação.  

 Desta feita, há que se definir o efetivo de profissionais necessários à 

operação de uma Central de Regulação Médica na Bda Inf Pqdt. 

 Observando a Portaria MS/GM nº. 2.970, 08 de dezembro de 2008, e 

realizando uma adaptação às necessidades de Bda Inf Pqdt, conclui-se que o efetivo 

necessário será o médico regulador e o telefonista/rádio operador, o que exigirá uma 

Sala de Regulação de no mínimo 4m2.  

 Quanto à Sala de Equipamentos, considerando pequeno espaço necessário 

ao equipamento rádio empregado e telefone, não haverá necessidade desta, sendo 

mais indicado o emprego destes equipamentos a partir da Sala de Regulação.  

 Tendo em vista o pequeno efetivo envolvido na operação da instalação em 

questão e a limitada duração das atividades de instrução que estarão sendo 

acompanhadas pelas equipes de APH, a necessidade de ambientes adjacentes à 

Central de Regulação se restringirá aos mínimos suficientes para sanar as 

necessidades básicas destes profissionais, ou seja, banheiros, salas de descanso e 

alimentação. Considerando que a Central de Regulação deverá ser instalada em 

uma OM Pqdt, as instalações necessárias para sanar as necessidades básicas dos 

militares envolvidos na operação da Central de Regulação estarão disponíveis. 

 

5.6 PROCEDIMENTOS 

 

 Visando a definição de uma seqüência de procedimento a serem adotadas a 

fim de se operacionalizar um Sistema de Regulação Médica eficiente, algumas 

ações precisam ser bem estabelecidas.  

 No caso da ocorrência de um sinistro no local de determinada instrução 

militar, o Sargento APH, juntamente com sua equipe, deverá prestar o atendimento 

seguindo os protocolos preconizados de acordo com os cursos que o habilitaram 

para tal.  

 O Sargento APH, chefe da Equipe de APH, constatando que o atendimento 

exigido extrapola sua esfera de atribuições, deve determinar que o Sd telefonista de 

sua equipe realize contato com o médico regulador por meio da Central de 
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Regulação. As informações serão passadas ao médico regulador que, por sua vez, 

de acordo com o julgamento que fizer da necessidade de atendimento a vitima, fará 

uso da telemedicina e indicará o hospital militar para o qual a vítima deve ser 

encaminhada.  

 Concluindo fazer uso da telemedicina, o médico regulador determinará a 

seqüência das ações que o Sgt APH deverá seguir no atendimento e determinará a 

evacuação da vítima pelo próprio Sgt APH e sua equipe. 

 O médico regulador indicará a unidade hospitalar para qual a vítima deverá 

ser conduzida, verificando a relação entre tipo de atendimento exigido e a 

disponibilidade de médicos especialistas, bem como o tipo e a quantidade de leitos 

disponíveis nos hospitais militares.  

 Simultaneamente, o médico regulador comunicará a emergência do hospital 

ao qual a vítima foi enviada da evacuação que está a caminho, para que este possa 

ser adequadamente preparado para o recebimento do acidentado. 

 As informações relativas à disponibilidade de médicos especialistas, bem 

como o tipo e a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais militares, será obtida 

através de consulta diária ao Hospital Central do Exército (HCE) e ao Hospital Geral 

do Rio de Janeiro (HGeRJ), que proporcionará uma atualização das disponibilidades 

de especialidades em ambos estabelecimentos, propiciando um atendimento mais 

adequado ao militar acidentado. 

A supracitada seqüência de procedimentos, devidamente regulamentada no 

âmbito da Bda Inf Pqdt e praticada pelos militares envolvidos na atividade de apoio 

de saúde, possibilitará um emprego eficiente do Sistema de Regulação Médica, 

tornando viável o objetivo proposto pela presente pesquisa.    

 

5.7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 Após estudados os componentes que integram a presente proposta de um 

serviço de regulação médica em apoio às atividades de instrução militar na Bda Inf 

Pqdt, que são pessoal, viaturas, materiais/equipamentos, instalações e 

procedimentos, é possível constatar as seguintes conclusões acerca de cada 

componente. 

 Quanto ao pessoal envolvido no serviço supracitado, pôde-se constatar 

oportunidades de melhoria quanto à capacitação dos mesmos, aspecto que carece 
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atenção, não apenas no que se refere à capacitação específica dos médicos, cabos 

e soldados envolvidos no processo em questão, mas também na gestão junto aos 

órgãos Estaduais responsáveis para a validação dos respectivos cursos ou estágios 

necessários à adequação exigida pela legislação em vigor. 

 No que se refere às viaturas, foi possível verificar que as ambulâncias 

disponíveis na Bda Inf Pqdt se encontram em condições satisfatórias, exigindo o 

acréscimo de poucos itens para que haja sua adequação ao determinado na 

legislação que regulamento o serviço de regulação médica. 

 Ao serem verificados os equipamentos de APH necessários, foi constatado 

que a Bda Inf Pqdt dispõe de material além do que prescreve a Portaria Nº 011 – 

COTER, de 16 Dez 09, não dispondo apenas das cânulas orofaríngeas de vários 

tamanhos, o que evidencia a necessidade de aquisição das mesmas. 

 Acerca dos equipamentos de comunicações, das instalações e dos 

procedimentos necessários à operacionalização do serviço de regulação médica 

proposto, como estes componentes não são aplicados no apoio de saúde 

atualmente empregado na Bda Inf Pqdt, coube apresentar os meios necessários à 

implantação do serviço de regulação médica, sem a necessidade de apresentação 

de comparações, tendo em vista o motivo supracitado.     

 Dando continuidade a presente pesquisa, cabe apresentar as conclusões 

acerca de todo o estudo apresentado até o presente momento, a fim de sugerir a 

estrutura necessária em pessoal, viaturas, material/equipamentos, instalações e 

procedimentos, capazes de operacionalizar o serviço de regulação médica proposto. 
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6 CONCLUSÃO   

 

 A presente pesquisa teve por finalidade apresentar uma proposta de estrutura 

de implantação de um Serviço de Regulação Médica em apoio às atividades de 

instrução no âmbito da Brigada de Infantaria Paraquedista.  

 A estrutura estudada foi subdividida em componentes no intuito de 

sistematizar a pesquisa bem como sua compreensão. A subdivisão dos 

componentes da referida estrutura de um Serviço de Regulação Médica foi 

constituída em pessoal, viaturas, material de saúde/equipamentos de comunicações, 

instalações e procedimentos. 

 No Capítulo 2 (Revisão de Literatura) foi apresentada a pesquisa bibliográfica 

a fim de aprofundar os conhecimentos acerca do Serviço de Regulação Médica. 

Para tal, foram abordados os conceitos em torno da origem e da definição do 

atendimento pré-hospitalar, que constitui a essência do Serviço de Regulação 

Médica.  

 Quanto à origem, no Capítulo 2.2 (Histórico do atendimento pré-hospitalar e 

regulação médica), foram estudados desde o surgimento do atendimento pré-

hospitalar na história da humanidade, chegando até aos modelos francês e norte-

americano de atendimento pré-hospitalar, os quais nortearam a criação do modelo 

de atendimento pré-hospitalar brasileiro. 

  Para a correta compreensão do modelo de atendimento pré-hospitalar 

brasileiro, no Capítulo 2.3 (O serviço de regulação médica brasileiro) foi apresentado 

o estudo acerca da legislação civil em vigor no Brasil, instituída pelo Ministério da 

Saúde Brasileiro, órgão encarregado de conduzir e coordenar as atividades no 

campo da saúde em âmbito Nacional. 

 A fim de adequar a proposta de implantação do Serviço de Regulação Médica 

em questão, no Capítulo 3 (Regulação médica no Exército Brasileiro) foi pesquisada 

e estudada com profundidade a legislação militar vigente, instituída pelo Exército 

Brasileiro, acerca do atendimento pré-hospitalar e regulação médica. Constatou-se 

que esta tem sua base alicerçada na legislação civil em vigor, buscando as 

adequações inerentes às atividades militares. 

 Com a fundamentação teórica suficiente, no Capítulo 4 (O apoio de saúde na 

Bda Inf Pqdt: análise dos dados e discussão de resultados) foram apresentadas as 

pesquisas documentais, de campo e entrevistas realizadas a fim de identificar as 
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possibilidades e limitações do apoio de saúde, prestado em apoio às atividades de 

instrução militar, às Unidades da Bda Inf Pqdt. 

  Tal pesquisa foi realizada obedecendo à subdivisão dos componentes 

supracitados: pessoal, viaturas, equipamentos/materiais, instalações e 

procedimentos. 

 Fazendo uso de toda a fundamentação teórica, pesquisas documentais e de 

campo, além das entrevistas realizadas, torna-se possível a resposta das questões 

de estudo propostas: 

Questão de Estudo Nº1: O que preconiza a legislação em vigor no 
Exército Brasileiro acerca do Sistema de Regulação Médica? 

A legislação em vigor no Exército Brasileiro que regulamenta o atendimento 

pré-hospitalar e regulação médica é a Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, que 

estabelece os parâmetros do trabalho da equipe de APH nas atividades de 

instrução, de serviço e de emprego operacional da Força Terrestre, além de definir a 

organização da equipe de APH. Este aspecto é completamente estudado no 

Capítulo 3, onde suas determinações estão descritas e comentadas.  

Questão de Estudo Nº2: Como funciona o apoio de saúde às atividades 

de instrução militar na Bda Inf Pqdt? 

O apoio de saúde as atividades de instrução militar, de acordo com as NGA 

Aet, se resumem ao atendimento prestado à vítima por parte da equipe de saúde no 

local, e o deslocamento da mesma, caso se faça necessário, ao hospital militar mais 

próximo, que normalmente será o Hospital Geral do Rio de Janeiro. O referido 

atendimento obedece aos protocolos de atendimento aprendidos pelos militares que 

os empregam quando da realização dos respectivos cursos e estágios de 

capacitação. 

Esta questão de estudo é completamente respondida pela apresentação da 

situação atual dos componentes que integram o apoio de saúde às atividades de 

instrução na Bda Inf Pqdt, e sua viabilidade ao emprego imediato. Estas informações 

constam no Capítulo 4, onde aspectos relativos aos componentes supracitados são 

descritos, estudados e comentados. 

Questão de Estudo Nº3: Os meios orgânicos relativos a instalações, 
viaturas, material/equipamentos, pessoal e procedimentos empregados 
atualmente na Brigada de Infantaria Paraquedista desempenham 
satisfatoriamente o apoio de saúde às atividades de instrução militar da 
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referida Brigada? 

A presente questão de estudo é respondida pela análise da situação atual dos 

componentes que integram o apoio de saúde às atividades de instrução na Bda Inf 

Pqdt, concluindo acerca de sua adequação ao referido apoio. A análise e conclusão 

acerca dos componentes que integram o referido apoio de saúde são apresentados 

no Capítulo 4, onde aspectos relativos aos componentes supracitados são descritos, 

estudados e comentados. 

Questão de Estudo Nº4: Qual estrutura organizacional e conjunto de 
procedimentos necessários à Brigada de Infantaria Paraquedista capazes de 
conduzir as atividades de um Serviço de Regulação Médica de acordo com o 
que determina a Legislação Militar vigente acerca do assunto? 

 A fundamentação da pesquisa em resposta a presente questão de estudo 

consta no Capítulo 5. A seguir serão apresentadas as modificações necessárias à 

estrutura de apoio de saúde existente na Bda Inf Pqdt, tratando separadamente 

cada componente que integra o apoio de saúde em estudo, concluindo a resposta 

da presente questão de estudo e desta forma, atingindo o fim a que se propôs a 

presente pesquisa. 

 

a. Pessoal 

 

 No que se refere ao pessoal necessário à operacionalização de um serviço de 

regulação médica na Bda Inf Pqdt, foi constatada a necessidade de capacitar os 

médicos, cabos e soldados padioleiros, rádio operadores e motoristas. 

 De acordo com o preconizado na Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, 

para que os oficiais médicos integrantes da Bda Inf Pqdt possam desempenhar a 

função de médico regulador, devem ser capacitados com um curso de médico 

regulador, cuja grade curricular e carga horária constam no Capítulo 5.2. 

 Quanto aos sargentos de saúde, foi constatado que estes apresentam as 

habilitações necessárias a chefiar uma equipe de APH, não havendo necessidade 

de capacitações complementares. 

 Acerca dos demais integrantes da equipe de APH prevista na Portaria Nº 011 

– COTER, de 16 Dez 09, que são os padioleiros, rádio operadores e motoristas, 

para que tais militares estejam aptos a desempenharem suas funções conforme 

preconiza a Portaria supracitada, existe a necessidade da realização pelos mesmos 
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do Módulo Básico da Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 1671, de 09 jul 

03, cuja carga horária e grade curricular estão descritos no Capítulo 5.2. 

 Cabe ressaltar que a Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, que determina 

que a certificação dos supracitados estágios devem ser homologados pelos Centros 

de Capacitação constituídos pelas respectivas Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde,  desta feita, constata-se a necessidade da promoção de gestões junto a 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, objetivando a realização das 

referidas cursos e estágios necessárias aos militares envolvidos na atividade de 

Regulação Médica em questão. 

 

b. Viaturas 

 

 Quanto às características das viaturas ambulâncias necessárias ao emprego 

do serviço de regulação médica proposto, foi verificada a adequação das viaturas 

ambulâncias existentes na Bda Inf Pqdt ao que determina Portaria Nº 011 – COTER, 

de 16 Dez 09, com a ressalva da necessidade de aquisição e inclusão dos seguintes 

itens: 

 

 Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de 

fácil visualização e régua com tripla saída, para permitir a alimentação do 

respirador; 

 

 Fluxômetro e umidificador de oxigênio;  

 
 Aspirador tipo Venturi. 

 

 Conclui-se que com a inclusão dos itens supracitados, conforme apresentado 

no Capítulo 5.3, as viaturas ambulâncias existentes na Bda Inf Pqdt estarão 

adequadas ao emprego no serviço de regulação médica em apoio às atividades de 

instrução militar.  

 

c. Material de saúde e equipamentos de comunicações 

 

 Quanto ao material de saúde disponível nas Unidades integrantes da Bda Inf 
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Pqdt, componentes dos kits de resgate apresentados no Capítulo 5.4, em 

comparação realizada no referido capítulo com os materiais de saúde determinados 

pela Resolução CFM Nr 1671/03, de 09 jul 2003, para que este componente do 

serviço de regulação médica proposto esteja adequado ao que prescreve a Portaria 

Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, resta à aquisição e inclusão das cânulas 

orofaringes de tamanhos diversos nos referidos kits. 

 Em se tratando dos equipamentos de comunicações que possibilitarão as 

ligações necessárias ao serviço de regulação médica em questão, em estudo 

apresentado no Capítulo 5.4, constata-se a necessidade de distinguir as ligações da 

seguinte maneira: entre as equipes de APH e a Central de Regulação, e entre a 

Central de Regulação e os hospitais militares. 

 As ligações entre as equipes de APH e a Central de Regulação, conforme 

entrevistas e pesquisas realizadas e descritas no Capítulo 5.4, deverão ser 

realizadas através do emprego do conjunto rádio EB 11 – PRC 910, considerando 

suas características de emprego e sua disponibilidade na Bda Inf Pqdt. Em se 

tratando das ligações entre a Central de Regulação e os hospitais militares, em 

conformidade com as entrevistas e pesquisas supracitadas, o meio capaz de realizar 

estas ligações se mostrou ser o meio telefônico, tanto móvel quanto fixo. 

 Desta feita, para que este componente se torne adequado ao que determina a 

Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, conclui-se a necessidade da aquisição e 

inclusão aos kits de resgate das Unidades, das cânulas orofaríngeas de tamanhos 

diversos, e do emprego dos conjuntos rádio EB 11 – PRC 910 e linha telefônica 

específica para emprego na Central de Regulação. 

 

d. Instalações 

 

 Foi constatado que a Portaria Nº 011 – COTER, de 16 Dez 09, não aborda 

este componente do Sistema de Regulação Médica, desta feita, não há legislação 

no âmbito do Exército Brasileiro que regulamente as características e especificações 

para as instalações fixas de uma Central de Regulação Médica. 

 Diante desta constatação, em pesquisa descrita no Capítulo 5.5, verificou-se 

que a referência legal acerca das instalações necessárias a condução de um serviço 

de regulação médica constam na Portaria MS/GM nº. 2.970, 08 de dezembro de 

2008, Orientações Técnicas para o Planejamento Arquitetônico de uma Central de 
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Regulação Médica de Urgência. 

 Esta última Portaria preconiza que uma Central de Regulação Médica de 

Urgência deve ser subdividida em Sala de Regulação, Sala de Equipamentos e 

ambientes adjacentes à Central Médica de Regulação.  

 Verificando-se a discussão apresentada no Capítulo 5.5 acerca das 

instalações físicas necessárias, constatou-se que tendo em vista o pequeno efetivo 

envolvido na operação da instalação em questão e a limitada duração das atividades 

de instrução que estarão sendo acompanhadas pelas equipes de APH, a 

necessidade de ambientes adjacentes à Central de Regulação se restringirá aos 

mínimos suficientes para sanar as necessidades básicas destes profissionais, ou 

seja, banheiros, salas de descanso e alimentação.  

 É possível concluir as instalações físicas necessárias à Central de Regulação 

deverá ser instalada em uma OM Pqdt, mais especificamente nas instalações do Dst 

Sau Pqdt, devido à sua localização centralizada em relação às demais Unidades 

integrantes da Bda Inf Pqdt.  

 

e. Procedimentos 

 

 Analisados todos os componentes do serviço de regulação médica proposto 

na presente pesquisa, cabe apresentar uma sugestão para a sequência de 

procedimentos capaz de realizar a integração destes componentes a fim de 

proporcionar a operacionalização de um sistema de regulação médica eficiente, em 

apoio às atividades de instrução militar na Bda Inf Pqdt.  

 No caso da ocorrência de um sinistro no local de determinada instrução 

militar, a equipe de APH presente no local deverá prestar o atendimento seguindo os 

protocolos preconizados de acordo com os cursos que os habilitaram a integrar a 

referida equipe.  

 O Sargento APH, chefe da Equipe de APH, constatando que o atendimento 

exigido extrapola sua esfera de atribuições, deve determinar que o Sd rádio 

operador de sua equipe realize contato com o médico regulador por meio da Central 

de Regulação. As informações passadas ao médico regulador possibilitarão que 

este realize o julgamento da necessidade de emprego da telemedicina, além de 

indicar o hospital militar para o qual a vítima deve ser encaminhada.  

 Concluindo fazer uso da telemedicina, o médico regulador determinará a 



 93

seqüência das ações que o Sgt APH deverá seguir no atendimento e determinará a 

evacuação da vítima por este e sua equipe. Este atendimento deverá ser descrito 

em documentação para fins de registro.  

 O médico regulador indicará a unidade hospitalar para qual a vítima deverá 

ser conduzida, verificando a relação entre tipo de atendimento exigido e a 

disponibilidade de médicos especialistas, bem como o tipo e a quantidade de leitos 

disponíveis nos hospitais militares.  

 Simultaneamente será informada por meio de ligação telefônica, a 

emergência do hospital ao qual a vítima foi enviada, da evacuação que está a 

caminho, para que este possa ser adequadamente preparado para o recebimento do 

acidentado. 

 Deverá existir um documento que contenha as informações relativas à 

disponibilidade de médicos especialistas, bem como o tipo e a quantidade de leitos 

disponíveis nos hospitais militares. Tais informações serão obtidas através de 

consulta diária ao Hospital Central do Exército (HCE) e ao Hospital Geral do Rio de 

Janeiro (HGeRJ), proporcionando uma atualização das disponibilidades de 

especialidades em ambos estabelecimentos. 

Com a referida sequência de procedimentos devidamente regulamentada no 

âmbito da Bda Inf Pqdt, a sua pratica possibilitará a constatação de sua viabilidade 

ou não, gerando informações para seu aprimoramento, viabilizando o objetivo 

proposto pela presente pesquisa.   

 Desta forma, após terem sido apresentadas as sugestões acerca das 

modificações necessárias na estrutura de apoio de saúde às atividades de instrução 

na Bda Inf Pqdt, a fim de possibilitar a operacionalização de um sistema de 

regulação médica em apoio às referidas atividades, é possível concluir que com o 

sistema de regulação médica atuando eficientemente, toda a Bda Inf Pqdt será 

beneficiada, pois um número maior de instruções militares práticas poderão ser 

conduzidas simultaneamente, favorecendo desta forma a manutenção dos elevados 

padrões de adestramento exigidos aos integrantes da referida Brigada.  

 Tendo em vista o emprego de um efetivo menor de oficiais médicos em apoio 

às instruções militares, estes poderão ser empregados em outras atividades que 

exijam a presença física do médico, como visitas médicas, participação em juntas de 

inspeção de saúde, entre outras atividades.  

 Além do aspecto supracitado, o referido sistema possibilitará o emprego do 
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sargento APH na sua atividade fim, que é chefiar as equipes de APH, evitando que o 

mesmo seja desviado da atividade fim para outras missões. 

A Grande Unidade paraquedista representa para a sociedade brasileira a 

garantia da soberania, para o Exército, o poder de combate da Força Terrestre e 

para seus integrantes o berço de vários heróis (MATOS, 2010).  

Sendo assim, a vertente operacional da Força Terrestre precisa ser forte e 

dissuasória, o que só é obtido mediante a incansável instrução de seus quadros, que 

tendo um apoio de saúde eficiente, transmitirá a confiança necessária ao 

combatente, potencializando sua motivação e, por conseguinte, seu rendimento 

individual.  Do céu vem a proteção! Resgate! 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
 
 
 

Eu,_________________________________________________________, 

identidade no ___________, residente na rua __________________________, no 

_____, bairro _____________________, cidade 

__________________________________ - _______, CEP______________, 

servindo no/na _________________ autorizo, de livre e espontânea vontade, a 

utilização das informações e opiniões por mim emitidas, durante a realização da 

entrevista para o levantamento de informações a fim de contribuir com a Dissertação 

de Mestrado sobre o Tema “A REGULAÇÃO MÉDICA NAS ATIVIDADES DE 

INSTRUÇÃO MILITAR DA BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA: UMA 
PROPOSTA”, cujo objetivo será apresentar a estrutura em instalações, 

equipamentos, viaturas e pessoal, orgânicos da Brigada de Infantaria Paraquedista, 

necessários a viabilizar o emprego de um Sistema de Regulação Médica, nas 

atividades de instrução militar, no âmbito da referida brigada. 
 
 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro, RJ,         de                      de 2011. 

 
 

_______________________________________ 
 

Voluntário 
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

1. Identificação do Posto do Militar; 
2. Turma de formação no Curso de Graduação em Medicina; 
3. Realização de curso ou estágio na área de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) 

em âmbito civil; 
4. Realização do Estágio de Resgate ministrado pelo Centro de Instrução 

Paraquedista General Penha Brasil (CIPQDT GPB); 
5. Atuação em situações de urgência/emergência médica como integrante de 

Equipe de Saúde na Bda Inf Pqdt; 
6. Opinião acerca da adequação e eficiência do apoio de saúde prestado às 

atividades de instrução da Bda Inf Pqdt, por meio das equipes de saúde; 
7. Opinião acerca da capacitação técnica do pessoal envolvido no referido 

apoio; 
8. Opinião acerca da capacidade e disponibilidade de equipamentos existentes 

na Bda Inf Pqdt para a realização do apoio de saúde; 
9. Informações acerca do Serviço de Regulações Médicas prestado pelos 

Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);  
10. Realização de curso ou estágio de Médico Regulador ministrado por 

Secretaria Estadual de Saúde ou Convênio similar; 
11. Sente segurança para conduzir atendimentos de urgência como médico chefe 

de Equipe de Saúde em apoio às atividades de instrução da Bda Inf Pqdt;  

12. Caso não sinta segurança em conduzir a referida atividade, discorrer acerca 

dos fatores que causam a referida insegurança, como capacitação técnica 

inadequada, materiais e/ou equipamentos disponibilizados inadequados, 

materiais e/ou equipamentos disponibilizados insuficientes; 

13. Opinião acerca da viabilidade de emprego de um Serviço de Regulação 

Médica em apoio às atividades de instrução da Bda Inf Pqdt; 

14. Opinião acerca das oportunidades de melhoria a serem exploradas para a 

operacionalização do Serviço de Regulação Médica supracitado. 

 

 


