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RESUMO 
A multiplicação do poder de combate, consequência da aeromobilidade, permite ao Exército a 
atuação decisiva em operações de combate, apoio ao combate ou apoio logístico. Nesse contexto, 
a Evacuação aeromédica destina-se ao apoio de saúde em proveito das tropas nas linhas de frente 
de combate e em tempos de paz, no apoio às missões subsidiárias da força.  Entretanto, para 
executar esta missão são necessários equipamentos de suporte à vida, caso contrário, torna-se um 
simples transporte de feridos. Essa limitação impede a AvEx de utilizar todo potencial operacional 
disponível e por isso motivou este estudo. Os trabalhos foram norteados por uma entrevista com 
tripulantes do 2º BavEx, entre pilotos e especialistas em busca e salvamento, referências a trabalhos 
realizados sobre o assunto e por citação de forças que possuem esta capacidade bem desenvolvida, 
a PMSP e o Exército americano. 
 

Palavras-chave: aeromobilidade, Aviação do Exército, Evacuação Aeromédica, suporte à vida, 
capacidade, transporte de feridos. 
 

ABSTRACT 
The multiplication of combat power as a result of aeromobility enables the Army to play a decisive 

role in combat operations, combat support, or logistical support. In this context, Aeromedical 

Evacuation is intended to provide health support to the troops on the front lines of combat and in 

peacetime to support the subsidiary missions of the force. However, to carry out this mission life-
support equipment is required, otherwise it becomes a simple transport of the wounded. This 

limitation prevents AvEx from utilizing all available operational potential and therefore motivated this 

study. The work was guided by an interview with 2nd BavEx crew, among pilots and search and 

rescue specialists, references to work done on the subject and by citing forces that have this well-

developed capability, the PMSP and the US Army. 
 

Keywords: aeromobility, Army Aviation, Aeromedical Evacuation, life support, capacity, transport of 

wounded. 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

No transcurso das operações militares é inevitável que ocorram baixas e feridos, 

entretanto os meios da Aviação do Exército no suporte logístico de apoio à saúde 

podem trazer um alento ao campo de batalha, possibilitando aos comandantes a 

preservação da saúde e da capacidade de combater de sua tropa. Neste contexto 

está a Evacuação aeromédica, que não se trata apenas de retirar o enfermo de um 

local, trata-se de transportá-lo de maneira adequada, para um hospital, de 

campanha ou não, dependendo da situação, com os requisitos para atender àquele 

caso, e ainda, com equipamentos à bordo que possibilitem o suporte à vida. 

A utilização das aeronaves em missão de resgate aeromédico não é coisa tão recente como se 
pensa. Em 1870 durante a Guerra franco-prussiana, são relatados os primeiros casos de transporte 
aeromédico, onde 160 feridos foram resgatados por balões de ar quente. Durante a Primeira Guerra 
Mundial os rudimentares aviões existentes já eram utilizados para transportar médicos, 
equipamentos e remédios para a frente de combate, quanto ao transporte de doentes e feridos 
estava limitado somente aos casos extremos, já que a acomodação disponível era muito restrita. Em 
1920 foram utilizadas aeronaves na campanha das Ilhas Somália. Com a ocorrência da Segunda 
Guerra Mundial, a tecnologia aeronáutica já estava em grande desenvolvimento e o transporte de 
equipes médicas e hospitais de campanha montados na frente de combate era coisa comum. Com 
o significativo aumento do espaço interno dos aviões, os americanos desenvolveram um verdadeiro 
hospital aéreo, a bordo das suas fortalezas voadoras. Apesar deste avanço, só era possível atender 
os doentes e feridos ou transportá-los para os grandes centros de atendimento, a partir de bases ou 
aeroportos improvisados. Estima-se que foram assistidos mais de um milhão de soldados pelos 
diversos serviços de resgate e transporte aeromédico durante a Segunda Guerra Mundial. ( Junior, 
1996, p. 66); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Médico americano opera um soldado em um bunker subterrâneo em 1943 
Fonte: página do History na internet1 
O conflito multidimensional, segundo McConnel & Watanabe (2008), envolve ações 

simultâneas em todos os ambientes operacionais. Diante de tal situação faz-se 

primordial o pronto atendimento dos feridos em campo, e o helicóptero mostra-se 

uma eficiente ferramenta de evacuação aeromédica (Ev Aem), pois tem a 

capacidade de receber a instalação de equipamentos de ambulância, além de 

serem rápidos e versáteis. 

 
1 - Disponível em: <https://br.historyplay.tv/noticias/fotos-mostram-momentos-dramaticos-enfrentados-por-
medicos-de-combate > Acesso em mai. 2019. 



Diante desse cenário, a identificação de todo o pessoal envolvido, suas missões e, 

principalmente, o adestramento, são processos fundamentais para a adaptação da 

AvEx a esta nova capacidade, tudo embasado no regramento jurídico e 

administrativo com o suporte da segurança de voo. 

 

1.1 PROBLEMA 

A AvEx não consegue executar a missão de evacuação aeromédica de maneira 

eficaz, ficando aquém do que se propôs quando de sua recriação, que é atuar em 

proveito das forças de superfície. Como fazê-lo? Em busca de respostas, busca-se 

com esta pesquisa mostrar a importância da aquisição desta capacidade, tanto em 

um cenário de conflito armado quanto no que a AvEx se encontra, no emprego em 

apoio às missões subsidiárias do Exército. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 Conhecer tropas que possuem a capacidade de Ev Aem desenvolvida e sendo 

empregada com êxito, para assim poder levantar todos os aspectos a serem 

trabalhados: tecnologia utilizada, composição da tripulação, treinamento da 

tripulação, seleção de pessoal, capacidades e requisitos técnicos da aeronave, 

procedimentos de segurança de voo, aspectos jurídicos e administrativos 

envolvidos, para assim, mediante procedimentos específicos, verificar a 

adequabilidade para a AvEx.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Citar como tropa especializada a Polícia Militar do estado de São Paulo, 

referência no Brasil e no mundo neste tipo de missão. Será uma importante fonte 

para o presente estudo, possibilitando uma análise criteriosa dos diversos aspectos 

envolvidos nesta atividade, principalmente no que tange ao apoio às atividades 

subsidiárias do Exército, onde executa-se missões semelhantes às das Polícias 

Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos estados; 

b. Para alcançar os resultados desejados examinarei ainda quais requisitos técnicos 

possibilitam a execução das operações de evacuação aeromédica, além dos 

equipamentos necessários à bordo; 

c. Citar a doutrina de evacuação aeromédica no Exército Brasileiro; 

d. Citar a doutrina de evacuação aeromédica vigente no Exércitos americano; 



 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

É notório que a velocidade é vital para salvar vidas, a idéia de que o resgate deve 

ser realizado no mais curto prazo possível é estudada por diversos especialistas 

resultando nos mais variados trabalhos. Dentre eles destacam-se os estudos 

realizados no American College of Surgeons pelo Dr. Donald Trunkey (Médico e 

Pesquisador Americano)2 e publicados pela American Association for the Surgery 

of Trauma (AAST), em 1981, onde foi possível demonstrar a redução em até 30% 

do índice de mortalidade com o atendimento efetuado no local por profissionais 

treinados. 
Baseado nos estudos do Dr Trunkey, o atendimento na primeira meia hora após o acidente (Golden 
Hour) 3  pode ser causa determinante para a sobrevivência da vítima. Por isso a decisão do 
acionamento ou não do Resgate Aeromédico deve ser sempre pensando na sobrevivência da vítima. 
Neste caso os custos operacionais não contam, já que se a simples presença da aeronave com o 
Médico a bordo, trouxer conforto e segurança à vítima, podemos afirmar que a missão do Resgate 
Aeromédico foi cumprida. ( Junior, 1996. pag. 58) 
 
Muitos poderiam perguntar por que isso seria uma das prioridades para o 

desenvolvimento da AvEx? Um país com fronteiras continentais num contexto 

mundial tenso deveria se preocupar apenas em possuir dissuasão suficiente para 

afastar ameaças externas. Porém, não se vence uma guerra sem dominar as 

capacidades que seus meios oferecem, não se vence uma batalha sem logística de 

saúde. O campo de batalha perece dos mais variados males, doenças e infecções 

são exemplos simples. Além ainda dos ferimentos, que na sua maioria são graves. 

Muito mais importante do que levar os soldados para a guerra, é mantê-los vivos 

em condições de combater, ou ainda, impedi-los de morrer, diminuindo o trauma de 

perder valiosas vidas para um evento tão traumático para uma nação. 

Não podemos esquecer ainda dos constantes empregos da AvEx nas missões 

subsidiárias do Exército, com destaque para resgates em missões de ajuda 

humanitária em desastres com múltiplas vítimas, como rompimento de barragens e 

enchentes, além de estar em prontidão todos os dias para executar qualquer 

missão, experiências pelas quais passei como piloto e sempre me perguntei: “Como 

vamos resgatar alguém se não tem nenhum equipamento ou médico a bordo?” 

Para este apoio ser prestado de maneira a não comprometer a segurança da 

tripulação e da aeronave, quem solicita o apoio deve conhecer o mínimo da 

 
2 MCSWAIN JR, Norman E. Victim Extrication. Current Therapy of Trauma. TRUNKEY, Donald D.; 
LEWIs, Frank R.; 2. ed. B. C. Decker Inc. Burlington, Ontario. 1986, p.15,29. 
3  LEWIS JR. Frank R. Prehospital Care: an Overview . Currente Therapy of Trauma. In: TRUNKEY, 
Donald D. B. C. Deker Inc., Burlington, Ontano. 1986. p.45-46. 



operação com helicópteros, não pode ser completamente leigo a ponto de solicitar 

um resgate em um local que impossibilita a missão. É claro que em cenários de 

crise, como em conflitos armados, dificilmente haverá condições ideais, mas um 

militar com conhecimento técnico mínimo terá uma elevada consciência situacional, 

sendo capaz de gerenciar o risco nas melhores condições possíveis. 
A experiência tem demonstrado que somente se avaliarmos, previamente, o risco envolvido em 
determinada operação ou atividade é que se pode tomar decisões eficientes, reduzindo-se de forma 
sensível a probabilidade de ocorrência de falhas ou acidentes que comprometam o cumprimento da 
missão. (COTER.Biblioteca digital do Exército, c2019. Capítulo 1. Disponível em: 
<http://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/834/1/CI%2032-
2%20GERENCIAMENTO%20DE%20RISCO.pdf >. Acesso em: 12 de mai. de 2019);  
 
A história moderna tem nos mostrado que o cuidado com a saúde e o bem-estar da 

tropa faz a diferença para o sucesso no combate. Destaca-se o uso do helicóptero 

a partir dos anos 50.  
Em 1950 durante a guerra da Coréia, o uso do helicóptero obteve seu maior sucesso transportando 
mais de 20.000 militares feridos4. Na guerra do Vietnã este número aumentou para mais de 370.000 
soldados. O sistema de resgate antecipou o atendimento dos soldados em várias horas, reduzindo 
a mortalidade para níveis de 1,7%. Nos EUA, em 1972, a National Highway Transport Safety 
Administration (NHTSA) publicou um trabalho entitulado “Helicopters and Emergency Medical 
Services: NHUSA Experiente to Date”, documentando o resultado de vários projetos de resgate 
aeromédico por helicópteros. (Junior, 1996. pag. 65) 
 
Para a nossa realidade não devemos nunca nos esquecer das tragédias dos 

edifícios Joelma e Andraus, em fevereiro de 1974, nas quais os helicópteros 

disponíveis agiram, impedindo que estas tragédias fossem ainda maiores. Razão 

pela qual, no dia 24 de fevereiro é comemorado o dia do piloto de helicóptero, uma 

justa homenagem àqueles que arriscaram suas vidas em prol do próximo.5 

Não basta apenas ter o material, é preciso qualificar a operacionalização das 

operações. (Brasil. Resolução conjunto SS-SSP – 1, de 12 de abr. 2017. Atuação 

conjunta das Secretarias Estaduais da Saúde e da Segurança pública para 

operacionalização do sistema de resgate e acidentados no estado de São Paulo, 

São Paulo, SP, abr 2017.). Para assim, desta maneira, possibilitar a adequação da 

AvEx a esta nova capacidade. 

 

2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa será uma pesquisa bibliográfica baseada em conhecimentos prévios 

de tripulantes que participaram de missões de resgate, além de ensinamentos 

proporcionados pela história da guerra moderna, em que foram utilizados o 

 
4  SMITH, A. D. Medical air evacuation in Korea and influence on the future. Military Surgeon. USA. 
1962.p.323  
5  Disponível em: <https://www.pilotopolicial.com.br/aguia-4-da-pm-realiza-remocao-aeromedica-de-
paciente-grave-da-cidade-de-jacarei-para-jau/ > Acesso em mai. 2019. 



helicóptero como meio de resgate. Para alcançar o objetivo de estabelecer uma 

relação de causa e efeito entre o eficaz resgate aeromédico, e as missões de 

resgate, serão colhidas informações de situações práticas de militares da AvEx que 

já estiveram envolvidos, diretamente, em uma missão de resgate aeromédico. E, 

concomitantemente, explorar as particularidades dos problemas encontrados, em 

especial, os abordados neste artigo. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, visto que o tema 

já é conhecido, tanto por este pesquisador quanto pelos entrevistados, e a 

contribuição é tão somente proporcionar uma nova visão sobre esta realidade 

já existente.  

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A idéia de que o resgate deve ser realizado no mais curto prazo possível é estudada 

por diversos especialistas resultando nos mais variados trabalhos. Dentre eles 

destacam-se os estudos realizados no American College of Surgeons pelo Dr. 

Donald Trunkey (Médico e Pesquisador Americano)6 e publicados pela American 

Association for the Surgery of Trauma (AAST), em 1981, foi possível demonstrar a 

redução em até 30% do índice de mortalidade com o atendimento efetuado no local 

por profissionais treinados. 

O método empregado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, apesar desta 

instituição ter uma missão completamente diferente da do Exército, será base para 

estes estudos, visto a referência de qualidade e profissionalismo, servindo como 

inspiração até mesmo para a iniciativa privada. Desde o dia em que houve o 

incêncio no edifício Joelma e no edifício Andraus, em 1974, em SP, quando o estado 

ainda não possuía um serviço de resgate, onde centenas de pessoas morreram, e 

pilotos de helicópteros civis impediram um número ainda maior de mortos 

arriscando suas vidas sem um treinamento adequado, a PMSP vem se 

aperfeiçoando cada vez mais, alcançando níveis de excelência. 
Há alguns anos as aeronaves eram usadas como Serviço Aeromédico, em precárias condições e 
tripulados por pessoal não qualificado na área de saúde e servindo apenas como transporte aéreo. 
Hoje, a situação não é a ideal, mas se completa pelos diferentes serviços a que a aeronave se presta. 
A eficiência dos serviços realizados pelo GRPAe como Resgate e Transporte Aeromédico, com 
pessoal treinado para salvamento e resgate nos locais de difícil acesso, e o uso de equipamentos 
de bordo adaptados para terapia intensiva, demonstra que o socorro médico aerotransportado por 
aviões e helicópteros e até mesmo serviços prestados no atendimento pré-hospitalar estão servindo 
como modelo para as empresas particulares de saúde, que surgem a cada instante neste ramo. A 

 
6 MCSWAIN JR, Norman E. Victim Extrication. Current Therapy of Trauma. TRUNKEY, Donald D.; 
LEWIs, Frank R.; 2. ed. B. C. Decker Inc. Burlington, Ontario. 1986, p.15,29. 



própria concorrência faz com que tais serviços se tornem mais eficientes a um custo cada vez mais 
baixo, sendo difícil encontrarmos um plano de saúde que não inclua a componente pré-hospitalar e 
transporte aéreo. Tudo isso, por incrível que pareça, surgindo com base num eficiente serviço 
público, prestado pela integração da Polícia Militar do Estado de São Paulo com a Secretaria 
Estadual de Saúde. Isso no país onde as instituições públicas encontram-se totalmente 
desmoralizadas e desacreditadas, a iniciativa privada vem buscar tecnologia, experiência e 
treinamento profissional em nossa Corporação, acaba sendo motivo de orgulho para a Polícia Militar. 
( Junior, 1996, p. 30); 
 
 Baseado nos estudos do Dr Trunkey , o atendimento na primeira meia hora após o 

acidente (Golden Hour)7 pode ser causa determinante para a sobrevivência da 

vítima. Por isso a decisão do acionamento ou não do Resgate Aeromédico deve ser 

sempre pensando na sobrevivência da vítima. Neste caso os custos operacionais 

não contam, já que se a simples presença da aeronave com o Médico a bordo, 

trouxer conforto e segurança à vítima, podemos afirmar que a missão do Resgate 

Aeromédico foi cumprida. ( Junior, 1996. pag. 58)  

Para este apoio ser prestado de maneira a não comprometer a segurança da 

tripulação e da aeronave, quem solicita o apoio deve conhecer o mínimo da 

operação com helicópteros, não pode ser completamente leigo a ponto de solicitar 

um resgate em um local que impossibilita a missão. É claro que em cenários de 

crise, como em conflitos armados, dificilmente haverá condições ideais, mas um 

militar com conhecimento técnico mínimo terá uma elevada consciência situacional, 

sendo capaz de gerenciar o risco nas melhores condições possíveis. 
A experiência tem demonstrado que somente se avaliarmos, previamente, o risco envolvido em 
determinada operação ou atividade é que se pode tomar decisões eficientes, reduzindo-se de forma 
sensível a probabilidade de ocorrência de falhas ou acidentes que comprometam o cumprimento da 
missão. (COTER.Biblioteca digital do Exército, c2019. Capítulo 1. Disponível em: 
<http://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/834/1/CI%2032-
2%20GERENCIAMENTO%20DE%20RISCO.pdf >. Acesso em: 12 de mai. de 2019);  
 
A história moderna tem nos mostrado que o cuidado com a saúde e o bem-estar da 

tropa faz a diferença para o sucesso no combate. Destaca-se o uso do helicóptero 

a partir dos anos 50. 
 Em 1950 durante a guerra da Coréia, o uso do helicóptero obteve seu maior sucesso transportando 
mais de 20.000 militares feridos8. Na guerra do Vietnã este número aumentou para mais de 370.000 
soldados. O sistema de resgate antecipou o atendimento dos soldados em várias horas, reduzindo 
a mortalidade para níveis de 1,7%. Nos EUA, em 1972, a National Highway Transport Safety 
Administration (NHTSA) publicou um trabalho entitulado “Helicopters and Emergency Medical 
Services: NHUSA Experiente to Date”, documentando o resultado de vários projetos de resgate 
aeromédico por helicópteros. (Junior, 1996. pag. 65) 
 
Para a nossa realidade não devemos nunca nos esquecer das tragédias dos 

edifícios Joelma e Andraus, em fevereiro de 1974, nas quais os helicópteros 

 
7  LEWIS JR. Frank R. Prehospital Care: an Overview . Currente Therapy of Trauma. In: TRUNKEY, 
Donald D. B. C. Deker Inc., Burlington, Ontano. 1986. p.45-46. 
8 SMITH, A. D. Medical air evacuation in Korea and influence on the future. Military Surgeon. USA. 
1962.p.323  



disponíveis agiram, Impedindo que estas tragédias fossem ainda maiores. Razão 

pela qual, no dia 24 de fevereiro é comemorado o dia do piloto de helicóptero, uma 

justa homenagem àqueles que arriscaram suas vidas em prol do próximo.9 

Não basta apenas ter o material, é preciso qualificar a operacionalização das 

operações. Treinamento de pessoal, que tipo de materiais embarcar, quantos 

tripulantes, qual a qualificação necessária de cada um dos envolvidos, etc. (Brasil. 

Resolução conjunto SS-SSP – 1, de 12 de abr. 2017. Atuação conjunta das 

Secretarias Estaduais da Saúde e da Segurança pública para operacionalização do 

sistema de resgate e acidentados no estado de São Paulo, São Paulo, SP, abr 

2017). 

 

 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Para delinear a pesquisa foi distribuído um questionário exploratório para militares 

com experiência prática, podendo assim traduzir a realidade vivida nas operações 

de resgate aeromédico conforme as possibilidades atuais, especialmente de 

material.  

 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 
1) Qual sua especialidade? 
2) O Senhor acha que um médico devidamente treinado compondo a tripulação e 

equipamentos de suporte à vida na Anv fariam diferença em uma missão de 

resgate? justifique. 

3) O senhor acredita que a missão de Alerta cumprida em diversos contextos, desde 

exercícios internos até em apoio às diversas missões reais, teria uma capacidade 

plena com esta nova capacidade? 

4) Além do médico compondo a tripulação, equipamentos de suporte à vida seriam 

implantados na aeronave, como o senhor se sentiria decolando para uma missão 

de resgate com essas novas capacidades, com relação a consciência situacional e 

CRM? 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
9 Disponível em: <https://www.pilotopolicial.com.br/aguia-4-da-pm-realiza-remocao-aeromedica-de-
paciente-grave-da-cidade-de-jacarei-para-jau/ > Acesso em mai. 2019. 



Este trabalho aborda os principais aspectos que envolvem o emprego de recursos 

de suporte à vida em aeronaves nas situações de guerra e não-guerra, ao mostrar 

a origem, a evolução histórica e o emprego nos dias atuais. A necessidade de tal 

recurso fica evidente na medida em que, no combate moderno, mortos e mutilados 

abalam a opinião pública de tal maneira que no campo do combate físico a vitória 

pode até estar sendo obtida, mas no da informação não. 

Não há como esquecer ainda do emprego da AvEx nas missões subsidiárias, entre 

elas ajuda humanitária, resgates, EvAeM, entre outras, sendo de fundamental 

importância a aquisição da capacidade de suporte à vida para o cumprimento pleno 

dessas missões. Desta forma, este vácuo na doutrina da AvEx deve ser preenchido, 

permitindo assim que a nossa aviação continue sendo um exemplo de 

profissionalismo e operacionalidade. 

Atualmente as aeronaves da AvEx são usadas como Serviço Aeromédico, em 

precárias condições, tripuladas por pessoal não qualificado na área de saúde e 

servindo apenas como transporte aéreo de feridos. Para buscar soluções podemos 

coletar dados em uma instituição que tenha vasta experiência na área. Cito como 

exemplo a PMSP, que embora tenha uma missão completamente diferente da do 

Exército, o resgate aeromédico na sua técnica pura de resgatar o paciente, lhe dar 

o suporte à vida necessário combinado com um atendimento pré-hospitalar, não se 

diferenciam. Conforme o Cap. PM LUIZ ALVES JUNIOR, em sua monografia, a 

situação na PMSP não é a ideal, mas acaba se completando pelos diferentes 

serviços que suas aeronaves prestam. A eficiência da realização pelo GRPAe de 

Resgate e Transporte Aeromédico, com pessoal treinado e qualificado para 

salvamento e resgate em locais de difícil acesso, com o uso de equipamentos 

adaptados para terapia intensiva, demonstra que o socorro médico 

aerotransportado por aviões e helicópteros prestados no atendimento pré-hospitalar 

vêm servindo como modelo para as empresas particulares de saúde. E, para 

orgulho e alento, surgiu com base num eficiente serviço público, prestado pela 

integração da Polícia Militar do Estado de São Paulo com a Secretaria Estadual de 

Saúde. Isso em um país onde as instituições públicas encontram-se totalmente 

desmoralizadas e desacreditadas, a iniciativa privada vem buscar referência, 

experiência e treinamento profissional na Polícia Militar Paulista, sendo motivo de 

orgulho para seus integrantes. (JUNIOR, 1996) 

 Percebe-se a vocação da instituição para tal, sendo um rico acervo de 

conhecimentos a serem adquiridos através de estágios, cursos e visitas técnicas, 

para que  assim, de posse do conhecimento técnico, possamos adaptar seu 



emprego para a operacionalização técnica no contexto da doutrina da força 

terrestre. 

A Aviação do Exército utiliza os seguintes modelos de aeronaves: HA-1, HM-1, HM-

2, HM-3, HM-4 e num futuro próximo a reativação do segmento de asa fixa com pelo 

menos quatro aviões C-23 Sherpa, para atuar como aeronaves de transporte. Todos 

esses modelos têm possibilidade técnica de serem adaptados para o resgate 

aeromédico, entretanto, dificuldades técnicas precisam ser superadas, como por 

exemplo a acomodação dos materiais a serem utilizados, tomadas para os 

equipamentos, a designação da qualificação dos tripulantes, a quantidade de 

tripulantes, onde cada um se acomoda, entre outros que só serão verificados 

mediante ensaios. 

Essas dificuldades foram sentidas na operacionalização técnica das aeronaves da 

PMSP, experiência ímpar que está à disposição, para que assim não cometemos 

os mesmos erros. Pode-se verificar, por exemplo, em um dos inúmeros trabalhos 

realizados na PMSP, a pesquisa realizada pelo Cap. PM LUIZ ALVES JUNIOR, a 

dificuldade inicial  foi com a disposição dos equipamentos, acomodação da vítima, 

bolsas de medicamentos, cardioversor e equipamentos de oxigênio necessários no 

local do acidente. Compartimentos externos (bagageiros) foram adaptados para o 

acondicionamento de outros materiais. E ainda, dependendo do caso, a aeronave 

deverá estar em condições de transportar equipamentos para içamento, salvamento 

em altura, montanha e aquático, para assim oferecer maiores possibilidades de 

atendimento. Para tal, fez-se necessário a aquisição de helicópteros com um motor 

com potência maior, e a instalação no bagageiro lateral direito de um cilindro de 

oxigênio com maior capacidade, unidade de controle de respiração interna e fixa, 

além de várias alterações internas de acabamento e compartimentação, de modo a 

seguir o padrão dos helicópteros Esquilo HB 350 BA, versão aeromédica, aprovado 

pela Helibras S/A, e pelo Ministério da Aeronáutica, à época. (JUNIOR, 1996) 

Esta pesquisa é apenas um exemplo de que a vasta experiência desta instituição 

pode somar-se à evolução do emprego da AvEx, ao permitir que se explore uma 

capacidade ainda latente, estimular trabalhos e pesquisas nos mais diversos ramos 

e tornar a missão de EvAeM plena técnica e juridicamente. 

Porém, não devemos nos esquecer de qual é a missão principal do Exército: defesa 

da pátria. Nesse contexto o suporte médico fica mais em evidência, pois os 

ferimentos na sua grande maioria são de alta gravidade, incluindo perfurações, 

hemorragias e mutilações. No combate moderno a velocidade é primordial para o 

sucesso, incluindo os apoios. Possuir a capacidade de oferecer suporte médico na 



vanguarda rapidamente é necessário para manter o moral da tropa elevado, diminuir 

a quantidade de baixas e consequentemente sustentar a operacionalidade da tropa 

apoiada.  
Baseado nos estudos do Dr Trunkey, o atendimento na primeira meia hora após o acidente (Golden 
Hour) 10  pode ser causa determinante para a sobrevivência da vítima. Por isso a decisão do 
acionamento ou não do Resgate Aeromédico deve ser sempre pensando na sobrevivência da vítima. 
Neste caso os custos operacionais não contam, já que se a simples presença da aeronave com o 
Médico a bordo, trouxer conforto e segurança à vítima, podemos afirmar que a missão do Resgate 
Aeromédico foi cumprida. ( Junior, 1996. pag. 58)  
Experiências do Exército Americano nos combates do Afeganistão mostram 

exatamente essa realidade. Percebe-se a importância deste assunto quando 

analisamos o seu suporte médico em combate. O JMAU (Joint Medical 

Aungmentation Unit), unidade de elite criada para dar o suporte médico avançado 

no combate, que utiliza todos os meios necessários para tal, desde viaturas até 

aeronaves. Trecho de um artigo escrito pelo então comandante da 772ª Equipe 

Cirúrgica Avançada do Exército dos EUA, MAJ Kyle N. Remick, corrobora tal 

importância: “As forças de operações especiais precisam de suporte cirúrgico de 

trauma que seja flexível e rapidamente móvel. As operações atuais no teatro de 

operações do Afeganistão exigiram que a 772ª Equipe Cirúrgica Avançada (FST) 

do Exército dos EUA forneça o suporte para missões de operações especiais e 

convencionais em curto prazo, usando sua equipe de ressuscitação cirúrgica móvel 

(SRT).” (Remick, 2009, p. 1, tradução nossa). 11   

Foi distribuído um questionário para militares do 2º BavEx com experiência em 

missões de busca e salvamento, entre pilotos e especialistas SAR (Safe and 

Rescue). Num total foram obtidas 13 respostas com o seguinte resultado: 

1) Qual sua especialidade? 

 
10  LEWIS JR. Frank R. Prehospital Care: an Overview . Currente Therapy of Trauma. In: TRUNKEY, 
Donald D. B. C. Deker Inc., Burlington, Ontano. 1986. p.45-46. 
11“Special Operations Forces need trauma surgical support that is flexible and rapidly mobile. Current 
operations in the Afghanistan Theater of Operations required the U.S. Army 772nd Forward Surgical 
Team (FST) to provide support for Special Operations missions and conventional missions on short-
notice using its mobile Surgical Resuscitation Team (SRT).”  



 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 1 - Resposta da mostra, em valores percentuais, sobre a especialidade de cada um. 
FONTE O autor 
2) O Senhor acha que um médico devidamente treinado compondo a tripulação e 

equipamentos de suporte à vida na Anv fariam diferença em uma missão de 

resgate? justifique. 

Respostas: 

A – Sim. Tendo em vista a urgência do atendimento quando o resgate é realizado 

por aeronave, a presença do médico para os primeiros atendimentos contribuiria 

muito para a chance de sobrevivência. Em especial em casos de ferimento por Arma 

de fogo ou quando o paciente estiver há muito tempo desidratado ou em algum tipo 

de choque. 

B – Sim. Numa situação de combate seria um incremento na probabilidade de 

sobrevida de um militar. No caso de uma situação de Não Guerra, seria condição 

sinequanon para realizar uma evacuação com segurança. Caso contrário, o ferido 

fica à própria sorte, à mercê de variações bruscas de altitude, pressão e temperatura 

sem nenhum auxílio ou monitoramento de suas condições já degradadas. 

C – Sim. Pois dariam à aeronave a capacidade de realizar uma Evacuação 

Aeromédica, aumentando as chances de sobrevivência de um eventual 

enfermo/acidentado. 

D – Sim. Passaríamos a realizar evacuação aeromédica e não somente o transporte 

de feridos estabilizados. 

E – Sim. Certamente o médico tem maior conhecimento/habilitação para realizar 

manobras invasivas para aplicação de medicamentos 



F – Sim. Muitos procedimentos para a manutenção da vida de uma vítima estão 

restritos a um médico, havendo impedimento técnico aos membros de busca e 

salvamento da AvEx. 

G – Sim, com o médico a bordo e treinado em uma missão de resgate em tempo de 

paz, é muito importante até para aumentar a capacidade de urgência dando suporte 

de vida mais eficaz 

H – Sim, pois a equipe de busca e salvamento, em determinadas ocasiões, pode 

ficar impossibilitada de realizar procedimentos invasivos, por questões técnicas e 

jurídicas, já com o médico a bordo, aumentaria a probabilidade de a vítima ou 

paciente viver. 

I – Sim. Porém apenas em operações de resgate que são imprescindíveis realizar 

medidas invasivas para manutenção da vida até a chegada em uma área com 

suporte avançado. 

J – Sim, pois a Equipe SAR tem conhecimento básico e não pode fazer manobras 

invasivas e um médico é habitado para tal. 

3) O senhor acredita que a missão de Alerta cumprida e m diversos contextos, desde 

exercícios internos até em apoio às diversas missões reais, teria uma capacidade 

plena com esta nova capacidade? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 2 – Valores da mostra, em percentuais, sobre a opinião a respeito da relação da 
capacidade de suporte à vida e a plenitude da missão de alertava 
FONTE: O autor 
 
4) Além do médico compondo a tripulação, equipamentos de suporte à vida seriam 

implantados na aeronave, como o senhor se sentiria decolando para uma missão 

de resgate com essas novas capacidades, em relação a consciência situacional e 

CRM? 

Respostas: 



A – A tripulação teria mais recursos para cumprir a missão, o assessoramento do 

médico é fundamental no processo de decisão do comandante da aeronave. 

B – Facilitaria na redução do sentimento de urgência e/ou pressa dos pilotos. Isso 

contribui para o gerenciamento do risco, reduzindo os fatores contribuintes para um 

acidente ou incidente provocado por deficiência na atenção da tripulação. 

C – Poderia focar apenas na parte operacional do voo, sem preocupação externa 

com as condições do ferido. 

D – Estaria mais confortável em saber que no acionamento para um eventual 

resgate, a aeronave teria plena capacidade de assegurar as melhores condições de 

transporte de um enfermo/acidentado. Isso influenciaria positivamente na 

consciência situacional e CRM de toda a tripulação pois seria um problema a menos 

para administrar. 

E – Treinamento e adestramento 

F – satisfeito 

G – Apesar de a responsabilidade ser um tanto quanto maior, a presença do médico 

perito com o equipamento necessário ampliaria muito as capacidades de operação 

e de maneira alguma afetaria o bom CRM e consciência da tripulação. 

H – Maior confiança sabendo que as possibilidades de sucesso no resgate à vida 

aumentariam sobremaneira, haja vista conhecimento acadêmico do médico bem 

como mais equipamentos disponíveis. 

I – Sem sombra de dúvidas, o sentimento de confiança em executar a missão seria 

muito maior, uma vez os recursos humanos e materiais seriam literalmente o mais 

indicado para a atividade. No entanto, cabe ressaltar que, atualmente, para as 

atividades de adestramento e calamidades em que a AvEx tem atuado, o contexto 

do questionário, aumentaria sim o poder da EvAem, mas no teatro de operações de 

guerra, empregar uma estrutura dessas, colocaria em risco um recurso 

imprescindível. 

J – Estaria mais confortável, pois estaríamos mais enquadrados na legalidade 

K – Situação adequada, porém dependendo do tipo de missão o médico em solo 

também pode ser o.mais adequado. 

L – Missão de Resgate é um termo Muito abrangente para esse questionamento. 

Essa nova capacidade é essência para realizar uma evacuação aeromédica e 

proporcionaria redução da carga emocional na tripulação sobre as 



responsabilidades para manutenção da vida do ferido. Em uma missão de resgate 

o mais importante é localizar, acessar e exfiltrar. 

M – Mais seguro e uma pronta resposta muito mais rápida e assertiva. 

Percebe-se nas respostas que este recurso é essencial não só para potencializar 

as probabilidades de sucesso em uma missão de resgate com evacuação 

aeromédica, mas também para melhorar a segurança de voo através de um 

gerenciamento de cabine voltado exclusivamente para o voo, ao retirar da tripulação 

toda e qualquer preocupação com o resgatado, já que há especialistas e 

equipamentos disponíveis para dividir o peso da missão.  

Esses dados ainda unem-se com a literatura aqui apresentada, entre as citações 

destacam-se as chances de sucesso com o socorro sendo feito na primeira meia 

hora, velocidade possível somente com aeronaves, uma equipe médica e 

equipamentos apropriados a bordo; o sucesso já verificado na PMSP, que mesmo 

tendo missão diferente da do Exército, o ato de salvar vidas é um denominador 

comum, e a experiência de combate Norte-Americana que demonstra a importância 

do suporte médico em combate. 

Embora os dados coletados corroborem com a ideia central desta pesquisa, houve 

certas limitações que impossibilitaram maior detalhamento do público-alvo para a 

obtenção de uma qualidade superior das respostas recebidas. Devido à distância e 

à dificuldade para descobrir qual militar foi em qual missão, fez-se necessário 

realizar um questionário com todo o público de especialistas, independente do grau 

de experiência, para possibilitar o cumprimento dos prazos da pesquisa e ao mesmo 

tempo ser uma amostra suficiente para fornecer dados confiáveis. 

A necessidade de fazer-se presente em todo o território nacional como força 

estratégica do Exército exige da AvEx capacidade plena para cumprir as suas 

missões. A Evacuação aeromédica é uma dentre um rol de missões, mas pode-se 

dizer que ela possibilita as demais no sentido em que oferece o suporte necessário 

para a máxima eficiência, além de contribuir para a segurança de voo ao passo que 

mitiga os riscos no sentido de contribuir para o gerenciamento de cabine. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verifica-se que a operacionalização da capacidade de realizar evacuação 

aeromédica é extremamente necessária para proporcionar à força terrestre a 

capacidade de intervir, de maneira rápida no combate, de modo a proporcionar um 



atendimento pré-hospitalar de urgência aos seus combatentes, aumentando o moral 

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

instituição perante a sociedade, visto o inestimável apoio possível a ser prestado no 

contexto das missões subsidiárias do Exército, sendo seu uso provável, por 

exemplo, em regiões inóspitas do país, onde a presença do estado se faz 

unicamente pelas Forças Armadas.  

Conclui-se também pela importância da realização de estudos para o treinamento 

de pessoal, adaptação dos equipamentos nas nossas aeronaves e 

operacionalização de procedimentos; visando não somente a obtenção de uma 

capacidade, mas obter enquadramento juridídico para nosso pessoal, não os 

deixando expostos à dúbias interpretações. Preocupação visível em algumas 

respostas do questionário exposto neste artigo. 

Por fim, a aquisição dessa capacidade colocará a Aviação do Exército Brasileiro em 

um nível acima, capaz de cumprir missões comprovadamente eficazes para o 

sucesso  no combate, deixando-a neste quesito, no mesmo nível do Exército mais 

provado em combate dos tempos atuais, o americano, que há muito tempo 

percebeu sua importância para o êxito nas batalhas. 


