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RESUMO 
 
 

No ano de 2020, no contexto do Novo Coronavírus, se iniciam as discussões a respeito das 
operações de evacuação aeromédica a serem realizadas pelas aeronaves e tripulações 
orgânicas da Aviação do Exército. Assunto importante para os tempos de paz, 
principalmente em apoio a população civil, durante as pandemias, nos desastres ambientais 
e nas eventuais urgências que se façam necessárias equipes especializadas em transporte de 
pacientes e resgate aeromédico. E não menos importante, para atuar de forma 
complementar com o apoio logístico nas missões da AvEx, elevando muito sua capacidade 
operativa por aumentar o moral da tropa e elevar as chances de salvar o bem mais precioso 
dos nossos militares. Visto isso, estudos e pesquisas principalmente na área de saúde se 
fazem necessários em proveito dessas operações. Portanto, o presente trabalho, através do 
levantamento das normas de outras forças singulares e da aviação civil, além das portarias 
que legislam a respeito dessa atividade, discorre sobre a formação e dimensionamento das 
tripulações aeromédicas capazes de cumprir tais missões. Também avalia os quesitos 
necessários para a capacitação dessas tripulações a fim de formar equipes orgânicas com 
treinamento próprio da AvEx.     
 
Palavras-chave: Medicina Militar. Evacuação Aeromédica. Aviação do Exército. 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In the year 2020, in the context of the New Coronavirus, discussions begin regarding the 
aeromedical evacuation operations to be carried out by the aircraft and organic crews of the 
Army Aviation. An important issue for times of peace, especially in support of the civilian 
population, during pandemics, in environmental disasters and in any emergencies that may 
be necessary for teams specialized in transporting patients and aeromedical rescue. And not 
least to complement the logistical support in AvEx missions, greatly increasing its operational 
capacity by increasing troop morale and increasing the chances of saving our military's most 
precious asset. In view of that, studies and researches, mainly in the health area, are 
necessary for the benefit of these operations. Therefore, the present work, through the 
survey of the norms of other singular forces and civil aviation, in addition to the ordinances 
that legislate on this activity, discusses the training and dimensioning of aeromedical crews 
capable of fulfilling such missions. It also assesses the necessary requirements for training 
these crews in order to form organic teams with AvEx's own training. 

Keywords:  Military Medicine. Aeromedical Evacuation. Army Aviation. 
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Evacuação Aeromédica no Âmbito da Aviação do Exército – 
Composição e Capacitação da Equipes Aeromédicas 
 

ANGELO GADIOLI CORTEZ1 

YAN SURIGUÊ UZÊDA FERREIRA2 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a Aviação do Exército têm sua vocação voltada para o combate, trazendo 

aero mobilidade as operações da Força Terrestre. Entretanto em sua condição de pólo 

tecnológico, está constantemente realizando pesquisas e estudos direcionadas ao 

aperfeiçoamento doutrinário. E é neste cenário de pesquisas, estudos e testes que se 

encontra o embrião das operações de EvAem no âmbito da AvEx.  

Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela epidemia do novo Coronavírus. 

Epidemia sem precedentes na medicina atual, iniciada na China, e que se espalhou 

rapidamente para todo o globo. Têm por característica, a rápida disseminação entre a 

população e a evolução para broncopneumonia grave em pacientes susceptíveis. Tais 

características da doença acarretam implicações diretas aos sistemas de saúde de muitos 

países, em especial ao Brasil, onde o SUS é responsável pelo tratamento de toda a população 

em suas diversas complexidades assistenciais e atualmente carece de recursos humanos e 

materiais. 

Neste contexto, surgiram diversos questionamentos quanto a realização de missões 

de EvAem pelo EB. Com a eminente possibilidade de superlotação dos leitos de UTI dos 

municípios do interior do país, surgia uma provável necessidade de apoio para transporte 

dos pacientes mais graves, inclusive em ventilação mecânica, aos grandes centros de saúde 

das capitais. Tal fato trouxe à tona, novamente, a temática das equipes médicas capacitadas 

a realizar EvAem na AvEx.  

Afim de elucidar questionamentos importantes a luz da formação e capacitação de 

tripulações médicas capazes de realizar transporte  inter hospitalar de pacientes da mais alta 

complexidade, eventualmente com enfermidades altamente contagiosas, tanto por  

perdigotos e aerossol como por contato, sob cuidados médicos  intensivos, possivelmente 
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em ventilação mecânica e eventualmente com algum grau de instabilidade hemodinâmica, 

que foi realizado este trabalho, porém sem qualquer pretensão de esgotar o assunto e 

formar diretriz a respeito, já que trata de assunto multidisciplinar e com vieses logísticos 

importantes. 

Portanto o presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de levantar as possibilidades de formação e 

capacitação de tripulações de saúde aptas a realizar missões de evacuação aeromédica no 

âmbito da Aviação de Exército. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Tendo em vista as Organizações Militares da Aviação do Exército situadas na 

Guarnição de Taubaté, o presente estudo, através de uma revisão de literatura, teve por 

objetivo levantar as informações atinentes a formação e capacitação das tripulações 

aeromédicas com enfoque na realização de evacuações aeromédicas. 

Para tanto, foram feitas pesquisas em livros e monografias da Biblioteca da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército, monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro, portarias do 

Ministério da Saúde, recomendações do Conselho Federal de Medicina, bibliografia de 

outras Forças Singulares e Normatizações da OTAN e ONU. 

Para selecionar os artigos científicos foram pesquisadas as bases de dados do Scholar 

Google, PubMed, do LILACS e do SCIELO, onde buscou-se as palavras de busca isoladas: 

aviação, Ev Aem, EVAM, CASEVAC e MEDEVAC, e busca combinada de duas palavras: 

evacuação aeromédica, tripulação aeromédica, operações aeromédicas, aeromedical 

evacuation, casualty evacuation e resgate aeromédico. Foram excluídos os artigos que após 

sua leitura não se referiam ao objetivo principal da presente pesquisa.  

 

 

3. EVACUAÇÃO AEROMÉDICA 

 

Inúmeras são as vantagens da utilização do meio aéreo como forma de transporte de 

vítimas no meio militar. Podemos ressaltar as vantagens atinentes ao terreno, como a 



 

 

 

transposição de barreiras, o longo alcance das aeronaves e a possibilidade de acessar áreas 

cercadas pelo inimigo. Podemos citar também o maior conforto as vítimas, aliado a rapidez 

do primeiro atendimento, o que pode impactar sobremaneira na sobrevida. E ainda, é um 

fator substancial para o aumento do moral da tropa. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017). 

A Evacuação Aeromédica (Ev Aem) é a missão aérea que emprega aeronaves 

especialmente configuradas para transportar pessoal, ferido ou doente, militar ou civil, das 

áreas de combate para locais onde possa receber assistência adequada. Ela também se 

aplica em situação de paz, no transporte de militares e civis, quando determinado. (BRASIL, 

2014) 

 

3.1 CASEVAC 

 

O Medical Support Manual for United Nations Field Missions DPKO/DFS de 2017 

define como ‟golden hour”: 

“Provision of timely and responsive medical care based on the 10-1-2 
timeline concept in all medical emergencies or in the chain of patient 
transfer from the primary care level to the appropriate higher level of 
medical care. This requires ensuring access to skilled first aid within 10 
minutes of the point of injury or the onset of symptoms; advanced life 
support as soon as possible, and no later than 60 minutes; and access to 
limb- and lifesaving surgery, no later than two hours. This first 60 minutes of 
time is referred to as the golden hour.” (“MEDICAL SUPPORT MANUAL FOR 
UNITED NATIONS FIELD MISSIONS 3 rd Edition UNITED NATI ON S DEPA RT 
M E N T O F P E A C E K E E P I N G OPERATIONS AND DEPARTMENT OF FIELD 
SUPPORT (DPKO/DFS)”, [S.d.]) 

 
Em observância ao preceito de golden hour, o CASEVAC cresce de importância à 

medida que visa a extração de combatentes pelos meios disponíveis e onde o MEDEVAC não 

é possível. Visto isso, as asas rotativas acabam ganhando destaque, pois atuam rapidamente, 

não dependendo de pistas de pouso e atuando em áreas de difícil acesso, além da opção de 

içar as vítimas sem a necessidade de pouso.  

Portanto, consiste na evacuação de vítimas para e entre as instalações médicas por 

terra ou por transporte aéreo (Joint Personnel Recovery, 2016). Consiste no transporte de 

vítimas para instalações médicas, ou de tratamento inicial, dentro da zona de combate, e é 

realizado por tripulantes não especialistas em saúde, também sem nenhum tipo de 

equipamento médico.  



 

 

 

Cabe ainda a ressalva que esse tipo de transporte não está protegido pela Convenção 

de Genebra, diferentemente das MEDEVAC que utilizam rotas protegidas, distintivos nas 

viaturas e aeronaves, e que não estão autorizadas a portar armamentos. 

 

 

 

FIGURA 1: 155th Armored Brigade Combate Team 

Autor: https://www.dvidshub.net/image/4253045/medics-conduct-casevac-training-155abct 

 

3.2 MEDEVAC 

 

Em acordo com Manual Apoio de Saúde em Operações Conjuntas do Ministério da 

Defesa de 2017: 

As evacuações médicas de feridos ou enfermos por via aérea, em aeronaves 
ambulâncias, configuradas para este específico transporte, sob supervisão médica 
de tripulações aeromédicas, e realizada de um local com recursos médicos 
limitados a instalações de saúde com maiores recursos técnicos, atendendo 
fundamentalmente ao princípio da oportunidade, são chamadas de EVAM. 
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017) 

 
Portanto, e da mesma forma, a missão de transporte aéreo de paciente militar ou 

civil, ferido em frente de combate ou simplesmente sendo transloucado de um ponto a 

outro, com maior infraestrutura assistencial pode ser denominada Evacuação Aeromédica 

(MARINHA DO BRASIL, 2014) 



 

 

 

Do ponto de vista militar, portanto consiste no transporte aéreo das baixas, realizado 

por pessoal médico, em rotas protegidas pela Convenção de Genebra, do campo de batalha 

até instalações médicas.  

Pode ser também definida mais facilmente como o movimento de pacientes para e 

entre instalações de tratamento médico por transporte aéreo. (Joint Personnel Recovery, 

2016). Por se tratar de transporte muitas vezes eletivo, dá-se preferência as asas fixas, tendo 

em vista a redução dos estresses em voo exacerbados pelas asas rotativas (vibrações, 

disbarismos, ruídos e espaço físico). 

Também engloba o conceito de “Transporte Aeromédico”, que consiste no 

transporte de pacientes, já previamente internados, entre um hospital e outro. Tal 

transporte está sob observância da legislação vigente do Ministério da Saúde e da Agência 

Nacional de Aviação Civil. 

 

 

FIGURA 2: Dispositivo de alocação dos mateirias médicos na aeronave Pantera K2, durante os 
treinamentos de EvAem COVID no 2°BAvEx em Taubaté, em 2020. 
Autor: POP - verificação dos materiais e procedimentos de cabine para aeronave Pantera k2, CAvEx, 
CeMAvEx, GSAR,  2 BAvEx, de 2020. 

 

 



 

 

 

 

FIGURA 3: Dispositivo de alocação dos mateirias médicos na aeronave Pantera K2, durante os 
treinamentos de EvAem COVID no 2°BAvEx em Taubaté, em 2020. Destaque da foto para ancoragem 
da maca ao piso da aeronave. 
Autor: POP - verificação dos materiais e procedimentos de cabine para aeronave Pantera k2, CAvEx, 
CeMAvEx, GSAR,  2 BAvEx, de 2020. 

 

  

FIGURA 4: Dispositivo de alocação dos mateirias médicos na aeronave Cougar, durante os 
treinamentos de EvAem COVID no 2°BAvEx em Taubaté, em 2020. Destaque da foto para ancoragem 
da maca ao piso da aeronave. 
Autor: POP - verificação dos materiais e procedimentos de cabine para aeronave Cougar e Jaguar, 
CAvEx, CeMAvEx, GSAR,  2 BAvEx, de 2020. 

 



 

 

 

 

FIGURA 5: Treinamento de EvAem durante a pandemia do Novo Coronavírus no 2° BAvEx 2020. 
Autor: O próprio. 

 

 

3.3 OPERAÇÃO DE BUSCA, COMBATE E SALVAMENTO 

 

O fato de a AvEx contar com equipes SAR, inclusive em prontidão, e ser a responsável 

pelo adestramento e formação desse tipo especializado de tropa, nos remete também a sua 

definição no contexto EvAem, já que carece de meios ‟medicalizados” para o transporte das 

vítimas. 

 As operações de busca, combate e salvamento têm o propósito de localizar e 

socorrer aeronaves abatidas ou acidentadas, navios, materiais e instalações diversas, 

avariadas ou sinistradas, no mar ou em terra, e também prestar socorro as tripulações ou 

pessoas em perigo.  Também identifica, detecta, localiza e recupera pessoal em ambientes 

hostis, nas situações de conflitos armados, os colocando em localidades de fácil extração por 

parte de forças amigas. (“MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DE 

OPERAÇÕES TERRESTRES Manual de Campanha”, [S.d.]). 



 

 

 

Podemos, portanto, fazer analogia da atividade SAR com a definição de Resgate. O 

Joint Personel Recovery, UK, 2003,  define resgate como a ‟Transferência de pessoas, de um 

ambiente hostil para um ambiente seguro, sem tratamento médico especializado” (Joint 

Personnel Recovery, 2016). 

 

 

3.4 FORWARD AEROMEDICAL EVACUATION 

 

O termo forward aeromedical evacuation remete as situações de CASEVAC. Em sua 

definição pela STANAG 3204, é a fase da evacuação de feridos entre os pontos dentro do 

campo de batalha, do front até o ponto inicial do tratamento médico, e assim para pontos 

subsequentes dentro da zona de combate (NATO, 1999). 

 

 

3.5 TACTICAL AEROMEDICAL EVACUATION 

 

Essa fase da evacuação provê transporte aéreo às vítimas, da zona de combate para 

fora da zona de administração, e entre pontos comunicantes dentro da zona de combate. 

Nesse tipo de operação, o benefício de uma transferência de paciente, para uma área onde 

instalações médicas apropriadas estão disponíveis devem ser avaliados, em detrimento da 

capacidade do mesmo em resistir aos estresses em voo. (NATO, 1999). 

 

3.5 STRATEGICAL AEROMEDICAL EVACUATION 

 

 Essa fase de evacuação fornece transporte aéreo para pacientes fora das 

áreas ou de teatros de operações ativos, para base doméstica, para outras nações amigas ou 

para uma área de segurança temporária. (NATO, 1999.) 

 

 

4. CATEGORIZAÇÃO DAS VÍTIMAS 

 



 

 

 

Durante o processo de EvAem, uma série de procedimentos e processos são 

desencadeados de maneira organizada hierarquicamente. Isto ocorre desde o ponto de 

partida, que consiste na solicitação da EvAem pelo médico assistente, durante a execução da 

evacuação aeromédica propriamente dita, e até o recebimento do paciente em instalação de 

saúde adequada. Todas as informações são previamente recebidas, pelo Médico 

Coordenador da EvAem, e após sua avaliação, se dá início ao processo de planejamento da 

EvAem (“COMMANDER 1 CANADIAN AIR DIVISION”, 2011). Uma das etapas a serem 

percorrida durante a EvAem é a categorização das vítimas. Tal atividade é fundamental para 

o pré dimensionamento da tripulação aeromédica, apta a atender a demanda, além do tipo 

de aeronave, número de leitos e materiais aeromédicos a serem utilizados para o translado. 

Desta forma as vítimas são alocadas em Prioridade, Dependência e Classificação 

(NATO,1999). 

 

4.1 PRIORIDADE 

 

a. EMERGÊNCIA: pacientes que necessitam de transporte aeromédico imediato, 

com risco iminente de vida ou sequela grave. 

b. URGENTE: pacientes que necessitam de assistência médica, porém não disponível 

no local e que estão sujeitos a sofrer dor desnecessária ou sequelas a menos que 

seja evacuado com menor atraso possível. 

c. ELETIVO: pacientes que necessitam de tratamento não disponível localmente, 

porém podem aguardar voos eletivos.  

 

4.2 DEPENDÊNCIA 

 

A avaliação de dependência leva em consideração as baixas que receberam 

atendimento médico porém podem evoluir com instabilidade, podendo exigir cuidados 

intensivos em voo. 

 

a. Dependência 1 / Alta dependência: pacientes em suporte avançado de vida. São 

aqueles em cuidados médicos intensivos. Por exemplo os pacientes em ventilação 



 

 

 

mecânica, com monitoramento invasivo da pressão arterial, instáveis 

hemodinamicamente, inconscientes ou sob anestesia geral. 

b. Dependência 2 / Média dependência: são os pacientes que apesar de não 

demandar suporte intensivo, necessitam de monitoramento frequente e regular, 

e que sua condição pode eventualmente decair durante o translado. São os que 

necessitam por exemplo de suplementação de O2, uma ou mais medicações 

endovenosas, múltiplos drenos e cateteres. 

c. Dependência 3 / Baixa dependência: pacientes que o quadro clinico 

provavelmente não vá se deteriorar durante a EvAem, porém necessitam de 

cuidados de enfermagem, como terapia simples com oxigênio, medicações 

intravenosas e cateter urinário. 

d. Dependência 4 / Mínima dependência: pacientes que não requerem cuidados de 

enfermagem durante o voo, mas que podem necessitar de ajuda com a 

locomoção. 

 

4.3 CLASSIFICAÇÃO 

 

a. Classe 1: Pacientes neuropsiquiátricos. 

 Classe 1A: Pacientes psiquiátricos graves, agitados, que requerem 

contenção física, sedação ou supervisão permanente. 

 Classe 1B: Pacientes psiquiátricos porém que não necessitam de 

contenção e que no momento se apresentam calmos.Estes pacientes 

podem evoluir durante o voo com agitação trazendo riscos a tripulação e a 

si próprios. Necessitam de supervisão durante o voo e eventualmente 

sedação. 

 Classe 1C: Pacientes psiquiátricos controlados e calmos que podem viajar 

porém sob supervisão. 

 

b. Classe 2: Pacientes imobilizados. 

 Classe 2A: Pacientes imobilizados que não apresentam condições de se 

movimentar sozinhos.  



 

 

 

 Classe 2B: Pacientes imobilizados porém que podem eventualmente se 

movimentar em caso de emergência. 

 

c. Classe 3: Pacientes sentados. (Exceto psiquiátricos): Pacientes que podem viajar 

sentados porém em caso de emergência talvez necessitem de assistência para 

escapar. 

 

d. Classe 4: Pacientes que deambulam. (Exceto psiquiátricos). Pacientes capazes de 

deambular e capazes de viajar sem assistência. 

 
 

5. DIMENSIONAMENTO DAS TRIPULAÇÕES AEROMÉDICAS 

 

 Desta forma a STANAG 3204 – Aeromedical Evacuation da ONU de 1999, dimensiona 

as Tripulações Aeromédicas baseando-se no número de baixas e na sua Dependência. 

a. Dependência 4: 

 1-10 pacientes: 1 tripulante aeromédico. 

 11-20 pacientes: 2 tripulantes aeromédicos (se possível, 1 deve ser 

enfermeiro). 

 21-40 pacientes: 3 tripulantes aeromédicos (se possível, pelo menos 1 deve 

ser enfermeiro). 

 41-60 pacientes: 4 tripulantes aeromédicos (se possível, pelo menos 2 devem 

ser enfermeiros). 

b.  Dependência 1: 

 1 ou 2 pacientes: 1 médico intensivista e que tenha treinamento em medicina 

de aviação. 

 3 ou 4 pacientes: 1 médico intensivista mais 1 médico extra, um deles com 

treinamento em medicina de aviação. 

 Para cada paciente: pelo mendo 1 enfermeiro intensivista. 

 Um técnico de enfermagem competente para gerir o equipamento de suporte 

a vida. 

c. Dependência 2:  



 

 

 

 Um médico especialista em medicina de aviação. 

 Para mais de 10 pacientes e para cada 10 pacientes extras: 1 enfermeiro de 

aviação e 1 técnico em enfermagem. 

d. Dependência 3:  

 1 enfermeiro de aviação. 

 

6. CRITÉRIOS MÉDICOS DE CONTRA INDICAÇÕES CLÍNICAS A EVAEM 

 

 De acordo com as Normas para Apoio de Saúde às Operações Navais, da Marinha do 

Brasil, 2004, as baixas abaixo relacionadas são de caráter Intransportável: 

  

a. Casos com prognóstico fatal; 

b. Todos os pacientes abaixo mencionados, a não ser que os meios de assistência 

médica de que necessitem não estejam disponíveis no local: 

  pacientes portadores de doenças infectocontagiosas com alto risco de 

transmissão pessoa a pessoa. Em caso de necessidade deverão ser tomadas 

medidas especiais de proteção para a equipe de saúde e tripulação; 

  pacientes com imobilização rígida dos maxilares, quando houver a 

impossibilidade de remover a imobilização ou realizar a prevenção de 

broncoaspiração; 

  Incapacidade de manter oxigenação e ventilação adequadas durante o 

transporte ou durante a permanência no local de destino pelo tempo 

necessário; 

  Incapacidade de manter performance hemodinâmica durante o transporte ou 

durante a permanência no local de destino pelo tempo necessário; 

  Incapacidade de monitorar o estado cardiorrespiratório durante o transporte 

ou durante a permanência no local de destino pelo tempo necessário; 

  Presença de patologia ou condição não compensável durante o transporte 

que, de acordo com os conceitos da medicina Aeroespacial, possa sofrer 

agravamento em decorrência de variações da pressão atmosférica, 



 

 

 

temperatura, vibração e acelerações previstas no ambiente hipobárico das 

atividades aeronáuticas; 

  Necessidade de equipamentos vitais que não possam ser substituídos 

durante o voo ou que não possam ser adequadamente fixados na aeronave 

sem colocar em risco a aeronave; 

  Presença de anemia severa, abaixo de 2,5 milhões de glóbulos vermelhos por 

milímetro cúbico (mm3) ou menos de 50% de hemoglobina, verificadas nas 

últimas 72 horas antes do voo; e 

  Presença de coleções gasosas nas cavidades corporais, tais como 

pneumotórax (exceto com dreno torácico). 

 

Da mesma forma a STANAG 3204 – Aeromedical Evacuation da ONU, de 1999, nos 

traz os seguintes critérios clínicos de exclusão para embarque dos pacientes, exceto quando 

não há outro meio de transporte aceitável: 

 

a. Pacientes na fase infecciosa de doenças transmissíveis graves. Caso forem 

transportados, devem ser tomadas precauções adequadas para o proteção de 

outros ocupantes. 

b. Doentes e feridos cujo estado geral é tal, que não podem sobreviver ao vôo. 

c. Pacientes cujas mandíbulas superiores e inferiores estão imobilizadas. Tais 

pacientes exigem supervisão constante por pessoas competentes e 

equipadaspara remover os materiais de amarração imediatamente, caso o 

paciente fique enjoado ou vomite. A fixação por elásticos intermaxilares é 

preferível devido a facilidade de corte. 

d. Pacientes grávidas que estão além do 250º dia de gravidez, rotineiramente não 

são aceitáveis para evacuação aeromédica, mas podem ser removidas visando a 

manutenção da saúde mental e / ou física da paciente, e determinado por 

autoridade médica competente. 

 

A STANAG 3204 – Aeromedical Evacuation da ONU, de 1999, ainda prevê que os 

pacientes com qualquer uma das seguintes condições, requerem especial atenção ao serem 

selecionadas para evacuação aeromédica, particularmente em aeronaves não pressurizadas: 



 

 

 

 

a. Desconforto respiratório. Pacientes cuja capacidade vital expontânea é menor de 

900 ml. Neste caso não devem ser removidos por via aérea sem um respirador 

mecânico. 

b. Insuficiência cardíaca ou pós infarto agudo do miocárdio. 

c. Anemia severa. Com menos de 2.5 milhões de eritrócitos po milimetro cúbico ou 

com menos de 7 g de hemoglobina por ml, com dosagem mais próxima possível 

do voo ou no mínimo 72 horas antes. 

d. Gás aprisionado dentro de qualquer uma das cavidades corporais, por ex. 

pneumotórax, obstrução intestinal ou sinusite aguda. Pacientes pós-laparotomia 

ou toracotomia normalmente não devem ser removidos dentro de 10 dias de pós 

operatório, exceto em aeronave pressurizada. 

e. Pacientes com condições psiquiátricas, requerem consideração especial antes do 

embarque. Doença psiquiátrica passada, excesso de nervosismo, fobias de voo, 

etc., devem ser levados em consideração. Antes do vôo todos os pacientes devem 

ser mantidos em observação, por tempo suficiente, para determinar sua 

adequação aos cuidados de enfermagem durante o vôo. 

f. Pacientes com condições médicas ou cirúrgicas críticas (por exemplo, feridas 

penetrantes ou lesões no tórax ou abdômen) devem ser estabilizados, se possível 

antes da evacuação aeromédica. Pacientes instáveis ou recentemente 

estabilizados, devem ser acompanhado por um oficial médico, sempre que 

possível, devidamente especializado. 

 

 

7. ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA AEROESPACIAL 

 

O presente estudo sugere avaliar a formação e capacitação da tripulação aeromédica, 

e por vezes se observa na literatura, a recomendação de especialização do profissional 

médico em medicina aeroespacial. De acordo com processo consulta N° 3.377/99 ao 

Conselho Federal de Medicina: 

Para efeito da atividade médica envolvida no transporte aéreo de pacientes, 
considera-se que o serviço de transporte aeromédico deve estar subordinado à 
autoridade técnica de um diretor médico com habilitação mínima compreendendo 



 

 

 

capacitação em emergência pré-hospitalar, noções básicas de fisiologia de voo e 
noções de aeronáutica, conforme descritas neste documento, sendo também 
recomendável habilitação em medicina aeroespacial. (CFM, 2000). 

 

A atividade de EvAem deverá ser coordenada sempre que possível por um médico de 

aviação (MARINHA DO BRASIL, 2014) . 

A EvAem na F Ter integra a estrutura do STEB e emprega 

pessoal especializado e adestrado para preparar, evacuar e gerir os 

pacientes em rota” (BRASIL, 2014). 

 

8. CAPACITAÇÃO DAS TRIPULAÇÕES AEROMÉDICAS 

 

De acordo com portaria 2048, de 5 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde, 

que trata da questão de Urgências e Emergências no SUS, as tripulações aeromédicas devem 

seguir as determinações da Divisão de Medicina Aeroespacial da Força Aérea no que tange a 

sua capacitação. Tais determinações são descritas abaixo:   

 

a. Noções de aeronáutica. 

 Terminologia aeronáutica; 

 Procedimentos normais e de emergência em voo; 

 Evacuação de emergência; 

 Segurança no interior e em torno de aeronaves; 

 Embarque e desembarque de pacientes; 

 Noções básicas de fisiologia de voo; 

 Atmosfera; 

 Fisiologia respiratória; 

 Estudos clínicos da hipóxia 

 Disbarismos; 

 Forças acelerativas em voo e seus efeitos para o corpo humano; 

 Aerocinetose; 

 Ritmo circadiano; 

 Gases, líquidos e vapores tóxicos em aviação; 

 Ruídos e vibrações; 



 

 

 

 Cuidados de saúde com paciente em voo. 

 

Os tripulantes aeromédicos que atuam em resgate devem ainda ter a capacitação 

adicional. 

a. Piloto de aeronave de asas rotativas. 

 Módulo comum: total 8 horas 

 Qualificação pessoal: Atendimento pré hospitalar, sistema de saúde local, 

rotinas operacionais. 

b. Profissional de segurança e Auxiliar/Técnico de Enfermagem. 

 Rotinas operacionais de transporte aeromédico 

 Noções de aeronáutica: 10 horas 

 Noções básicas de fisiologia em voo: 12 horas 

c. Médicos e Enfermeiros. 

 Rotinas operacionais de transporte aeromédico. 

 Noções de aeronáutica:10 horas. 

 Noções básicas de fisiologia em voo: 20 horas. 

 

9. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA  

 

O CFM em processo consulta de N° 3.3377/99 (PC/CFM/N°14/2000), também prevê 

as seguintes competências para capacitação do Enfermeiro: 

a. Requisitos gerais: 

 Disposição pessoal para a atividade; 

 Equilíbrio emocional e autocontrole; 

 Disposição para cumprir ações orientadas; 

 Disponibilidade para recredenciamento periódico; 

 Experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento 

de urgências e emergências; 

 Iniciativa e facilidade de comunicação; 

 Destreza manual e física para trabalhar em unidades móveis; 

 Capacidade de trabalhar em equipe. 



 

 

 

 

b. Escolaridade: 

 Curso superior com registro profissional em órgão de classe respectivo. 

 

c. Competências: 

 Administrar tecnicamente o serviço de atendimento pré-hospitalar; 

 Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; 

 Participar da formação dos socorristas e dos técnicos em emergência médica; 

 Prestar assistência direta às vítimas, em atuação na aeronave; 

 Avaliar a qualidade profissional dos socorristas e técnicos em emergência 

médica e proporcionar-lhes supervisão em serviço; 

 Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as 

necessidades de educação continuada da equipe; 

 Ao integrar o Centro de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, 

participar do desenvolvimento de recursos humanos para o serviço e a 

comunidade; 

 Exercer todas as funções previstas para os socorristas e técnicos em 

emergência médica; 

 Exercer todas as funções legalmente reconhecidas à sua formação 

profissional; 

 Obedecer ao código de ética de enfermagem. 

 

Para o Médico é previsto: 

a. Requisitos gerais: 

 Equilíbrio emocional e autocontrole; 

 Disposição para cumprir ações orientadas; 

 Iniciativa e facilidade de comunicação; 

 Destreza manual e física para trabalhar em unidades móveis; 

 Capacidade de trabalhar em equipe. 

 

b. Escolaridade: 



 

 

 

 Curso superior com registro profissional em órgão de classe respectivo. 

 

c. Competências 

 Exercer a regulação médica do sistema, compreendendo: 

recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de 

atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta), acompanhamento do 

atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica; 

 Manter contato diário com os serviços médicos de emergência 

integrados ao sistema; 

 Prestar assistência direta aos pacientes na aeronave, realizando os atos 

médicos possíveis e necessários; 

 Exercer o controle operacional da equipe assistencial; 

 Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua 

profissão; 

 Avaliar a qualidade profissional dos socorristas e técnicos em 

emergência médica e subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento 

de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da 

equipe; 

 Ao integrar o Centro de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos, participar do desenvolvimento de recursos humanos para o 

serviço e a comunidade; 

 Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; 

 Obedecer ao código de ética médica. 

 Preencher relatório de voo. 

 

Em relação a capacitação, o processo consulta de N° 3.3377/99 (PC/CFM/N°14/2000) 

do CFM prevê: 

 

a. Piloto:  

Módulo comum: total 8 horas 

 Qualificação pessoal; 



 

 

 

 Atendimento pré-hospitalar; 

 Sistema de saúde local; 

 Rotinas operacionais; 

 Biocinética/cinemática do trauma. 

 

Módulos básicos: 

 Regulação Médica: 2 horas. 

 Abordagem do paciente: 36 horas. (Abordagem do paciente; 

abordagem do politraumatizado; ressuscitação cardiopulmonar; 

biossegurança). 

 Intervenções específicas: 16 horas. (Assistência no parto; emergências 

psiquiátricas/suicidas/alteração comportamental; catástrofes e 

desastres). 

 Estágios práticos: 40 horas. 

 Trânsito: 2 horas (cargas perigosas) 

 Noções básicas de fisiologia de voo: 12 horas. 

 

b. Socorrista e Auxiliar/Técnico de Enfermagem. 

Em adição ao módulo básico 

 Noções de aeronáutica: 10 horas; 

 Noções básicas de fisiologia de voo: 12 horas; 

 

c. Médicos e Enfermeiros. 

Noções de aeronáutica: 10 horas. 

 Terminologia aeronáutica; 

 Procedimentos normais e de emergência em vôo; 

 Evacuação de emergência; 

 Segurança no interior e em torno de aeronaves; 

 Embarque e desembarque de pacientes. 

 

Noções básicas de fisiologia de voo: 20 horas. 



 

 

 

 Atmosfera; 

 Fisiologia respiratória; 

 Estudo clínico da hipóxia; 

 Disbarismos; 

 Forças acelerativas em voo e seus efeitos sobre o organismo 

humano; 

 Aerocinetose; 

 Ritmo circadiano; 

 Gases, líquidos e vapores tóxicos em aviação; 

 Ruídos e vibrações; 

 Cuidados de saúde com paciente em voo. 

 

10. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

 

De acordo com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, RBAC N°90 de 12 de abril 

de 2019, Requisitos para Operações de Aviação Pública, no que trata dos requisitos para 

capacitação das tripulações aeromédicas (Profissional de saúde embarcado). 

a. ser profissional da saúde, segundo a legislação e/ou regulamentação específica; e 

b. ter recebido briefing de segurança do piloto em comando da aeronave ou dos 

membros da tripulação (ou outra pessoa com função a bordo) por ele designado, 

no mínimo nos seguintes assuntos: 

 familiarização com o modelo de aeronave e das saídas de emergências; 

 instruções sobre o uso do cinto de segurança ou outro dispositivo de 

amarração da tripulação, das pessoas com função a bordo e do paciente; 

 procedimentos normais, anormais e de emergências; 

 procedimentos para evacuação de emergência; 

 comunicação com a tripulação e com as outras pessoas com função a 

bordo; 

 uso do sistema de comunicação interna da aeronave; 

 localização dos extintores de incêndios e dos equipamentos de 

sobrevivência; 



 

 

 

 embarque e desembarque do paciente; 

 critérios de segurança dentro e ao redor da aeronave; 

 orientações sobre os equipamentos médicos embarcados, conforme 

aplicável; 

 pouso na água e uso do equipamento de flutuação, conforme aplicável; 

 aspectos fisiológicos relacionados ao voo, conforme aplicável; 

 procedimentos normais e de emergência para uso do oxigênio para voos 

realizados acima de 12.000 pés AGL, conforme aplicável. 

 

 

 

11. DISCUSSÃO 

 

 Diante do exposto, fica evidente que os critérios e normas adotadas pelas 

diferentes agências, no tocante ao dimensionamento e capacitação das equipes 

aeromédicas são basicamente os mesmos. Podemos observar que o dimensionamento das 

equipes é dependente da quantidade de baixas e das condições clínicas que estas 

apresentam. No caso da capacitação das equipes observamos que o profissional deve 

apresentar seu credenciamento dentro de sua área de atuação e já intrinsecamente os 

atributos inerentes a ela. Além disso devem os tripulantes receber treinamento especifico 

nas áreas de fisiologia de voo, conhecimento sobre a atmosfera e leis dos gases, 

disbarismos, acelerações, estresses em voo, estresses autoprovocados e do conhecimento 

dos procedimentos de cabine, embarque e desembarque. 

 

12. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados apontados pela presente pesquisa foi possível portanto, 

concluir que a formação e capacitação de tripulações aeromédicas no âmbito da AvEx é 

possível, porém a longo prazo. Para tanto, os recursos humanos devem ser treinados, de 

acordo com as normas apresentadas na pesquisa e o material aeromédico deve ser 

adequado de acordo com a portaria 2048 de 05 de novembro de 2002 do Ministério da 

Saúde. Toda a literatura analisada propõe basicamente, os mesmos pré requisitos para a 



 

 

 

capacitação dos profissionais que atuam na área assistencial das EvAem. Atualmente as OM 

AvEx são capazes de fornecer as instruções necessárias que atendam a esses pré requisitos, 

contemplando as noções básicas de aeronáutica e fisiologia em voo, além da gama de 

procedimentos desde o briefing, passando pelo translado do paciente, até o pouso. Além 

disso o dimensionamento das equipes também não é fator limitador, já que a AvEx trabalha 

integralmente com asas rotativas, o que reduz muito o número de pacientes embarcados, e, 

portanto, utilizaria equipes com número de tripulantes aeromédicos reduzidos. Um 

limitador, porém, entrave já encontrado na formação dos pilotos e dos médicos especialistas 

em medicina aeroespacial são os estágios fisiológicos e os treinamentos aquáticos. Entraves 

esses solucionados através de parcerias com a Força Aérea, no caso do Estágio Fisiológico 

realizado junto ao Instituto de Medicina Aeroespacial no Campo do Afonsos no Rio de 

Janeiro e com a Marinha do Brasil no Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval em São 

Pedro da Aldeia. 

A AvEx hoje conta com pelo menos 6 médicos especialistas em medicina 

aeroespacial. O que permite o trabalho em escala nas operações de EvAem. Talvez neste 

caso, um limitador seria a especialização em medicina intensiva. Tal especialização autoriza 

o médico, a transportar pacientes graves, em ventilação mecânica e em uso de drogas 

vasopressoras. Neste caso, uma sugestão como forma de contribuir com as EvAem na AvEx 

seria a aquisição de tais profissionais diretamente da EsSEx ou de outras Organizações 

Militares de Saúde, os habilitando em medicina aeroespacial. Outra forma de atuar seria 

conforme orienta o Manual Canadense EvAem, com a figura do MCD (Medical Crew 

Director), no caso um médico de Aviação que faz a interface entre o Médico Assistente e o 

restante da tripulação. Entretanto, outras especialidades médicas, associadas a experiência 

na área de emergências e/ou medicina intensiva também permitem o translado de pacientes 

graves. Especialidades essas como a anestesiologia, cardiologia e medicina interna. 

É evidente que o fato de tripulações aeromédicas serem formadas e capacitadas, na 

AvEx não é fator único para a realização das operações. Devemos lembrar que o material 

aeromédico necessário as EvAem não estão disponíveis atualmente no CeMAvEx. O material 

aeromédico é definido pela Portaria 2048 do Ministério da Saúde de 2002, inclusive com 

cardio desfibriladores homologados para uso em aviação.  
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