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RESUMO 
 
 
As operações aeroterrestres, constituídas pelo emprego de forças de combate por meio do 
movimento aéreo, apresentam riscos inerentes às condições ambientais, dispositivos 
utilizados e finalidade da atividade. O atendimento pré-hospitalar, como primeira linha de 
ação na assistência aos traumas e injúrias, enfrenta desafios a depender da situação em que 
esteja sendo aplicado. A abordagem às particularidades do atendimento pré-hospitalar neste 
cenário, no contexto do Exército Brasileiro atual, ainda é incipiente, com limitadas referências 
doutrinárias para o embasamento teórico-prático da equipe de saúde. Este trabalho tem 
como objetivo agregar conhecimentos para a futura melhoria da assistência à saúde dos 
militares da Brigada de Infantaria Pára-quedista durante as suas operações aeroterrestres, 
considerando os princípios e particularidades do atendimento pré-hospitalar e o seu emprego 
nessa situação em especial. Este trabalho é uma revisão de literatura de natureza aplicada, 
com abordagem qualitativa e caráter exploratório, em que foram utilizados trabalhos 
científicos nacionais e internacionais, portarias e manuais de doutrina na janela de 1993 a 
2021, por meio dos bancos de dados digitais: “DECEx”, “Biblioteca Digital do Exército”, 
“EBAcervo”, “RI-DPHDM”, “PUBMED”, “U.S Army Publications”, “RAND Corporation” e “USMC 
Publications”. Este estudo contemplou o atendimento pré-hospitalar tático nas Operações 
aeroterrestres abordando a doutrina vigente no Exército Brasileiro, os conhecimentos 
adquiridos no intercâmbio realizado entre a tropa paraquedista brasileira e a estadunidense 
durante a Operação Culminating ocorrida em 2021, e um estudo comparativo dos 
procedimentos de segurança entre tropas paraquedistas britânicas e norte-americanas 
realizado em 2018. Não foram encontradas evidências que fundamentem a relação exata do 
quantitativo entre militares da saúde (apoiadores) e demais militares em exercício ou 
operação real (apoiados). Outrossim, não foi possível estabelecer uma equivalência de 
materiais para o atendimento pré-hospitalar entre as tropas aeroterrestres nacional e 
internacionais estudadas, devido à compartimentalização das informações, à lacuna 
tecnológica entre as nações e aos recursos financeiros disponíveis. Devido ao sucesso das 
operações aeroterrestres estar diretamente relacionado com o estado de higidez dos 
combatentes, faz-se necessário um maior investimento em estudos de saúde operacional 
neste contexto para a otimização no estado de prontidão da Força Terrestre brasileira. 
 
Palavras-chave: Atendimento pré-hospitalar. Operações Aeroterrestres. Saúde Operacional.



 
 

ABSTRACT 

 

Airborne operations, constituted by the use of combat forces through air movement, present 
risks inherent to the environmental conditions, devices used and purpose of the activity. 
Prehospital care, as the first line of action in assisting trauma and injuries, faces challenges 
depending on the situation in which it is being applied. The approach to the particularities of 
prehospital care in this scenario, in the context of the current Brazilian Army, is still incipient, 
with limited doctrinal references for the theoretical and practical foundation of the health 
team. The objective of this work is to add knowledge for the future improvement of health 
care for soldiers from the Parachute Infantry Brigade during their airborne operations, 
considering the principles and particularities of prehospital care and its use in this particular 
situation. This work is a literature review of an applied nature, with a qualitative approach and 
exploratory character, in which national and international scientific works, ordinances and 
doctrine manuals were used from 1993 to 2021, through digital databases: “DECEx ”, “Army 
Digital Library”, “EBAcervo”, “RI-DPHDM”, “PUBMED”, “US Army Publications”, “RAND 
Corporation” and “USMC Publications”. This study contemplated the tactical pre-hospital care 
in airborne operations addressing the current doctrine in the Brazilian Army, the knowledge 
acquired in the exchange carried out between the Brazilian and US paratroopers during 
Operation Culminating in 2021, and a comparative study of safety procedures between British 
and American paratroopers held in 2018. No evidence was found to substantiate the exact 
relationship between the number of military personnel in health (supporters) and other 
military personnel in actual exercise or operation (supported). Furthermore, it was not 
possible to establish an equivalence of materials for prehospital care among the national and 
international air forces studied, due to the compartmentalization of information, the 
technological gap between nations and the available financial resources. Due to the success 
of airborne operations being directly related to the health status of combatants, greater 
investment in operational health studies in this context is necessary to optimize the readiness 
of the Brazilian Ground Force.  
 
Keywords: Prehospital care. Airborne Operations. Combat Medicine. 
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As particularidades do atendimento pré-hospitalar nas Operações 
Aeroterrestres da Brigada de Infantaria Pára-quedista 
 

AGATHA MEDRADO DA ROSA BAPTISTA1 

CLAUDIA DE ALMEIDA GUARANHA COSTA2 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt) é uma Grande Unidade com 

características específicas e únicas no Exército Brasileiro. Sua capacidade em realizar 

Operações Aeroterrestres (OpAet) confere mobilidade estratégica para emprego da Força 

Terrestre (F Ter) (BRASIL, 2020a). 

 As OpAet são aquelas que envolvem o movimento aéreo, normalmente com o uso de 

paraquedas, para o emprego de forças de combate e seus respectivos apoios (BRASIL, 2020a). 

São operações relativamente modernas, em virtude do seu primeiro emprego militar efetivo 

ter sido em 1937, quando os soviéticos e alemães lançaram os seus combatentes durante a 

Guerra Civil Espanhola (SÁ JÚNIOR, 1993). No Brasil, a Bda Inf Pqdt surgiu a partir da Escola de 

Pára-quedistas, criada pelo então Capitão Roberto De Pessôa em 1945, o qual anteviu a 

necessidade de capacitação de uma tropa combativa aeroterrestre (BRASIL, 2021a). 

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) constitui a primeira linha de ação das equipes de 

saúde no atendimento ao ferido. A avaliação inicial da vítima engloba desde os riscos 

apresentados no ambiente, ao seu estado físico de higidez e remoção daquele local, contando 

com os mais diversos tipos de conduta emergencial para garantir menores índices de 

morbimortalidade possíveis (BRASIL, 2020b). 

Apesar do surgimento do APH se confundir na história da evolução da Medicina, a sua 

origem, no contexto das operações miliares, de forma sistematizada, encontra-se no exército 

de Napoleão Bonaparte, quando Dominique Jean-Larrey desenvolveu as “ambulâncias 

voadoras” ou “ambulâncias volantes”, e as primeiras estruturas similares a hospitais de 

 
1 Médica Ginecologista e Obstetra, 1º Tenente Aluna, Escola de Saúde do Exército. E-mail: 
agathamedrado@yahoo.com.br 
2 Médica Gastroenterologista, Capitão, Escola de Saúde do Exército.  
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campanha. A importância do resgate do ferido no campo de batalha e o suporte inicial já eram 

identificados como fundamentais para o sucesso da sobrevivência do ferido (STRALEN, 2008). 

Aplicado no contexto das OpAet, o APH enfrenta particularidades devido à 

periculosidade inerente ao emprego da infantaria brasileira pelo ar, cujo cenário destino varia 

da selva à caatinga, do centro urbano à montanha. Os militares adestrados para realizar o 

suporte à vida dessa tropa precisam contar com recursos limitados por um período de até 

setenta e duas horas (BRASIL, 2020a), contando com o risco adicional de traumas durante e 

após o salto da aeronave.  

O Destacamento de Saúde Pára-quedista (Dst Sau Pqdt) é oriundo do Grupamento de 

Saúde Aeroterrestre, criado no ano de 1969, porém somente em 1973 recebeu a atual 

denominação militar (BRASIL, 2016). A criação recente do Dst Sau Pqdt limita o número de 

estudos e publicações acadêmicas no âmbito do APH das OpAet brasileiras. Dessa forma, as 

equipes de saúde enfrentam a escassez de doutrina produzida no país adequada à realidade 

nacional. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o atendimento pré-hospitalar nas Operações 

Aeroterrestres e exercícios desempenhados pela Brigada de Infantaria Pára-quedista, de 

modo a agregar conhecimentos para a futura melhoria da assistência à saúde. 

Secundariamente, objetivou-se a descrição dos princípios e particularidades do atendimento 

pré-hospitalar. Foi analisado o emprego do atendimento pré-hospitalar e apoio à saúde em 

Operações Aeroterrestres, com uma tentativa de identificar as possíveis lacunas doutrinárias 

do atendimento pré-hospitalar nas Operações Aeroterrestres. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho é uma revisão de literatura de natureza aplicada, com abordagem 

qualitativa e caráter exploratório. Foram utilizados trabalhos científicos nacionais e 

internacionais, portarias e manuais de doutrina por meio dos bancos de dados digitais: 

“DECEx”, “Biblioteca Digital do Exército”, “EBAcervo”, “RI-DPHDM”, “PUBMED”, “U.S Army 
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Publications”, “RAND Corporation” e “USMC Publications”. Incluiu-se trabalhos na língua 

portuguesa e inglesa, na janela de tempo entre 1993 e 2021. Os descritores utilizados foram 

“Atendimento pré-hospitalar”, “Atendimento pré-hospitalar tático”, “Saúde”, “Medicina 

operacional”, “Operações aeroterrestres”, “Assalto aeroterrestre”, “Air assalt operations”, 

“Paratroopers”, “Medical support”, “Emergency care”, “Prehospital care”, e “Casualty 

evacuation”. Como critérios de exclusão, não foram considerados trabalhos em outra língua 

estrangeira que não fosse inglês, fora da janela de tempo estipulada. 

 

2.2 O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR  

 

 O atendimento pré-hospitalar (APH) constitui a primeira linha de ação no atendimento 

ao paciente ferido ou com enfermidade aguda, cujo objetivo inclui o controle de danos inicial 

a nível de urgência/emergência e transporte para um serviço de saúde com infraestrutura 

mais adequada. (BRASIL, 2002). 

No Brasil, O APH foi regulamentado por meio da Portaria N° 2048/GM de 5 de 

novembro de 2002, dividindo-se em frações fixas (postos de saúde de baixa complexidade) e 

móveis (ambulâncias de Transporte, de Suporte Básico, de Resgate, e de Suporte Avançado) 

(BRASIL, 2002). 

Com abrangência clínica e cirúrgica, o APH baseia-se em protocolos consagrados 

internacionalmente para otimização do tempo e recursos na abordagem das vítimas, tais 

como o Prehospital Life Support (PHTLS), Basic Life Support (BLS), Advanced Cardiovascular 

Life Support (ACLS), e Advanced Trauma Life Support (ATLS). A sistematização do atendimento 

e padronização de conduta das equipes visam a redução de erros na “hora de ouro”, 

fundamental não apenas para a sobrevivência do paciente no momento inicial, mas também 

para melhor prognóstico nas intervenções a nível terciário que se seguirão (American Heart 

Association, 2016). 
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2.3 O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO 

 

 No meio militar, o APH sofreu adaptações para abranger os cenários particulares em 

que se encontram suas vítimas: operações com combate corporal, uso de armas de fogo e 

armas brancas, explosivos, gases tóxicos, adestramentos em ambientes especiais, e resgate 

em ambientes com visibilidade reduzida. Dessa necessidade, surgiu o Tactical Combat 

Casualty Care (TCCC), componente militar do PHTLS desde 1999, com três objetivos 

primordiais: tratar o militar baixado, prevenir novas baixas e completar a missão. Ademais, o 

TCCC divide-se em três ambientes de atuação (BUTLER JR, 2007; BRASIL, 2020b): 

1. Atendimento sob fogo inimigo (“Care Under Fire”): supressão do fogo inimigo pelo 

socorrista e pela vítima para evitar novas baixas, estancamento de hemorragia maciça 

e imobilização do paciente, e transporte para local abrigado.  

2. Atendimento em campo tático (“Tactical Field Care”): local abrigado, porém sob risco 

iminente de fogo inimigo. O socorrista deverá fazer avaliação do estado neurológico, 

hemorragia maciça, vias aéreas, respiração, circulação, lesões cranioencefálicas e 

hipotermia da vítima. 

3. Atendimento durante evacuação (“CASEVAC Care”): feito no meio de transporte do 

paciente. A evacuação deverá ser a prioridade para não atrasar o tratamento 

definitivo. 

 

Figura 1 – Diferenças entre o APH militar e o convencional.  
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Fonte: Fonte: Manual de Campanha: Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Básico 

(BRASIL, 2020b). 

 

 No âmbito do Exército Brasileiro, a Escola de Sargentos de Logística (EsSLog) realiza o 

Curso de Saúde Operacional (CSOp), criado a partir da Portaria N°16/MD de 12 de abril de 

2018, visando a capacitação dos militares da área de Saúde em APH Tático para atuarem em 

território nacional e em missões no exterior. O CSOp divide-se em nível I (médicos e 

enfermeiros) e nível II (oficiais farmacêuticos, dentistas, veterinários, fisioterapeutas, 

subtenentes e sargentos de saúde), englobando particularidades do suporte à vida nas 

evacuações aeroterrestres, ambientes de montanhas ou rurais, salvamento aquático, DQBRN, 

entre outras situações especiais (BRASIL, 2021b). 

 A figura 2 traz a composição dos escalões da saúde utilizadas no âmbito do Exército 

Brasileiro, em que o primeiro e segundo escalões compreendem a área de atuação do APH 

tático. 

Figura 2 – Escalões de saúde 
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  Fonte: Manual de Campanha: Batalhão de Saúde (BRASIL, 2020c). 

 

2.4 O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NAS OPERAÇÕES AEROTERRESTRES 

  

No contexto das OpAet, observa-se a necessidade de um preparo peculiar das equipes 

de saúde que irão realizar o apoio das forças combatentes. A previsão de reabastecimento de 

materiais é somente após setenta e duas horas do lançamento da tropa, limitando o tipo e 

quantidade de suprimentos transportados neste momento inicial (BRASIL, 2020a). Por 

conseguinte, a otimização de recursos é fundamental para manter o exercício de 

adestramento ou missão real sem grandes prejuízos por baixas de pessoal. 

A área de operações do assalto aeroterrestre apresenta, frequentemente, dificuldades 

para o atendimento ao ferido: terreno hostil, impossibilidade de transporte por viatura 

terrestre, luminosidade reduzida, afogamento. Os militares do serviço de saúde que atuarão 

nestas condições deverão ser capacitados, ao menos, no APH tático, além da possibilidade de 

capacitação em outros cursos específicos. Outrossim, cada militar paraquedista deve ser 

instruído e portar material básico para o autoatendimento durante a injúria no combate. 

Fundamental para a predição do risco a ser enfrentado, e consequente preparo 

adequado das equipes de saúde, é conhecer o perfil e incidência das lesões acometidas nos 

militares paraquedistas, tanto a nível de exercícios quanto nas missões reais. Em 2019, o 

Exército Norte-Americano publicou uma revisão literária acerca desse tema, envolvendo 18 

artigos na janela de tempo entre 1990 e 2017, com o intuito de identificar e relacionar fatores 

de risco com tipo de lesão. Lesões de membros inferiores (entorse de joelho e tornozelo, 

fraturas na tíbia, fíbula, pé e dedos) são as mais prevalentes, comuns entre estagiários e 

paraquedistas formados, sendo maior o índice de lesões no tornozelo na fase de treinamento. 

Lesões na cabeça, cervical e lombar foram mais observadas em missões reais, em que o peso 

do equipamento transportado e o tipo do local de aterragem exercem maior influência (U.S 

ARMY, 2019). 

A tabela 1 traz a correlação entre os fatores de risco, as condições ambientais e 

operacionais e o grau de relevância qualitativo levantado pelos autores, após computarem os 

dados estatísticos encontrados na revisão. 
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Tabela 1 – Fatores de risco para lesões nos saltos paraquedistas. 

Tabela 1 - Fatores de risco para lesões nos saltos paraquedistas 

Fatores de risco Cenário ou condições Grau de relevância 

Técnica inadequada Má aterragem Alto 

Período do dia Noturno/baixa visibilidade Alto 

Peso carregado Equipamento de combate Alto 

 Ausência de protetor 
tornozelo-braço 

Sem uso de protetor 
tornozelo-braço Alto  

 
Velocidade de descida Rápida (T-10) vs. Lenta (T-11) Médio a alto  

Velocidade do vento Maior que 10-15 nós Médio  

Zona de pouso Aeroporto vs. Campo Médio  

Saída do avião 
Porta lateral, saída 

simultânea, grande número 
de militares  

Médio a limitado 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de U.S ARMY, 2019. 

 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, em Fort Polk – Louisiana, Estados Unidos da 

América (EUA), uma Companhia de Fuzileiros Paraquedistas, oriundos da Bda Inf Pqdt 

brasileira participou da Operação “Culminating”, juntamente com a 82ª Airborne Division do 

exército norte-americano. A organização do apoio de saúde contou com dez militares norte-

americanos (alguns participaram do salto), duas ambulâncias militares, uma ambulância civil, 

e uma aeronave de asa rotativas HH-60M (“Blackhawk”) para evacuação. A equipe de saúde 

brasileira, composta por quatro sargentos e um oficial médico, pode observar a cultura da 

educação continuada praticada pelo exército estadunidense, o qual revalida - a cada dois anos 

- os seus militares da saúde nos cursos de emergência TCCC, BLS, ACLS, ATLS, além de 

administrar instruções aos seus combatentes sobre o autoatendimento e atendimento ao 

próximo. O pelotão de saúde conta com uma seção de “Combat Medics”, composta por doze 

cabos/soldados e três sargentos, capacitados em nível II no APH tático (BRASIL, 2021c). 

Notou-se que a mochila de salto brasileira é incapaz de acomodar todo o material 

individual e de saúde (classe VIII) necessários para as setenta e duas horas de subsistência 

preconizadas nas OpAet. Ademais, a experiência da Operação Culminating trouxe elementos 
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para a consideração de incrementos na estruturação atual do APH nas OpAet do exército 

brasileiro: composição das equipes de saúde em primeiro escalão conforme descrito, kits de 

saúde individuais, coletivos e do socorrista apropriados, cartões de baixa individuais objetivos, 

material de resgate adequado para atendimento e transporte (a exemplo da maca articulada 

tipo Tallon II) (BRASIL, 2021c).  

A cadeia de atendimento e evacuação médica nas OpAet Norte-Americanas, e o pronto 

socorro em primeiro escalão, são organizadas conforme a tabela 2 e figura 3 abaixo:  

 

Tabela 2 – Organização do primeiro escalão da saúde nas OpAet norte-americanas. 

Tabela 2 - Organização do 1° escalão da saúde nas OpAet norte-americanas 
  Patente Função Distribuição 

Combat life safer Todas Autoatendimento Individual 

Medic Cb/Sd APH tático nível II 1 por Pel 

Medic senior 2°/3° Sgt 
Estabilização e 

gerenciamento do 
ferido até evacuação 

1 por Cia  

 

Pronto socorro 
(Main aid station) 

Oficial 
Médico e 

praças 

Pronto socorro do 
Batalhão com suporte 

avançado 
1 por Btl 

 

 

 
 

Fonte: Do próprio autor (2021), com base nas informações presentes no Relatório de 

Saúde da Operação Culminating (BRASIL, 2021c). 
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Figura 3 - Forward Ressucitative Surgical Team. Pronto socorro do primeiro escalão da 

saúde. 

  
Fonte: Relatório de Saúde da Operação Culminating (BRASIL, 2021c). 

 

Com o intuito de otimizar o planejamento logístico e clínico do suporte médico nas 

OpAet, o exército britânico utiliza-se da ferramenta “Parachute Order Number 8 (PO No 8)”, a 

qual detalha o número de paraquedistas envolvidos na ação, número e especialização dos 

militares da saúde, estimativa do número de baixas e tipos de lesões esperadas em cada tipo 

de operação, coordenação das comunicações entre equipes de saúde, e o método de reporte 

de baixas. Em 2015, foi realizado um exercício com 2100 paraquedistas oriundos dos exércitos 

norte-americano e britânico, com sete dias de duração, chamado “Combined Joint Operation 

Access Exercise”. Devido ao contexto da interoperacionalidade entre as forças, o PO No 8 não 

foi estritamente aplicado para o planejamento e execução do suporte à saúde, entretanto 

foram feitas análises comparativas de forma retrospectiva para avaliar a efetividade desta 

ferramenta (STARKEY, 2018). 
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Observou-se maiores índices de lesões cervicais (30% vs. 20%) e lombares (21% vs. 5%) 

do salto à aterrisagem do que o previsto pelo PO No 8, bem como uma subestimada previsão 

da necessidade de pessoal e material para o contingente de militares envolvidos na ação. 

Durante o planejamento, ambos os exércitos adicionaram militares, viaturas e equipamentos 

para o suporte ao APH, em detrimento de seguir apenas o recomendado pela ferramenta. 

Uma limitação do PO No 8 é a falta de diferenciação entre exercício de adestramento e missão 

real, fato que poderá sub ou superestimar os tipos de lesões esperadas. O pronto socorro 

utilizado foi do tipo “Role 2 STRATA 1”, contando com o suporte de anestesiologia, ortopedia 

e cirurgia geral (STARKEY, 2018). 

 

Tabela 3 – Comparação entre as recomendações do Parachute Order Number 8 (PO No 

8) e os planejamentos dos Estados Unidos da América (EUA) e Reino Unido (RU). 

Tabela 3 - Comparação entre as recomendações do PO No 8 e os planejamentos dos EUA e RU 
   PO No 8 Planejamento dos EUA Suporte conjunto no exercício  

Oficial médico 2 1 4 
Praça da saúde 17 7 17 

Ambulância 3 7 8 
Helicóptero 1 1 (de prontidão) 1 (de prontidão) 
Motorista 3 7 8 

Outro --- --- 1 pronto socorro 
 

Fonte: Adaptado de STARKEY, 2018.  

 

Novamente, nota-se que as particularidades que envolvem o salto aeroterrestre 

militar surpreendem as predições de protocolos de saúde operacional quando aplicados em 

prática, seja a nível adestramento ou operações reais.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

 A análise dos artigos, manuais e trabalhos científicos civis e militares, juntamente com 

documentos doutrinários do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Norte-Americanas e do 

Exército Britânico, permite a conclusão de alguns parâmetros específicos de atendimento 

médico pré-hospitalar compartilhados entre as tropas aeroterrestres estudadas. A 
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necessidade de autossustentação logística por um período específico, a limitação de carga 

para suporte ao ferido devido ao custo do transporte, e o constante alto risco de lesões 

corporais secundário à periculosidade dos exercícios e operações conferem ao APH 

aeroterrestre especificidades no seu planejamento e conduta. 

 Não foram encontradas evidências que fundamentem a relação exata do quantitativo 

entre militares da saúde (apoiadores) e demais militares em exercício ou operação real 

(apoiados). Outrossim, não foi possível estabelecer uma equivalência de materiais para o 

atendimento pré-hospitalar entre as tropas aeroterrestres nacional e internacionais 

estudadas, devido à compartimentalização das informações, à lacuna tecnológica entre as 

nações e aos recursos financeiros disponíveis. 

Ademais, observou-se a necessidade de maiores estudos a fim de determinar, com 

maior especificidade, os tipos de equipamentos e medicamentos fundamentais para o suporte 

à vida nos diferentes ambientes operacionais encontrados no território brasileiro.  

O sucesso das Operações Aeroterrestres está diretamente relacionado com a higidez 

da tropa antes e durante a sua atuação, razão pela qual o investimento em mais estudos na 

área da saúde operacional faz-se imprescindível para aprimorar a prontidão da Força Terrestre 

brasileira. 
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