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RESUMO 

 

O principal objetivo deste trabalho é mostrar as funções e a importância da 

presença do “Médico de Esquadrão” dentro de uma Unidade Policial especializada 

no Resgate e Policiamento Aéreo, representada pelo Grupamento de Radiopatrulha 

Aérea dentro da corporação policial militar do Estado de São Paulo. Objetivando 

uma visão estratégica com uma ferramenta competitiva dentro do segmento da 

Aviação Policial Militar e na priorização da implantação deste profissional técnico 

especializado, considerado imprescindível na assessoria ao Comando daquela OPM 

e no planejamento de ações da atividade aeromédica tal como a descentralização 

do Resgate Aéreo dentro do Estado de São Paulo em suas oito novas Bases de 

Radiopatrulha Aérea. Para tal foi realizado uma pesquisa bibliográfica, pesquisa 

nas instituições assemelhadas e entrevistas com as principais diretorias envolvidas 

para que o objetivo desta proposta seja realizado. É comentado ainda neste trabalho 

dificuldades da Diretoria Médica da PM em relação aos recursos humanos de 

profissionais de saúde dificultando ações de prevenção e proteção à saúde do 

Policial Militar. Em trechos deste trabalho analiso a descentralização do Resgate 

Aeromédico dentro do Estado de São Paulo e o trabalho conjunto com a Secretaria 

de Saúde e Corpo de Bombeiros. O objetivo principal desta obra é mostrar que o 

médico de esquadrão se faz necessário dentro de uma unidade aérea militar, 

especializada em missões de resgate, transporte inter-hospitalar e captação de 

órgãos. 

Palavras-chave: Ciências policiais. Polícia militar. Transporte aéreo. Medicina. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The main intend of this study is to show the functions and importance of the physical  

presence of the "Physician Squad" within a Police Unit specializes in Rescue and Air 

Policing, represented by the Air Force Police Division within the Military Police Force 

of São Paulo State. Aiming to provide a strategic view as a competitive tool inside the 

Aviation segment Military Police Force as well as the prioritization of the 

implementation of this specialized technical professionals, considered essential in 

assisting the Commander of that GRPAe and in the planning of the actions and 

activities of the aero medical, such as the decentralization the air rescuing in the 

State of São Paulo and its 10 new police bases of Air Force Police Division. 

Therefore a comprehensive bibliographic research was conducted together with a 

research in similar institutions and interviews with related main directors in order to 

accomplish the study objectives. It’s further commented in this study the challenges 

facing the Medical Board of Military Police in relation to human resources for health 

professionals hampering prevention and health protection of the Military Police Force. 

In excerpts of this work, I have analyzed the decentralization of aero medical rescue 

within the State of São Paulo working together with the State Health Department and 

the State Fire Department. The main objective of this paper is to show that the 

physician squad is required within a Military Air Force unit specialized in rescue 

missions, inter-hospital transportation and organ recoveries. 

Keywords: Police Sciences. Military police. Air transport. Medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de aeronaves nas atividades de policiamento aéreo, como 

plataforma de observação, teve inicio no Rio de Janeiro em 1971. Em 15 de agosto 

de 1984, no Estado de São Paulo, foi fundado o Grupamento de Radiopatrulha 

Aérea da Polícia Militar, com a finalidade de ser uma Unidade de apoio aéreo às 

viaturas terrestres do policiamento, Corpo de Bombeiros, Policiamento Ambiental, 

Unidades de Choque e para transporte de tropas e autoridades. 

Ao longo dos anos, a utilização das aeronaves na atividade policial 

promoveu grande visibilidade da Corporação Policial-Militar para o público em geral, 

através da mídia, colaborando com o prestígio e a imagem da Policia Militar que tem 

o compromisso institucional da defesa da vida, integridade física e da dignidade da 

pessoa humana. 

Atualmente o GRPAe conta com uma frota de 24 helicópteros, quatro 

aviões e um efetivo total de 466 policiais, sendo 109 oficiais (QOPM) e 98 pilotos, 

dois oficiais médicos (pertencentes ao Quadro de Oficiais de Saúde), 10 enfermeiros 

policiais militares formados e atuantes, 30 médicos civis, pertencentes à Secretaria 

da Saúde que trabalham em regime de rodízio de plantões diurnos nas Bases de 

São Paulo e Campinas. Existem 10 Bases de Radiopatrulha Aérea distribuídas pelo 

Estado de São Paulo.  

Com a necessidade de expansão do Resgate aeromédico para o interior 

do Estado de São Paulo e mesmo com o crescimento e diversidade de ocorrências 

onde os Águias atuam, novos desafios e objetivos surgem, dentre eles: 

a) descentralizar o Resgate Aéreo para as Bases de Radiopatrulha Aérea 

no interior do Estado; 

b) implantar o Projeto de Medicina Tática da Polícia Militar no Grupamento 

de Radiopatrulha Aérea, atividade específica do Oficial Médico militar para apoio aos 

policiais militares em grandes eventos, tais como, reintegração de posse com 

possibilidade de confronto e feridos, atendimento médico e transporte de pacientes 

em acidentes e ocorrências de grandes proporções, planejamento e estratégia de 

atendimento médico a catástrofes, na triagem, no atendimento e na remoção de 

feridos para hospitais; e 
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c) trabalhar em conjunto com a Seção de Segurança de Voo, Divisão de 

Operações, Divisão de Manutenção de Aeronaves, Comando do GRPAe, pilotos e 

tripulantes para manter a menor incidência possível dos acidentes e incidentes 

aeronáuticos desta OPM. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é mostrar a relevância e a amplitude 

da atuação do Oficial Médico PM como Médico de Esquadrão Aéreo e dissertar 

sobre as atividades técnicas específicas do Oficial Médico dentro de uma 

Organização Policial-Militar aérea especializada da Polícia Militar, que é o 

Grupamento de Radiopatrulha Aérea, com o intuito de obter o reconhecimento da 

importância do Oficial Médico especializado nas atividades ligadas ao aeromédico e 

nos cuidados específicos da saúde dos aeronavegantes. 

A atuação médica dentro da Polícia Militar encontra-se em um momento 

impar, tanto pela dificuldade para contratar médicos em algumas especialidades 

necessárias, quanto pela crescente demanda do serviço, haja vista a falta de 

algumas especialidades médicas no mercado e a dificuldade para contratação de 

tais profissionais, através de um concurso público moroso, devido às várias fases no 

processo seletivo e o treinamento necessário para iniciar as atividades do 

profissional como Oficial Médico. 

Os objetivos secundários deste trabalho é descrever os Projetos de 

implantação de Medicina Tática na PM e de Descentralização do Resgate 

Aeromédico para as oito novas bases do interior do Estado, descrever também a 

importância do Resgate e transporte aeromédico para os Policiais Militares e 

população em geral. Escrever ainda sobre grandes acidentes e desastres com a 

presença constante dos helicópteros da Polícia Militar e finalizando, a importância 

dos helicópteros na logística de transporte de órgãos humanos para transplantes 

para minimizar a dor, sofrimento, angústia e impotência daqueles que necessitam de 

um órgão ser transplantado e estes órgãos algumas vezes perdidos, pela falta de 

apoio na logística de transporte. 

O objetivo para implantar o Projeto de Medicina Tática Militar na Polícia 

Militar é aproximar o Oficial Médico à tropa, no cuidado preventivo e curativo da 
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saúde do Policial Militar no exercício de sua atividade fim, que é a atividade de 

policiamento, onde convive diariamente com uma verdadeira guerra civil no combate 

à criminalidade para que as Leis sejam cumpridas e transgressores punidos, de 

acordo com a Legislação vigente. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O oficial médico do GRPAe é gestor, instrutor e supervisor de novos 

profissionais da área da saúde que naquela unidade queiram trabalhar, sejam eles 

policiais militares, médicos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ou 

novos enfermeiros. 

A atividade aérea não permite rodízio constante de profissionais, exige 

supervisão constante dos aeronavegantes, devido ao alto risco de incidentes ou 

acidentes nos pousos e decolagens em áreas restritas, nas atividades de 

policiamento ou de resgate aéreo para atendimento emergencial às vítimas de 

acidentes, pode levar riscos à população e tripulantes com elevados custos de 

manutenção e reposição de peças e aeronaves, em caso de acidentes. A atividade 

de Resgate do GRPAe tem os menores índices de acidente ou incidentes quando 

comparado a outros serviços de Resgate Aéreo do mundo. 

A título de esclarecimento do objetivo principal, as atividades médicas 

desenvolvidas no Grupamento de Radiopatrulha Aérea eram pouco conhecidas e 

reconhecidas pela Diretoria de Saúde da Polícia Militar, até poucos meses antes do 

início deste trabalho, pois os médicos que exercem suas atividades naquela UIS, 

desde 1989, eram identificados como médicos para atendimento clínico ambulatorial 

aos policiais militares naquela UIS e as medições de produtividade obtidas através 

do número de consultas medicas realizadas, números estes muito baixos devido a 

higidez do efetivo e o comprometimento na operacionalidade da OPM com a 

atividade aérea, com tais índices, houve a cogitação de extinguir a UIS do GRPAe e 

a transferência dos médicos para outros setores, pela Diretoria de Saúde. 

 

1.3 PROBLEMÁTICA 
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A implantação de uma nova Base de Resgate, é um processo complexo, 

exige a presença de um representante da Polícia Militar com conhecimento médico 

nos diversos acordos operacionais nas tratativas em hospitais e setores das 

Secretarias de Saúde e de Segurança Pública, sejam elas de âmbito Estadual ou 

Municipal, vários são os acordos e protocolos de cooperação entre elas que 

possibilitam a existência do serviço do Resgate. É importante salientar que a 

aquisição de materiais e equipamentos para equipar aeronaves de Resgate é de alto 

custo e exigem zelo, manutenção, armazenamento adequados e responsabilidade 

técnica, pois implica risco à vida de pacientes usuários. 

A Diretoria de Saúde contabiliza atualmente 246 Oficiais Médicos, com 

uma distribuição aproximada de 160 Oficiais Médicos no Hospital da Policia Militar e 

80 distribuídos nas UIS regionais no atendimento médico descentralizado do policial 

militar. Tal distribuição obedece a relação aproximada de 1 médico para cada 1,7 mil 

policiais, segundo padrões internacionais esta relação é adequada para uma boa 

medicina preventiva e controle do absenteísmo e do policial. 

A proximidade do Médico de Esquadrão com a Diretoria de Saúde faz 

com que as necessidades de apoio ao policial ferido ou doente, que necessite de 

Resgate ou transporte inter-hospitalar seja otimizado, para melhor promoção, 

proteção e recuperação de sua saúde, oferecendo um recurso de excelência e 

qualidade que é o transporte aéreo realizado pelos Águias, minimizando os 

afastamentos e absenteísmos na atividade policial. O Grupamento Aéreo está 

engajado e alinhado com o Programa de Valorização do Policial Militar instituído pelo 

Comando da Instituição, seguindo os preceitos estabelecidos pelo GESPOL. 

 

1.4 HIPÓTESE 

 

A Descentralização do Resgate Aéreo é um grande Projeto em 

desenvolvimento, envolve vários contatos em diferentes setores da área da Saúde, 

do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, exige um alto custo para implantação 

dos serviços e riscos na operacionalização do Sistema. É fundamental um Oficial 

Médico representando a Polícia Militar com conhecimento dos vários acordos 

operacionais do Projeto Resgate e entendimento técnico para formação, treinamento 

e supervisão de médicos civis e enfermeiros militares para minimizar riscos de 



15 

 

incidentes ou acidentes na operacionalização e efetividade dos serviços prestados, 

além da responsabilidade técnica dos serviços de ambulância aérea. 

Em suma, depreende-se que, como hipótese de trabalho, os serviços de 

rádio-patrulha aérea nas suas mais diversas modalidades e empregos não prescinde 

da existência do Oficial Médico, quer pela natureza da sua profissão, quer pelas 

atribuições a ele destinadas com base nas normas e legislações que se pretende 

apontar neste trabalho.  

 

1.5 METODOLOGIA  

 

A metodologia empregada baseia-se em pesquisas bibliográficas 

comparativas, sites da Internet, pesquisa nas bibliotecas da Marinha, Exército e 

Aeronáutica. 

Trata-se então de uma pesquisa científica, que se utiliza do método 

hipotético-dedutivo, com formulação da problemática a ser estudada, coleta de 

dados através de trabalhos publicados sobre o tema de Medicina de Esquadrão, 

Resgate Aéreo e Medicina Aeroespacial. É uma pesquisa social nos níveis 

exploratório, descritivo e explicativo, tendo enfoque qualitativo. 

Para a sistematização das informações coletadas nas pesquisas e 

entrevistas, os assuntos foram sendo incluídos no trabalho à medida que foram 

sendo produzidos. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi estruturado em seções, dissertando sobre a atividade 

do Oficial Médico dentro de uma Unidade Aérea da Polícia Militar, mostra ainda a 

complexa e intensa atividade aeromédica e os cuidados aos pacientes 

extremamente graves que são aerotransportados. Nas seções descrevo sobre 

Medicina de Esquadrão Aéreo, os Projetos de implantação de Medicina Tática na 

Polícia Militar e o Projeto de Descentralização do Resgate Aeromédico para algumas 

cidades do interior do Estado, atendimento médico em desastres e triagem rápida de 

vítimas, atendimento Pré-hospitalar, Resgate e transporte inter-hospitalar, além do 

transporte de órgãos humanos para transplantes.  
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Esta atividade requer do profissional médico conhecimentos específicos 

que são adquiridos com o treinamento e experiência na atuação, não existindo 

formação especializada para a atividade dentro das Faculdades de Medicina ou em 

residência médica profissionalizante. 

O desenvolvimento desta monografia, no entendimento deste autor, é 

para que a atividade de Medicina de Esquadrão Aéreo tenha o devido 

reconhecimento não somente pela Diretoria de Saúde e pelo Comando da PM, mas 

por todas as instituições militares com atividades em Resgate Aéreo e Transporte 

Aeromédico de pacientes. 
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2 CONJUNTURA OPERACIONAL 

 

Na busca da modernização, o helicóptero é um meio extremamente 

versátil para aplicações nas missões de polícia e de defesa civil. Agregado a ele, 

existe uma gama infinita de tecnologias que, incorporadas como opcionais, 

potencializam-no ainda mais, aumentando sua capacidade operacional, dando 

respostas rápidas a ações não alcançadas por nenhum outro recurso, mostrando-se 

uma útil ferramenta a serviço da lei e da ordem. Ver-se-á assim que, com o sistema 

de parceria, Estado e Sociedade poderão conjuntamente resolver seus problemas e 

ir ao encontro dos anseios comuns. (LIMA, 1997). 

A violência e o trauma acompanham a evolução da humanidade. No 

último século a evolução industrial, a alta tecnologia, o aumento da velocidade dos 

meios de transporte e a verdadeira guerra civil dos conglomerados urbanos 

agravaram a problemática do trauma como doença no meio social. 

(GAWRYSZEWSKI; HIDALGO; VALENCICH, 2005; MESQUITA FILHO, 2003). 

A redução da morbimortalidade por causas externas (violências e 

acidentes) constitui um dos maiores desafios no âmbito da Saúde Pública mundial. 

Os aumentos da morbimortalidade decorrente de violências e acidentes, assim 

como, o aumento do número de internações hospitalares têm contribuído 

significativamente para a redução da expectativa de vida em adolescentes e jovens 

e da qualidade de vida da população. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

As lesões decorrentes de causas externas (acidentes e atos relacionados 

à violência) são responsáveis pela morte de mais de cinco milhões de pessoas em 

todo o mundo a cada ano. As mortes por lesões acidentais resultam de colisões no 

trânsito, afogamentos, envenenamentos, quedas e queimaduras, enquanto as 

mortes por violência incluem agressões interpessoais, violência auto-infligida 

(suicídio) e atos de guerra ou conflitos civis. Além da perda de familiares, essas 

mortes podem repercutir na vida dos sobreviventes (dor, sensação de medo, dano 

psicológico e sequelas físicas) e no âmbito socioeconômico (absenteísmo, custos 

com assistência à saúde, indenizações previdenciárias, entre outras) (WHO, 2007). 

No ano de 2011, no Brasil, as causas externas representaram 8,6% do 

total de internações hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

ocupando a quinta posição entre as principais causas. As maiores taxas de 
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internações por essas causas ocorreram entre homens de 20 a 39 anos (89,7 por 10 

mil homens) e entre as mulheres de 60 e mais anos de idade (74,3 por 10 mil 

mulheres). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Os indicadores mostram que no Brasil temos aproximadamente 130 mil 

mortes por ano decorrentes de causas externas, em São Paulo temos 54% da 

ocupação de leitos hospitalares devido causas externas (DATASUS, 2010, 

[Internet]). 

O coeficiente de mortalidade por causas externas no Brasil variou de 69,3 

óbitos por 100 mil habitantes em 2001 a 75,1 óbitos por 100 mil habitantes em 2010 

(aumento de 8,4%). Em 2010, as causas externas ocupavam a terceira posição 

entre as mortes da população total e a primeira posição entre óbitos de adolescentes 

(de 10 a 19 anos) e adultos jovens (de 20 a 39 anos). As mortes por agressões e 

acidentes de transporte terrestre foram responsáveis em 67% dos óbitos por causas 

externas. (Ministério da Saúde, 2012). 

De 1980 a 2010, cerca de 950 mil pessoas morreram em razão de 

acidentes de transporte no Brasil. Ocorrem no Estado de São Paulo cerca de 20 

mortes por 100 mil habitantes a cada ano, taxa inferior à média brasileira. A Região 

Metropolitana de São Paulo apresenta os menores níveis de mortalidade, mantendo-

se abaixo de 15 óbitos por 100 mil habitantes. Trabalhos mostram, que os acidentes 

no Estado se concentram, temporalmente nos fins de semana e, geograficamente 

nas cidades cortadas por rodovias. As mortes no trânsito acontecem mais entre 

homens do que entre mulheres, os atropelamentos são mais frequentes entre as 

pessoas mais velhas, ao passo que os acidentes de motocicleta atinge os grupos 

mais jovens. (SEADE, 2013). 

Dados sobre acidentes de trânsito em São Paulo revelam que em 2009, 

123 mil pessoas foram internadas pelo SUS. Em 2010, 145 mil; em 2011, 153 mil; e 

157 mil em 2012, em 2011 o Sistema Único de Saúde gastou R$ 200 milhões em 

internações com pessoas que sofreram acidentes de trânsito. (BRASIL, 2013). 

Na análise de dados de 701 prontuários de pacientes atendidos pelo 

resgate aéreo, no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, realizado por 

este autor, mostraram que os atropelamentos (21,8%), acidentes automobilísticos 

(18,6%) e motociclísticos (18,4%) foram os principais mecanismos de trauma em 

que foi necessária a intervenção de resgate aéreo na Região Metropolitana de São 

Paulo. 
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 Nos grandes centros urbanos o helicóptero é uma ferramenta importante 

para atendimento, triagem e, principalmente transporte rápido dos pacientes graves 

aos hospitais de tratamento definitivo. (CANETTI; RIBEIRO; BUENO, 1994). 

Segundo Cowley (apud TRUNKEY, 1983, p. 28) médico americano 

criador da famosa Unidade de Choque-Trauma denominada Shock Trauma Unit, em 

Baltimore-Mariland,  

[...] a sobrevivência de uma vítima de politraumatismo está diretamente 
relacionada com a rapidez do tratamento cirúrgico definitivo. Se o paciente, 
com lesões graves, adentrar na sala de cirurgia até uma hora após a 
ocorrência do acidente, a possibilidade de vir a falecer gira em torno de 
15%, aumentando em dobro a cada hora perdida, para o início das medidas 
cirúrgicas emergenciais. 
 

Essa teoria foi mais tarde confirmada por Trunkey (1983), médico 

pesquisador americano, que descreveu a distribuição tri-modal das mortalidades no 

trauma e demonstrou a diminuição de 30% da mortalidade com um atendimento 

rápido no local das emergências, realizado por equipes treinadas e o tratamento 

definitivo das vítimas em hospitais apropriados, dentro da primeira hora após o 

acidente. (GALLETTI, 2008). 

No mesmo trabalho realizado por este autor no período de janeiro de 

2004 a dezembro de 2005 em 701 prontuários de pacientes atendidos pelo resgate 

aéreo mostrou que o atendimento aeromédico do GRPAe está dentro do princípio da 

“Hora de Ouro”, o tempo-resposta médio encontrado para chegar ao local da 

ocorrência sem considerar o destino foi de 13,4 minutos, sendo que o tempo médio 

para o paciente dar entrada no Pronto Socorro do hospital após o acionamento do 

helicóptero foi de 42,9 minutos. 

O transporte inter-hospitalar dentro da instituição policial é de vital 

importância, principalmente para o policial militar quando internado em hospitais 

públicos ou privados e existe a indicação para o transporte aéreo, buscando 

melhores recursos ou pela necessidade de exames ou tratamentos médicos 

especializados. O policial militar, agente da Lei, quando ferido ou com patologias 

diversas e internado em hospitais públicos ou privados, muito comumente tem a 

necessidade de transporte para o Hospital da Polícia Militar para melhor condição de 

tratamento e segurança para o policial doente.  

Os bons resultados do Resgate Aéreo, muitas vidas humanas salvas e o 

excelente prognóstico dos pacientes resgatados pelo Águia desde o início de suas 

atividades, mostram a necessidade de ampliação dos serviços para o interior do 
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Estado, culminando com o Projeto de Descentralização do Resgate Aeromédico, 

após período de observação do Projeto Piloto em Campinas durante dois anos que, 

igualmente foi um sucesso, com vidas salvas, diminuiu a dor e o sofrimento dos 

acidentados e minimizou sequelas nos pacientes transportados a bordo das 

aeronaves do Grupamento de Radiopatrulha Aérea.  

O Projeto de Descentralização do Resgate está previsto para oito novas 

bases distribuídas nas cidades de Bauru, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José dos 

Campos, Presidente Prudente, Praia Grande, São José do Rio Preto, Sorocaba e 

Piracicaba e perspectiva de implantação para este ano, de quatro novas Bases de 

Resgate Aéreo em São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto e Praia Grande. 

Na logística da captação de órgãos para transplante humano, 

principalmente coração, pulmões e fígado, que são órgãos com tempo de isquemia 

curto, a parceria da Central de Transplantes e o Grupamento Aéreo é fundamental 

na corrida contra o relógio para diminuir o tempo de isquemia do órgão a ser 

transplantado. Quanto menor o tempo de isquemia do órgão, maior será o sucesso 

da cirurgia e o prognóstico do paciente transplantado. 

Pacientes que necessitam de transplante de órgãos, como coração, 

pulmões, fígado e rins, geralmente ocupam leitos hospitalares por longa data, muitas 

das vezes internados em Unidades de Terapia Intensiva durante longos períodos, 

exigindo cuidados complexos e com equipes multidisciplinares. O sucesso dos 

transplantes é inquestionável, como também o apoio do SUS para a realização do 

procedimento, com investimentos públicos e desenvolvimento científico das equipes 

de transplantes. De janeiro a junho de 2013 já foram realizados 10 transplantes de 

coração e 48 transplantes de fígado no Estado de São Paulo. (BRASIL, 2013). 

Medicina Tática Militar é definida como a prestação de serviços médicos 

para os agentes da lei durante Operações Especiais. (HEISKELL; CARMONA, 

1994). 

A Medicina Tática, como apoio, é uma atividade extra-hospitalar, faz parte 

de um sistema que tem como objetivo principal o aumento das chances de sucesso 

das operações policiais especiais na promoção de segurança pública (RINNERT; 

HALL, 2002), com menores riscos a saúde de todas as partes que participam destes 

tipos de ações.  

O Projeto de Medicina tática foi idealizado pela Diretoria de Saúde, tendo 

como base o trabalho realizado pelo Oficial Médico no Grupamento Aéreo, para 
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apoio ao policial na vigência de ocorrências ou socorro ao policial ferido no local dos 

fatos, é o Oficial Médico atuando juntamente com o policiamento militar em sua 

atividade fim, que é de garantir a segurança e a manutenção da Lei. O apoio médico 

ao policial em ocorrências policiais de vulto é inquestionável e o pronto atendimento 

dentro dos protocolos ao policial ferido, mesmo na vigência da ocorrência, minimiza 

sequelas e diminui a morbidade na recuperação dos ferimentos. 
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3 MEDICINA DE ESQUADRÃO 

 

Para a Força Aérea Brasileira, Médico de Esquadrão é o oficial do Quadro 

de Oficiais Médicos da Aeronáutica da Ativa, com curso de Medicina Aeroespacial, 

designado para exercer as atividades de apoio médico especializado junto ao 

pessoal aeronavegante do Esquadrão Aéreo operacional da Força Aérea Brasileira. 

(BRASIL, 2007). 

O Médico de Esquadrão deve estar atento para perceber, nos 

aeronavegantes, os primeiros sinais de fadiga e de stress, o convívio diário facilita 

diagnosticar precocemente fadiga, tensão, stress ou patologias psíquicas nos 

aeronaves, por conversas ou consultas, buscando ate mesmo conhecer problemas 

de relacionamento familiar, financeiro ou conjugal, visando minimizar riscos de 

segurança de voo. 

Nas atividades do Oficial Médico está incluída a participação dos voos de 

Resgate, transporte inter-hospitalar e até mesmo de Policiamento, juntamente com 

as equipes do policiamento, com isto, deverá conhecer ergonomia das aeronaves, o 

esforço realizado durante o voo, os ruídos, as vibrações, a variação de altitude e de 

temperatura, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), a proficiência dos 

aeronavegantes e a Coordenação de Cabine. 

A medicina de esquadrão exige um controle rígido da saúde de seus 

integrantes, pois são submetidos a influencias de ruído, vibrações, baixas 

concentrações de oxigênio, forças de desacelerações, cinetose, estresse intenso 

principalmente no caso da aviação policial e de resgate que são atividades de pronta 

resposta dos pilotos e tripulantes. 

  O Médico de Esquadrão é o responsável pelas ações primárias de saúde, 

tais como a medicina preventiva e ocupacional, realiza ainda, ações secundárias de 

atendimento à saúde, tais como a triagem médica e o atendimento ambulatorial do 

efetivo, pela transmissão do conhecimento médico aplicado à atividade aérea, pelo 

controle das variáveis bifuncionais e acompanhamento das variáveis ambientais do 

meio aeronáutico que tenha influência no desempenho dos tripulantes. (SILVA, 

2006). 

O Sistema de Saúde de uma Força Armada está vinculado à missão da 

Força a que pertence e seus propósitos estão relacionados aos objetivos do órgão 
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apoiado. Assim, o Sistema de Saúde tem como objetivo a aplicação e conservação 

do potencial humano nas melhores condições de aptidão física e psíquica, para o 

melhor cumprimento da missão da organização. A manutenção desse potencial é 

obtida pela ênfase dada à Medicina Preventiva, na aviação, a Medicina Preventiva 

incorporou uma nova especialidade que é a Medicina Aeroespacial. A importância 

do Brasil, no contexto sul-americano, não permite mais que existam limitações em 

uma área tão importante como a da Medicina Aeroespacial, em virtude da 

desatualização das normas da atividade médica aeronáutica que restringe aos 

Esquadrões Aéreos tal atividade. Já é tempo de se atribuir, a devida importância a 

essa área da medicina preventiva, que existe para assegurar a melhor 

operacionalidade aeronáutica no que tange à atividade humana em voo. (SILVA, 

2006). 

A diferença entre a Medicina Aeroespacial e a Medicina Terrestre está na 

compreensão do porque as radicais alterações ambientais geradas pela atividade 

aérea levam a importantes alterações na fisiologia humana e criam condições 

particulares de agressão ao organismo em voo, totalmente diferentes daquelas 

ocorridas em terra. A falta de um Oficial Médico especializado em Medicina 

Aeroespacial na Unidade Aérea faz com que os seus tripulantes, ao procurarem 

tratamento de um problema orgânico, corram o risco de receber orientação 

terapêutica incompatível com sua atividade aérea, ocorre aí uma lacuna no apoio 

que deve ser prestado ao tripulante para propiciar uma maior segurança de voo. 

Um resfriado comum ou uma simples congestão nasal que, em terra não 

causa grandes problemas, poderá matar um piloto se, tal patologia comprometer a 

equalização da pressão do ouvido médio provocando uma vertigem a baixa altura ou 

no momento do pouso, desorientando o piloto e levando-o a colidir a aeronave com 

o solo. Os medicamentos que em terra são salvadores podem derrubar os pilotos 

por incapacitá-los em voo, tanto pelas ações modificadas pelo ambiente aéreo, como 

pela absoluta incompatibilidade entre as complexas características psicomotoras 

necessárias à pilotagem, o ambiente, a patologia que levou o piloto ao uso do 

medicamento e as suas ações farmacológicas. (SILVA, 2006). 

As diferenças entre a Medicina convencional exercida nos consultórios e 

hospitais e a Medicina Aeroespacial são enormes, principalmente no que se refere 

ao transporte aéreo de enfermos, pois os doentes além das alterações causadas 

pela doença de base presente são submetidos às alterações fisiológicas decorrente 
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do voo. É importante neste momento exaltar a complexidade da Medicina 

Aeroespacial, por exemplo, nos Estados Unidos da América foi criada a 

especialização (residência médica) em Medicina da Aviação na Força Aérea 

Americana, com duração de três anos. (BARROS, 2008). 

Dentro do vasto universo de diferenças entre a Medicina Terrestre e a 

Medicina Aeroespacial o especialista nesta deverá atuar corretamente conforme as 

particularidades de cada área do seu âmbito de ação, na prevenção, recuperação, 

treinamento e seleção de aeronavegantes, como no desenvolvimento ou avaliação 

de equipamentos e procedimentos, visando aumentar a operacionalidade dos 

tripulantes e a segurança de voo. (SILVA, 2006). 

Historicamente, após a invenção dos balões e aeronaves a medicina e a 

fisiologia passaram a ter um novo desafio que é o entendimento da fisiologia da 

altitude e como levar o homem às altitudes e trazê-lo de volta ileso, de um ambiente 

tão hostil, com temperaturas chegando às dezenas negativas e pressões 

atmosféricas tão baixas que a hematose (troca de oxigênio sanguíneo nos alvéolos 

pulmonares) pode não ocorrer, enfim, foram grandes barreiras a serem 

ultrapassadas. 

O entendimento das alterações causadas pela altitude depende do 

conhecimento prévio da atmosfera e de algumas Leis Físicas dos gases. 

A atmosfera é o meio de sustentação dos voos. Ela é o envelope gasoso 

que envolve a Terra e provê proteção contra ameaças do espaço sideral, como os 

raios ultravioletas, raios cósmicos e os meteoritos, além de prover os gases que 

sustentam a respiração animal e vegetal. É também graças à atmosfera que a 

temperatura terrestre é mantida sem variações extremas. Ela é, portanto, elemento 

crucial para a existência da vida em nosso planeta. O ar da atmosfera é, em 

realidade, uma mistura de gases, formada, essencialmente, por nitrogênio (78,08%) 

e oxigênio (20,95%). Outros gases presentes são o argônio (0,93%), o anidrido 

carbônico (0,03%), o neônio (0,02) e o hélio (0,005%). Essa composição é bastante 

uniforme por todas as camadas da atmosfera, variando tão somente sua pressão 

parcial. A pressão atmosférica é usualmente expressa em milímetros de mercúrio 

(mm Hg). Ao nível do mar, ela vale 760 mm Hg ou 1 atmosfera (atm). À medida que 

se ascende, a pressão dos gases diminui, tornando o ar rarefeito, bem como 

diminuindo a pressão parcial de seus componentes (SOUZA, 2011). 
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Em voos de aviões pressurizados e que voam em altitudes acima de 

25.000 pés ocorre pressurização de cabine relativa a uma altitude aproximada de 

7.000 pés, que é uma altitude de segurança para o ser humano. O ar é aspirado 

para o interior das aeronaves, aquecido e comprimido, que diminui os riscos de 

doenças transmissíveis pelo ar aos passageiros, com esta pressurização poucos 

efeitos da altitude e pressão atmosférica são sentidos, alguns sintomas como 

taquicardia, cefaleia, cansaço, secura em vias respiratórias poderão ser sentidos por 

passageiros com patologias previas ou sensibilidade individual.  

No nível do mar teremos uma pressão parcial de oxigênio de 95 mmHg e 

uma saturação média de 96%, a 10.000 pés de altitude uma pressão parcial de 

oxigênio de 51 mmHg e uma saturação média de 84%, é a altitude que aviões não 

pressurizados voam e, nesta altitude podemos sentir efeitos no organismo, tais como 

a  deficiência da visão noturna e julgamento, cefaleia, fadiga e tonturas.  

Ao atingir 6.706 metros (15.000 pés) o organismo encontra-se no limite da 

compensação fisiológica à hipóxia, utiliza o aumento da ventilação pulmonar para 

manter a oxigenação tissular. A partir desse nível, organismo não mais consegue 

manter sua homeostase e começa a apresentar os primeiros sinais objetivos de 

falência. A pressão parcial de oxigênio atinge menos de 30 mmHg nos tecidos, esse 

oxigênio no entanto já é insuficiente para as necessidades metabólicas para os 

tecidos, os sinais e sintomas da hipóxia decorrem basicamente da falta de 

oxigenação dos vários sistemas do organismo. O aparecimento e a intensidade dos 

sintomas da hipóxia dependerão dos seguintes fatores: altitude absoluta de voo; 

média de velocidade ascensional; duração da exposição á baixa pressão 

atmosférica; temperatura ambiente; atividade física; e fatores individuais, tais como 

tolerância inerente ao próprio indivíduo, aptidão física, emotividade e aclimatação. 

(BARROS, 2008). 

Algumas leis da Física dos gases devem ser lembradas para o melhor 

entendimento da fisiologia da altitude, como a Lei de Boyle-Mariotte (a uma 

temperatura constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão 

que suporta), que para a medicina tem efeitos sobre expansão de gases dentro do 

organismo em espaços cavitários do organismo sejam órgãos ou ossos, com efeito 

de dilatação dos gases e sintomas de dor e desconforto (disbarismo), em casos de 

patologias dentárias, sinusopatias, gases intestinais que em caso de transporte 

aeromédico de categoria eletiva pode ter contraindicação o voo em pacientes com 
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patologias do tipo abdome agudo obstrutivo, pneumotórax, cirurgias recentes, 

devendo avaliadas pelo médico que irá realizar o transporte. 

 Lei de Henry: a solubilidade de um gás em um líquido a uma determinada 

temperatura é proporcional à pressão parcial do gás em contato com a solução, 

explicando problemas de dores articulares ou musculares devido a expansão do 

Nitrogênio, podendo até ocorrer patologias mais graves em coração e pulmões 

(embolia gasosa), tal fato ocorre principalmente em mergulhadores com mergulhos 

profundos. (SOUZA, 2011). 

A Lei de Dalton está relacionada à pressão total dos gases é a somatória 

das pressões parciais, são incluídas patologias relacionadas à hipóxia devido à 

altitude, ou seja, deficiência de oxigênio nos tecidos em decorrência da diminuição 

da pressão parcial de oxigênio no ar respirado.  

Aerocinetose que são patologias envolvendo o labirinto e relativas á 

mudança de movimentos, com sintomas muito comumente observados em 

passageiros ou aeronavegantes levando ao mal-estar, vômitos, queda de pressão 

arterial. 

O Jet-lage ou dessincronose são alterações do ciclo circadiano causado 

por mudanças do fuso horário, alterando o relógio biológico levando alguns dias para 

readaptação. A alteração do ciclo de vigília leva a alterações hormonais, alterações 

psíquicas e hemodinâmicas do paciente, o fato é basicamente causado pela 

incidência de luz solar na terra, o aeronavegante dependendo do número de 

meridianos que irá atravessar, poderá alterar o dia pela noite em apenas um voo. O 

tipo de voo mais sentido é o de leste para oeste devido aumento do fuso horário, 

tornando mais difícil a adaptação que o voo de oeste para leste ou sentido norte-sul, 

ou sul-norte. Outra patologia comum em voos longos são embolias causadas por 

longas viagens e tempo de imobilização prolongado Síndrome da classe 

econômica, causado por trombos originados da imobilização prolongada mais 

comumente em mulheres, idosos, obesos, podendo ocorrer alterações vasculares, 

cardiológicas ou pulmonares. (SOUZA, 2011). 

No Grupamento de Radiopatrulha Aérea existem quatro aviões 

incorporados à sua frota, apenas um avião é pressurizado, tais aeronaves são 

utilizadas em transporte e pacientes e em deslocamentos de tropa, os efeitos da 

altitude são sentidos, ao contrário ao voo com helicópteros, que voam em baixas 

altitudes. 
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As patologias mais comumente observadas nos tripulantes do GRPAe são 

desencadeadas pelos ruídos, vibrações, temperatura e aqueles devido a 

movimentos oscilatórios repetitivos, não cíclicos e intensos em relação aos eixos 

vertical, lateral e transversal. 

 O voo policial é extremamente dinâmico e tenso devido a fatores como 

intenso barulho, portas abertas, voo a baixa altitude, armamentos a bordo com risco 

constante de confronto e ocorrências totalmente imprevisíveis. O risco de colisão da 

aeronave contra obstáculos e risco de ferimentos à equipe ou danos materiais ao 

helicóptero é constante, o piloto em uma ocorrência policial ou de resgate precisa ter 

o total discernimento para executar a missão com responsabilidade, minimizando os 

riscos para os tripulantes e população em geral. 

O helicóptero modelo Esquilo, quando bem balanceado, vibra em uma 

frequência aproximada de 18 Hz, vibração esta que em um indivíduo sadio pode ser 

sintomatologia de dores articulares, cefaleia e dores esqueléticas, se considerarmos 

um paciente aerotransportado com instabilidade hemodinâmica as consequências 

podem ser catastróficas. O excesso de ruídos e vibração a bordo da aeronave são 

causados principalmente pela proximidade da turbina junto à cabine e o movimento 

das pás vencendo a resistência do ar, na decolagem do helicóptero, o nível de ruído 

chega aos 150 decibéis em média e neste nível de ruído a exposição máxima do ser 

humano deve ser de 15 minutos para que não ocorram lesões permanentes à 

audição. (FIGUEIREDO et aI., 1996). 

No caso de transporte aeromédico de pacientes, principalmente quando 

consideramos grandes distâncias e o uso de aeronaves de asas rotativas, devemos 

considerar os efeitos das vibrações, de efeito muito deletério principalmente em 

pacientes em desequilíbrio hemodinâmico. Os aeronautas estão expostos a elas 

com demasiada frequência. 

A jornada de trabalho dos pilotos é alterada com frequência, que contribui 

com alterações orgânicas, pois além do cansaço natural pela súbita mudança no 

horário de trabalho, devemos considerar também a alteração na rotina alimentar, 

associado à mudança no período de descanso, hábitos do sono e mudança no ciclo 

circadiano que dificulta uma rápida adaptação na alteração da jornada de trabalho. 

(MORAES, 2001). 

Estudos de Costa (1997) ressaltam a necessidade de uma assessoria de 

saúde constante e preventiva nos pilotos e tripulantes e exames periódicos para 
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detectar precocemente sinais de intolerância à jornada de trabalho em turno, 

permitindo uma intervenção mais rápida possível, tanto na esfera organizacional, 

quanto individual.  

O estresse gerado por situações de perigo iminente ou pressões 

organizacionais pode aumentar a secreção de hormônio adreno-cortico-trofico 

(ACTH) que, por sua vez, aumenta a concentração de cortisol. Uma de suas ações 

farmacológicas é diminuir o número de linfócitos circulantes por inibir sua 

multiplicação, o que compromete processos imunológicos que dependem da 

imunidade humoral e celular, deixando o organismo mais exposto às infecções por 

vírus e certos tipos de bactérias. (GANONG, 1998). 

Os fatores de risco mais importantes relacionados às doenças 

cardiovasculares em pilotos civis e militares são níveis aumentados da pressão 

arterial, colesterol total e fração LDL, que se mostraram mais elevados do que os 

encontrados na população em geral. As condições ambientais da aeronave também 

favorecem o aumento dos fatores de risco para doenças coronarianas. (GUERK, 

2000). 

No estudo desenvolvido no Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana (CESTEH), em 1991, com os aeronautas, são apontados alguns 

problemas de saúde e sintomas que estão ligados às condições ambientais e à 

organização de trabalho do grupo pesquisado, tais como gastrites, úlceras, varizes, 

sinusites, dores na coluna, lesões ortopédicas, tireoidite, problemas oftalmológicos, 

ressecamento dos olhos, hipoacusia neurossensorial, hipertensão arterial moderada 

e alteração nos ciclos menstruais. A maioria das queixas envolve cansaço físico e 

irritabilidade, sintomas associados à dessincronose e podem ser consequência da 

fadiga psíquica, ligada à organização de trabalho, a problemas familiares e sociais. 

No estudo foram relacionadas as causas de incapacidades: 28,1% de afastamentos 

temporários por causas psiquiátricas, 12,9% por problemas oftalmológicos, 9,5% por 

causas neurológicas, 11,4% causas odontológicas, 8,5% otorrinolaringológicas e 

29,5% por outras causas. (MORAES, 2001). 

Assunto que merece uma maior atenção para o Médico de Esquadrão é a 

problemática da automedicação e dos medicamentos prescritos para os envolvidos 

na atividade aérea, no policiamento aéreo e de Resgate, piloto e tripulantes 

necessitam de atenção máxima no voo, eles tem a responsabilidade de um voo 

seguro. Na investigação de acidentes aeronáuticos muitos são os casos de detecção 
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de substâncias químicas incompatíveis, que podem estar presentes em um único 

comprimido e ingerido de forma não intencional. Muitas destas substâncias alteram a 

capacidade de cognição (atenção e raciocínio), assim como habilidades técnicas 

(motoras), alterando assim, a capacidade de resposta do piloto e tripulantes, e 

comprometem a segurança de voo. Para um voo seguro é necessário a tripulação 

totalmente hígida, tanto do ponto de vista psicológico como da cognição e das 

habilidades técnicas individual de cada aeronavegante. 

A automedicação tem inúmeros aspectos negativos, principalmente os 

efeitos indesejados após o uso dos medicamentos, várias são as substâncias 

presentes em apenas um comprimido ou pílula, aquele que se automedica tem 

riscos de efeitos colaterais das drogas que utiliza, tornando-se vulnerável o 

suficiente para apresentar um déficit de percepção que altera negativamente a 

consciência situacional durante a operação de voo, comprometendo a missão por ter 

um fator contribuinte para um incidente ou acidente aeronáutico.  

Após a administração de um medicamento, as substâncias presentes na 

medicação serão absorvidas, é a passagem do fármaco do local em que foi 

administrado para a circulação sistêmica, as principais vias de administração de 

medicamentos são: via oral (a mais usada), via intravenosa, via intramuscular, via 

subcutânea e via retal. Após a absorção do fármaco, uma fração deste geralmente 

se liga a proteínas plasmáticas (principalmente a albumina) ou proteínas de tecidos, 

formando um complexo reversível. A outra fração circula livremente pelo fluido 

biológico, é a fração livre e farmacologicamente ativa, dissolvida no plasma. 

Meia-vida de um medicamento, é o tempo necessário para que a 

concentração plasmática de determinado fármaco seja reduzida pela metade. 

Supondo então que a concentração plasmática atingida por certo fármaco seja de 

100 mcg/mL e que sejam necessários 45 minutos para que esta concentração 

chegue a 50 mcg/mL, a sua meia-vida é de 45 minutos, enquanto o medicamento 

estiver na circulação sistêmica, ele continuará fazendo efeito. (GOODMAN; GILMAN, 

2012). 

O Médico de Esquadrão deverá ter o conhecimento dos medicamentos e 

sua meia-vida para não comprometer a segurança de voo. 

Como princípio, cabe registrar que o conhecimento dos riscos decorrentes 

e dos efeitos associados ao emprego de medicamentos na Medicina Aeroespacial 

Militar é considerado imprescindível, devendo ficar estes dados totalmente 
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esclarecidos para os envolvidos, Médico de Esquadrão, Oficial de Segurança de Voo 

e o próprio aeronavegante antes da decisão pelo seu uso. (GHETTI, 2010). 

Algumas substâncias presentes em medicamentos utilizados no 

tratamento de resfriado, alergia, náusea ou vômito, analgésicos, relaxantes 

musculares e medicamentos para tosse ou diarreia comprometem a concentração, 

cognição e coordenação motora, sendo que, tais medicamentos em sua grande 

maioria são vendidos livremente em farmácias, 

A automedicação em aeronavegantes é proibida, mesmo após a 

prescrição de medicamentos por um médico fora da área da aviação o Médico de 

Esquadrão deverá ser consultado, pois, se necessário o uso, deverá ser 

estabelecido o período de afastamento do profissional da atividade de voo. 

Na versão de 12 de junho de 2002 da Instrução do Comando da 

Aeronáutica (COMAER) para a atividade de Médico de Esquadrão, a ICA 160-14, 

identifica-se uma atenção especial em relação aos Medicamentos e a Atividade 

Aérea, sendo nesse tópico citado, em princípio, que praticamente não existe 

substância que não seja de grande importância para o aeronavegante. O uso de 

medicamentos pelas tripulações torna-se um problema grave quando não é exercido 

um controle eficiente ou quando o aeronavegante não recebeu orientação 

adequada. Cabe ao Médico de Esquadrão a orientação dos aeronavegantes, para 

tal, deve estar atualizado com os principais grupos farmacológicos. De acordo com o 

caso específico, o produto será considerado desaconselhável ou incompatível com a 

atividade aérea. (BRASIL, 2002; GHETTI, 2010). 

Ainda não se conseguiu um fármaco ideal para o aeronavegante, visto 

que, para isto, ela deveria ser atóxica, não comprometer a capacidade de executar 

funções, atuar por períodos curtos e ser incapaz de produzir dependência. O uso 

dos antieméticos é limitado e cuidadosamente controlado pelo Médico de 

Esquadrão. (GHETTI, 2010). 

Entre as atividades atualmente previstas para o Médico de Esquadrão da 

ICA 160-14 do Ministério da Aeronáutica de 2007, destacam-se entre os aspectos da 

Proteção específica os itens: 

a) Identificar os riscos ambientais presentes na Unidade Aérea nos vários 

ambientes de trabalho, principalmente em voo (riscos físicos, químicos, biológicos e 

ergonômicos), assessor quanto às medidas corretivas, além de realizar, 
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periodicamente, inspeções de higiene e segurança a fim de monitorar 

constantemente as condições de trabalho;  

k) Acompanhar as situações operacionais, como escalas de voo e quadro 

horário de ordens de missão, a fim de identificar condições favoráveis ao 

desenvolvimento de fadiga de voo, devendo nestes casos, emitir parecer por escrito;  

p) Colaborar, no que for pertinente, com o Oficial de Segurança de Voo 

(OSV) da Unidade, no planejamento e no cumprimento do Programa de Prevenção 

de Acidentes Aeronáuticos (PPAA);  

q) Participar, como membro efetivo ou convidado, do Conselho 

Operacional e de Instrução da Unidade;  

r) Participar sempre que possível, dos briefing operacionais e aprontos da 

Unidade, abordar aspectos médicos de interesse para a missão. (BRASIL, 2002). 

No Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar do Estado de 

São Paulo o Oficial Médico que tem a atribuição de Médico de Esquadrão exerce 

atividades técnicas específicas a seguir relatadas, além das anteriormente 

mencionadas anteriormente pela ICA160-14: 

a) Assessor ao Comandante do GRPAe na tomada de decisões em 

assuntos relacionados à atividade aeromédica, saúde do efetivo operacional e 

administrativo e gerenciar ocorrências envolvendo o Aeromédico; 

b) Planejar em conjunto com a Divisão Administrativa e Segurança de 

Voo medidas de segurança biológica aos efetivos da Unidade; 

c) Realizar as inspeções nas Bases com a missão de avaliar o Fator 

Humano de todos aqueles policiais que prestam serviços a bordo das aeronaves. A 

avaliação do fator humano inclui a observação do controle emocional, sinais fóbicos, 

impulsividade, agressividade, personalidade, liderança, aspectos psicológicos, 

segurança e comunicação na cabine das aeronaves. Sendo que tal auditoria é 

continua, tanto no GRPAe como nas BRPAe, as anormalidades observadas são 

discutidas no Conselho Operacional de Voo e tratadas, conforme a competência 

médica; 

d) Participar como membro efetivo dos Conselhos de Aviação de 

Segurança Pública do Estado e do Conselho Operacional de Voo, estes formados 

por: Comandante e Sub Comandante da Unidade, Chefe da Divisão de Operações, 

Chefe da Escola de Aviação, Chefe da Seção de Saúde, Chefe da Manutenção e 

Chefe da Seção de Segurança de Voo. Tal conselho se reúne em situações de 
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elevação de copiloto a piloto, elevação de tripulantes e em caso da necessidade de 

afastamentos temporário ou definitivo dos aeronavegantes da função e, no caso do 

Conselho de Aviação de Segurança Pública, mensalmente nas Bases distribuídas 

no interior; 

e) Controlar a situação do efetivo da OPM, no concernente a saúde 

funcional (CMA) junto ao HASP (Hospital da Aeronáutica), vacinação, exames 

periódicos, teste ergométrico e encaminhamento às Juntas de Saúde 

especializadas; 

f) Coordenar a realização dos cursos de formação e reciclagem em 

Resgate e Transporte Aeromédico destinados a profissionais de saúde civis e 

militares, tripulantes e comandantes de operação; 

g) Auxiliar na formação, seleção e treinamento dos médicos do GRAU 

que atuam na atividade aérea deste Grupamento conforme Normatização Interna, 

verificar desvios destes na atividade operacional e se necessário for, submetê-los a 

Conselho Operacional de Voo; 

h) Atualizar seus subordinados nas normatizações, padronizações e 

legislações vigentes, para que possam atuar em suas respectivas atividades 

profissionais previamente estabelecidas de acordo com metas, diretrizes ou 

objetivos do GRPAe; 

i) Avaliar e supervisionar as condições sanitárias e as atividades de 

saúde, incluindo a execução do resgate aeromédico nas bases do GRPAe; 

j) Vigiar todos aeronavegantes, observar condução das atividades, 

fadiga, automedicação, controle do stress, enfermidades, estado emocional ou 

ingestão de bebidas alcoólicas, controle prescrições médicas de outros serviços que 

possam ser incompatíveis com a atividade dos pilotos e tripulantes; 

k) Detectar patologias de saúde, inclusive as de origem psíquica ou 

psicológica, com tratamento precoce, orientações e medicamentos, além de 

observar as reações psicossociais e fisiológicas dos aeronavegantes durante o 

serviço em voo, em solo e na vida social; 

l)  Encaminhar o aeronavegante, vítima de acidente aeronáutico à 

Inspeção de Saúde do GRPAe e Junta Especial de Saúde no Hospital da 

Aeronáutica, mesmo que este nada tenha sofrido aparentemente, propondo exame 

neuropsiquiátrico nos casos indicados; 



33 

 

 

m) Supervisionar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

protetores auditivos, luvas, máscaras, óculos de proteção; 

n) Assessorar quanto à necessidade de realizar desinfecções e 

desinfestações de aeronaves, supervisionando a tarefa; 

o) Supervisionar o controle do material de saúde existente nas bolsas 

de sobrevivência, especialmente quanto às condições e aos prazos de validade, 

bem como dos materiais utilizados pela equipe de resgate; 

p) Acompanhar a reintegração e a readaptação de militares ou médicos 

civis, após doença grave ou acidente, às atividades originais na UAe, especialmente 

o voo, atentando para a eventual necessidade de alteração de função;  

q) Providenciar os devidos encaminhamentos das recomendações de 

segurança constante dos relatórios das investigações de acidentes e incidentes 

aeronáuticos, no que diz respeito ao fator humano. 

r) Selecionar, formar e treinar enfermeiros policiais militares que irão 

atuar na atividade aérea deste Grupamento conforme Normatização Interna; 

s) Atuar como facilitador nos estagiários de equipes de saúde de 

serviços privados que por lá atuam, estagiários estes autorizados pelo Comando da 

OPM; 

t) Controlar médicos civis em relação à CMA e jornada de trabalho 

conforme protocolos GRPAe; 

u) Auxiliar na implantação do Projeto de Medicina Tática para auxilio de 

policiais feridos ou na prevenção no local da ocorrência pelo Oficial Médico; 

v) Gerenciar os processos de voo no atendimento pré, inter-hospitalar 

ou transporte de órgãos; 

w) Gerenciar disponibilidade de Aeronaves de Resgate junto à Divisão 

de Operações e Divisão de Manutenção; 

x) Realizar a triagem das solicitações de remoção, transportes de 

órgãos e transporte aeromédico, dentro dos protocolos e princípios de medicina 

aeroespacial e de terapia intensiva, objetivando minimizar o número de mortes e de 

sequelas, buscar o recurso médico especializado e centro de trauma definitivo; 

y) Realizar missões de resgate aéreo, salvamento e transporte 

aeromédico, intercalar tais missões com o médico plantonista da Secretaria de 

Saúde (GRAU); 
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z) Realizar o transporte inter-hospitalar de Policiais Militares quando 

feridos em serviço policial ou nos períodos de folga, além de solicitar vagas em 

hospitais para estes, buscando o melhor para o tratamento da saúde do policial; 

aa) Participar do atendimento das ocorrências de grandes proporções 

(desastres ou catástrofes) ou como segundo médico a bordo das aeronaves de 

Resgate; 

bb) Acompanhar e atualizar Procedimentos Operacionais Padrão 

(POPs) dos processos aeromédicos; 

cc) Confeccionar e cumprir a escalas de serviço e de sobreaviso médico 

24h por dia, sete dias por semana, em caso de necessidade de transporte aéreo, 

solicitações de transportes ou apoio aeromédico; 

dd) Atuar como elo de comunicação com setores da aviação e saúde, 

tais como CRM (Conselho Regional de Medicina), CFM (Conselho Federal de 

Medicina), COFEN (Conselho Federal de Enfermagem), COREN (Conselho 

Regional de Enfermagem), Vigilância Sanitária, Central de Vagas, Central de 

Captação de Órgãos, GRAU (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências e 

Emergências), Corpo de Bombeiros, ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), 

Diretoria de Saúde da PM, Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, além de 

autoridades;  

ee) Atuar como responsável técnico junto ao Conselho Regional de 

Medicina, conforme legislação vigente, é importante frisar que a atividade de resgate 

e transporte de pacientes com ambulância aérea, exige tal responsabilidade; 

ff) Ter a responsabilidade técnica no Projeto de Descentralização e 

implantação do Resgate Aéreo em oito novas Bases do GRPAe, além das duas já 

existentes; 

gg) Ter a responsabilidade técnica do Programa de Gerenciamento de 

resíduos no Serviço de Saúde; 

hh) Acompanhar o público externo nas visitas técnicas de alunos de 

faculdades de medicina ou enfermagem; 

ii) Atuar como responsável nos processos de compras de materiais e 

equipamentos junto à PMESP além da solicitação de materiais e equipamentos junto 

à Secretaria de Saúde, para reposição de estoques; 

jj) Atuar como responsável técnico dos materiais, equipamentos e 

medicamentos utilizados no atendimento pré-hospitalar e UIS; 
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kk) Controlar a tramitação interna de documentos, confeccionar 

relatórios e estatísticas mensais direcionadas à Diretoria de Saúde da PMESP; 

ll) Atribuições orgânicas e do oficial médico responsável pela UIS: 

administrar, coordenar e controlar a estrutura de recursos humanos e materiais, no 

âmbito de sua plena operacionalidade técnica, objetivando desenvolvimento 

proficiente de todas as atividades relacionadas ao atendimento médico; 

mm) Atribuições funcionais do oficial médico responsável pela UIS: 

gerenciar administrativamente, coordenar ações de saúde curativas e preventivas 

voltadas aos policiais do GRPAe, controlar o efetivo sob sua responsabilidade, tais 

como elaborar as escalas de serviço, plano de férias e licença-prêmio do efetivo da 

seção; 

nn) Adotar ações de UIS preconizadas pela Chefia de UIS da Diretoria 

de Saúde PMESP; e 

oo) Exercer as atribuições próprias da UIS, tais como gerenciamento da 

saúde do efetivo, pacientes internados, afastamentos, Atestado de Origem, 

imunizações, acompanhamento de patologias agudas ou crônicas do efetivo. 
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4 MEDICINA TÁTICA 

 

O suporte médico em operações táticas é a assistência médica integrada 

e abrangente, a consulta e a administração de informações médicas em operações 

táticas, que contribuem para a segurança e o sucesso de uma missão que é 

primariamente militar. (METZGER et al., 2009). 

Atendimento pré-hospitalar (APH) é o atendimento emergencial em 

ambiente extra-hospitalar, ambiente tático é o local de atuação das forças militares 

durante a missão, atendimento pré-hospitalar tático (APH tático) é o atendimento de 

feridos no ambiente tático e apresenta desafios únicos para os profissionais que 

atuam nesse ambiente, onde se incluem os prestadores de serviços médicos de 

emergência. Médicos e socorristas táticos devem ter uma compreensão e 

consideração para com as táticas militares e objetos específicos das missões 

quando planejam e prestam assistência médica nesse ambiente. (AUERBACH, 

2007). 

O Suporte Médico de Emergência em Operações Táticas (SMEOT) é a 

assistência médica integrada e abrangente, a consulta e administração de 

informações médicas em operações táticas, que contribuem para a segurança e o 

sucesso de uma missão que é primariamente policial. O SMEOT consiste na prática 

de medicina fora do ambiente hospitalar que tem por objetivo aumentar a 

probabilidade de sucesso de uma missão tática. (PHTLS, 2007). 

Quadro 1- Diferenças entre atendimento pré-hospitalar civil e militar. 
 

APH CIVIL APH MILITAR 

nº limitado de vítimas grande nº de vítimas 

necessidade médica suficiente necessidade médica insuficiente 

vítimas em local seguro vítimas em local inseguro 

acesso a suportes disponíveis suportes indisponíveis 

fase de APH curta fase de APH extensa 

tempo de evacuação curto tempo de evacuação prolongado 

Fonte: (PHTLS, 2007). 

 
O suporte médico em emergências táticas iniciou formalmente em 1989, 

com o primeiro curso formal de suporte médico às operações especiais de aplicação 

da lei, com uma equipe da SWAT (Special Weapons And Tactics - Armas e Táticas 

Especiais), nos Estados Unidos. (SCHWARTZ; McMANUS; SWIENTON, 2008). 
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O projeto de desenvolvimento da Medicina Tática está sendo realizado 

pela Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo, centralizado nas 

atividades aeromédicas do Grupamento de Radiopatrulha Aérea, devido à rapidez 

de deslocamento para atendimento das ocorrências e grande quantidade de 

ocorrências de policiamento e resgate em escuta simultânea pelo GRPAe, além da 

prontidão diária de dois helicópteros Águia, configurados e prontos para atuar em 

ocorrências de Resgate ou Transporte Aeromedico. A presença dos “Águias” é 

constante e marcante em grandes e importantes eventos, além da grande maioria de 

ocorrências de gravidade que ocorrem do nascer ao pôr do sol. Diariamente dois 

médicos socorristas ficam de plantão no Grupamento de Radiopatrulha Aérea, um 

Oficial Médico PM e o outro médico plantonista da Secretaria da Saúde. 

Em locais com grande concentração de pessoas, tais como, grandes 

eventos esportivos, religiosos ou políticos, além de manifestações populares ou em 

movimentos organizados, existirá o risco de acidentes ou confrontos em busca da 

manutenção da ordem pública, ou até mesmo a possibilidade de ataques terroristas 

com armas químicas ou explosivos e, dependendo das proporções poderá acarretar 

perda da infraestrutura local de transportes, comunicações e do socorro médico para 

os hospitais. Ao analisarmos o gerenciamento destes eventos do ponto de vista de 

segurança pública, é de vital importância grupos especializados com pronta resposta 

de atendimento e socorro no local de cena de forma rápida e coordenada. 

O princípio do trabalho a ser desenvolvido tem o objetivo de mostrar aos 

integrantes do grupo os princípios de Medicina Tática Militar e seu emprego em 

operações da PM destinadas à manutenção da ordem pública e socorro às pessoas 

feridas no ambiente considerado “zona quente” do local da ocorrência, e 

principalmente o incondicional apoio aos Policiais Militares na preservação de sua 

saúde no exercício de sua função fim, que é a atividade de policiamento.  

O apoio das equipes de suporte médico a emergências táticas permite, 

além de um atendimento adequado e rápido na cena para aqueles que necessitam 

da triagem médica rápida pós-incidente e a execução de pequenos tratamentos que 

evitam um transporte desnecessário ao pronto-socorro. (METZGER et al, 2011). 

No desastre, ou em situações particulares como o ambiente tático, o 

sistema de suporte fica sobrecarregado, ou os recursos tornam-se escassos. Por 

isso, a prioridade é redirecionada ao cuidado das vítimas mais feridas e a realização 

do melhor atendimento ao maior número de vítimas possível, fundamental para o 
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processo de triagem é a avaliar o beneficio que uma intervenção médica fornecerá. 

(PASETTO, 2010). 

O atendimento pré-hospitalar tático requer habilidades especiais inerentes 

a poucos profissionais médicos, o ambiente tático apresenta particularidades 

importantes que devem ser conhecidas pelos profissionais que atuam nesse 

ambiente. Sendo assim, profissionais especializados nesse tipo de atendimento são 

fundamentais para a tropa terrestre. A atividade militar envolve inúmeros riscos, e há 

chance de militares serem feridos gravemente, sendo assim, o APH tático torna-se 

fundamental para as Forças Terrestre do Brasil. (PASSETO, 2010). 
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5 DESASTRES E TRIAGEM RÁPIDA 

 

Desastre é uma situação que resulte em um número de vítimas que, 

inicialmente exceda a capacidade de atendimento do aparelho assistencial local. 

Nessas situações, o médico envolvido na ação tática pode atuar como coordenador 

médico de socorro pré-hospitalar na cena do acidente, caso não se tenha tal 

profissional escalado ou à disposição do serviço pré-hospitalar, pode ainda atuar 

como contato direto entre o grupo tático em área considerada de risco e o grupo 

responsável pela coordenação, sendo ainda uma fonte segura de informações da 

cena, servindo como consultor imediato da coordenação. (MARTINI, 1989; NAEMT, 

2011). 

O desastre resulta da combinação de ameaças externas, condições de 

vulnerabilidade na insuficiente capacidade de suporte e medidas para reduzir as 

consequências negativas e potenciais do risco às pessoas e estruturas. 

Catástrofe, conforme definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

é aquele fenômeno de causa ecológica, natural ou provocado (acidental ou 

intencional), de início súbito, com magnitude suficiente para necessitar de ajuda 

externa, os desastres não seguem regras, nem um parâmetro definido, a magnitude 

da destruição depende de inúmeros fatores, não é possível prever quando, como, 

hora, local, vítimas e magnitude da destruição de infraestrutura local. O que 

certamente irá ocorrer será uma grande repercussão na mídia com inúmeras vidas 

subitamente ceifadas, grande comoção social e grandes prejuízos ao erário público. 

Em ocorrências de gravidade é extremamente importante a presença de um 

profissional treinado no enfrentamento destas ocorrências, a triagem é o processo 

de gerenciamento de socorro às vitimas de acidente priorizando o salvamento de um 

maior número de vítimas, baseando-se em protocolos de atendimento médico pré-

hospitalar, que são vários, em nosso meio o mais comumente utilizado é o Método 

Start (Simple Triage and Rapid Treatment), classificando as vítimas conforme 

prioridades para o transporte para o hospital adequado, ou mesmo vítimas 

gravíssimas e consideradas sem prognóstico, como fatais. Profissionais treinados 

devem se concentrar em realizar procedimentos apenas necessários para salvar 

vidas. Fundamental para o processo de triagem é a avaliação do beneficio que uma 

intervenção médica fornecerá. 
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Geralmente o médico mais experiente ou o mais antigo no Sistema realizará 

a triagem inicial, uma vez que, geralmente é ele que está mais familiarizado com o 

curso natural das lesões e quem melhor sabe quando o tratamento é inútil. (NAEMT, 

2011). 

Conforme consta no Manual de Medicina de Desastres, elaborado pela 

Secretaria Nacional de Defesa Civil e Ministério da Integração Nacional em 2007, em 

caso de Desastres, o Oficial Médico Militar será o componente responsável pela 

direção do serviço de resgate, pelo comando das unidades e subunidades de saúde, 

pelo serviço de plantão no comando unificado de operações e pela instrução 

permanente das unidades e equipes especializadas. Seus membros devem ser 

formados em medicina, aprovados em concurso para o Quadro de Oficiais Médicos, 

terem realizado o Curso de Formação de Oficiais Médicos e ter dupla 

especialização, sendo que uma delas obrigatoriamente deve ser Medicina de 

Desastres. (BRASIL, 2002). 

Na vigência do desastre, a ajuda externa aos recursos locais não pode 

tardar, muitas vítimas poderão ser poupadas se o auxílio externo não retardar e 

precocemente iniciar os protocolos com medidas coordenadas para auxílio às 

vítimas. 

Incidente com Múltiplas Vítimas é a situação na qual existe um grande 

número de vítimas e um desequilíbrio momentâneo entre a necessidade de 

atendimento médico e recursos de atendimento disponíveis, mas que se consegue 

manter um padrão de atendimento com os recursos locais. Os desastres podem ser 

classificados por níveis de intensidade ou recursos na resposta de atendimento, 

necessitando ou não de recursos externos. O limite extremo de um desastre, ou 

seja, desastre GRAU IV, considerado de proporções catastróficas, gerando vítimas 

em massa e com grande comprometimento da rede hospitalar, por dano estrutural 

ou por excessiva demanda, nesses casos é necessário a criação de hospitais de 

campanha e MASHs (Mobile Army Surgical Hospital). (BRASIL, 2002). 

Conforme estudos da Escola Nacional de Saúde Pública, nos países em 

desenvolvimento existem uma tendência para aumento dos desastres, devido à 

vulnerabilidade das regiões com maior densidade populacional, cada vez se requer 

menor intensidade nos eventos de origem natural, para causar maior impacto na 

sociedade afetada. Fatores como o crescimento populacional, mudanças climáticas, 

aumento da urbanização com falhas de planejamento e gestão no ordenamento 
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territorial e a degradação dos ecossistemas vêm contribuindo para que mais 

pessoas estejam vulneráveis e morem em áreas de risco, onde estão expostas aos 

perigos de eventos naturais. Entre 1970 e 2010, a proporção da população que vive 

em bacias hidrográficas sujeitas a inundações aumentou 114%, já nas regiões 

costeiras, o aumento foi de 192%. (IBGE, 2013). 

A população do mundo segue aumentando, cerca de sete bilhões em 

2012 e se estima que para 2050 sejam mais de nove bilhões. A população do Brasil 

também segue crescendo, em 2010, de acordo com os dados do  Censo 

Demográfico o Brasil possuía 190.755.799 habitantes com 84% vivendo em áreas 

urbanas. São quase 100 milhões além da população de 1970, década em que pela 

primeira vez o Brasil se tornou um país com mais da metade da população vivendo 

em áreas urbanas. Destes mais de 190 milhões de habitantes em 2010, 11.425.644 

viviam em domicílios considerados submoradias (assentamentos irregulares 

conhecidos como favelas, invasões, palafitas, entre outros), com infraestrutura 

deficiente e ocupando áreas menos propícias à urbanização, como encostas 

íngremes, áreas de praia, vales profundos, baixadas permanentemente inundadas, 

manguezais e igarapés, resultando em maior vulnerabilidade aos desastres. (IBGE, 

2013). 

Os registros de desastres disponibilizados pelas Coordenadorias 

Estaduais de Defesa Civil e pela Secretaria Nacional de Defesa Civil revelam que, 

entre 1991 e 2010, ocorreram quase 32 mil desastres no país (o que representa 

cerca de 1.600 desastres por ano ou pelo menos quatro a cada dia), afetando a vida 

de mais de 96 milhões de pessoas. Entre os afetados por esses eventos, resultaram 

em mais de 486 mil pessoas enfermas ou feridas e 3.414 óbitos. Dentre os 

desaparecidos, deslocados, desabrigados e desalojados, o total foi de mais de seis 

milhões de pessoas. Diante dos fatos se faz necessário uma gestão do risco de 

desastres, que são ações preventivas, para programar estratégias e fortalecer suas 

capacidades, a fim de reduzir os impactos de ameaças naturais e desastres 

ambientais e tecnológicos consequentes. Isso envolve atividades, incluindo medidas 

estruturais e não estruturais para evitar – prevenção - ou limitar - mitigação e 

preparação - os efeitos adversos dos desastres. (ENSP, 2012). 

Na América Latina utiliza-se cada vez mais o Sistema de Comando de 

Acidentes para conduzir as operações de resposta em campo em casos de 

emergência com vítimas maciças, tal Sistema de Comando, no Corpo de Bombeiros, 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/default_sinopse.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse/default_sinopse.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2057&id_pagina=1
http://www.integracao.gov.br/defesacivil/
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é o SICOE, facilita os trabalhos de urgência ao unificar um só comando, padronizar 

procedimentos e estabelecer uma terminologia comum para todos envolvidos. 

O transporte imediato de todas as vítimas a um centro de saúde com 

recursos limitados coloca em risco a vida dos feridos mais graves, porque se faz 

necessário cuidados especializados, e se não existir tais cuidados será necessário 

um novo transporte do paciente para hospital com recursos necessários. 

Nessa etapa das operações é crucial a triagem rápida das vítimas, que é 

um método de classificação das vítimas de acordo com a gravidade de suas lesões 

baseado na probabilidade de sobrevivência e nos recursos médicos disponíveis.  

A assistência médica no cenário do desastre é uma das etapas mais 

críticas, a eficiência para atender e transportar as vítimas pode depender sua 

sobrevivência. Para conduzir as atividades de atendimento e triagem deverá se 

estabelecer uma área de concentração de vítimas, cuja lógica de funcionamento se 

pode representar pelo princípio dos três T: tipificar (classificar), tratar e transportar. 

(ENSP, 2012). 

Para conduzir as atividades de atenção médica no local, deve-se nomear 

um coordenador médico dotado de autoridade suficiente para ordenar e dirigir o 

desempenho de todo o pessoal de saúde. 

Transporte dos pacientes feridos deve estar submetido a um bom controle 

administrativo com o fim de restringi-lo a um número limitado de pacientes, que 

necessitam de cuidados especiais que não estão disponíveis na área afetada. 

Deve-se manter uma comunicação fluida com os demais hospitais de 

referência para determinar sua capacidade de receber esses pacientes. Mesmo 

assim, devem-se prever os recursos de transporte necessários para realizar esses 

deslocamentos. (ENSP, 2012). 

 

6 AEROMÉDICO 

 

O Trauma, considerado doença sistêmica, que envolve equipes 

multidisciplinares, se beneficia com a evolução e novas tecnologias para seu 

tratamento, a morbimortalidade dos acidentados diminui ao longo dos anos com 

novas padronizações de atendimento e tratamento e implantação de ferramentas 

ágeis no transporte de feridos, como o helicóptero, principalmente em grandes 

cidades com problemas de mobilidade urbana devido congestionamentos, o 
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helicóptero pode ser considerado uma ferramenta extremamente útil e importante no 

tratamento de feridos. 

O Trauma é uma doença moderna e deve ser aceita e respeitada, requer  

estudos para diminuir vidas ceifadas e sequelas provocadas. O primeiro relata de 

doença negligenciada pela sociedade foi no Conselho Nacional de Pesquisa, Morte 

Acidental e Incapacidade: A Doença Negligenciada da Sociedade Moderna, onde 

foi escrito que os programas implantados para controle efetivo do trauma e as 

intervenções realizadas para corrigir o choque foram pouco efetivos. (NATIONAL 

RESEARCH CONCIL, 1966). 

Ao longo dos anos, programas de treinamentos com padronizações para 

atendimento aos feridos foram realizados, incluindo o transporte aéreo e 

aimportância da comunicação integrada aos hospitais que irão receber o paciente 

conforme a categoria hospitalar e capacidade de atendimento, mesmo se 

gravemente ferido, havendo, com isto, uma diminuição da mortalidade, mesmo em 

tempos de paz. 

A tendência mundial é buscar o aperfeiçoamento do atendimento pré-

hospitalar, já que experiência tem demonstrado que os primeiros 20 minutos no 

atendimento as vítimas de traumas de "Causas Externas" e as doenças 

cardiovasculares, representam a diferença entre a vida e a morte, além é claro das 

sequelas advindas do socorro mal feito. O emprego do Resgate Aeromédico nestas 

ocasiões acaba sendo a solução mais viável em função da velocidade e os recursos 

que podem ser levados ao local da ocorrência. (ALVES JUNIOR, 1996). 

 

6.1 HISTÓRIA DO RESGATE AÉREO 

 

O sonho humano de voar sempre fascinou a humanidade, desde a 

mitologia grega onde Ícaro, ao fugir da Ilha de Creta, local onde estaria aprisionado, 

juntamente com seu pai, Dédalo, em um labirinto por ele construído, para prender 

Minotauro, um ser monstruoso com cabeça de touro e corpo de homem. Para fugir 

da ilha, Ícaro constrói suas próprias asas, com cera de abelha e penas de gaivotas, 

durante a fuga, voa cada vez mais alto, aproximando do Sol, suas asas derretem 

com o calor e Ícaro cai no mar, desaparecendo. (COMMELIN, 1993). 
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Ao longo da história da humanidade, sempre marcada com guerras e 

batalhas, os feridos precisavam ser removidos, um dos primeiros registros sobre 

criação de transporte para remoção de feridos foi na época do Imperador Napoleão 

Bonaparte (1795 -1815), quando o médico do Exército, Dominique Jean Larrey, criou 

a carruagem-ambulância para socorrer os feridos em combate, evitando várias 

baixas em seu Exército. (COLLA, 2005). 

Já a utilização do transporte aéreo para resgate de feridos em batalhas 

tem seus primeiros relatos no ano de 1870 durante a Guerra franco-prussiana, onde 

feridos foram resgatados por balões de ar quente. Na Primeira Grande Guerra 

Mundial, os aviões existentes eram utilizados para transportar médicos, 

equipamentos e remédios, e também feridos, mesmo com a acomodação restrita. 

Em 1920 foram utilizadas aeronaves na campanha das Ilhas Somália. Na Segunda 

Guerra Mundial, a tecnologia aeronáutica já em grande desenvolvimento, com o 

aumento do espaço interno dos aviões, os americanos desenvolveram um 

verdadeiro hospital aéreo. 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. (CANETTI; RIBEIRO; BUENO, 1994). 

Um grande passo para o desenvolvimento da indústria aeronáutica deu-

se após o entendimento da fisiologia da altitude, o primeiro médico que escreveu e 

relatou os efeitos da variação de pressão atmosférica foi Paul Bert demonstrando 

que o mal-estar resultante da variação da altitude era resultado da variação de 

pressão do Oxigênio e Nitrogênio. Utilizando uma câmara, construída por ele 

mesmo, em 1865, Paul Bert realizou numerosos experimentos simulando variações 

de pressão atmosférica. Com isto, demonstrou os efeitos da diminuição da pressão 

parcial de oxigênio e os benefícios de respirar esse gás em altitude. (DEHART, 

1996). 

Por volta 1913, o máximo de altitude alcançada pelas aeronaves era de 

20.010 pés e a maior velocidade era de 126 milhas/hora, em 1918, a velocidade 

alcançada aumentou para 162 milhas/hora e a altitude máxima, 31.390 pés. 

(ARMSTRONG, 1938). 

Em nosso país, as atividades acadêmicas e cientificas na área de 

Medicina Aeroespacial, foram relatadas em 1921, com o baiano Emygdio Joaquim 
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Pereira Caldas, Tenente do Exercito Brasileiro, defendendo sua tese de doutorado 

na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com o tema Do Mal dos Aviadores, 

onde adverte que o assunto não havia sido tratado na America do Sul, havendo 

necessidade de se conhecer o tema, a fim de esclarecer as causas de acidentes 

fatais ocorridos com pilotos. Trata-se de um trabalho desenvolvido em 83 paginas e 

que tem o mérito de ter sido a primeira tese de doutorado em medicina apresentada 

na America Latina sobre Medicina de Aviação. (TEIXEIRA, 1997). 

Em 1923, a Marinha envia aos EUA o então Tenente Medico Mario 

Pontes de Miranda para cursar a School of Aviation Medicine e, assim, tornar-se o 

primeiro Flight Surgeon, Medico de Aviação brasileiro. (TEIXEIRA, 1997). 

Nos EUA, foi criada em 1929, a Aeromedical Association, que deu inicio, 

em marco de 1930, a publicação de um periódico oficial, o Journal of Aviation 

Medicine. (ARMSTRONG, 1938). 

Em 1939, com Igor Sikorsky, teve o primeiro voo com asas rotativas com 

a concepção atual dos helicópteros do tipo rotor central. 

A versatilidade, segurança e tecnologia fizeram com que os helicópteros 

fossem utilizados em transporte de feridos nos campos de batalhas, pelo fato de não 

necessitar de pistas para pouso, foram precocemente adotados no final da II Guerra 

Mundial e fizeram sucesso na Guerra da Coréia devido à rapidez e versatilidade dos 

equipamentos. Na Guerra do Vietnam (1962) o paciente pode ser transportado com 

melhor qualidade, embarcado na aeronave e aos cuidados de paramédicos 

treinados utilizando equipamentos de monitorização e ventilação pacientes e com 

aeronaves de maior espaço interno. (GALLETTI, 2008). 

Nos EUA, em 1972, a National Highway Transport Safety Administration 

(NHTSA) publicou o trabalho Helicopters and Emergency Medical Services: NHUSA 

Experiente to Date, documentando o resultado de vários projetos de resgate 

aeromédico por helicópteros. A partir deste artigo, este tipo de transporte foi 

bastante difundido e incorporado a vários serviços de emergência (Emergency 

Medical Services - EMS). Em 1973 no Anthony’s Hospital, na Cidade de Denver, foi 

iniciado com sucesso o primeiro serviço aeromédico associado a um centro de 

trauma. Desde então o uso de helicópteros aumentou consideravelmente. 

(GALLETTI, 2008). 

No Brasil, diante do panorama na década de 80 relacionado à 

morbimortalidade por causas externas, principalmente nos grandes conglomerados 
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urbanos, provocadas principalmente por acidentes de transporte e quedas, a 

necessidade de atendimento rápido e adequado no pré-hospitalar foi imperativa. 

(ALVES JUNIOR, 1995). 

Em 1988, conforme a descrição do então Capitão Carchedi (1988, p.18-

19), em sua monografia dava o seguinte relato: 

O resgate de acidentados no Brasil via de regra são realizados por viaturas 
policiais que atendem as ocorrências ou por cidadãos caridosos que 
assistem aos acidentes e são movidos pelo sentimento de auxiliar ao 
próximo. Porém com toda a boa vontade que possam ter, o que fazem é 
apenas o transporte do ferido, sempre de modo precário e com grandes 
possibilidades de agravar as lesões. Concorrem para isso a crença firmada 
na população que primeiros socorros é sinônimo de correria, ou seja, pressa 
em se chegar a um hospital, seja ele qual for, mesmo que se trate de uma 
maternidade, por exemplo, que não dispõe de condições para tratar um 
politraumatizado. (...) 
O transporte inadequado só não é levado a cabo quando por qualquer razão 
a vítima esteja “presa” ao acidente obrigando a solicitação de viaturas do 
Corpo de Bombeiros, que se especializaram em retirar pessoas desses 
locais, considerados inacessíveis ao cidadão comum, tais como: 
desabamentos, soterramentos, incêndios, elevadores, poço e acidentes 
automobilísticos que dia a dia aumentam consideravelmente seu número. 
 

O marco inicial do atendimento pré-hospitalar pela Secretaria da Saúde, 

foi em 1981, com um grupo de médicos do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, 

que decidiram desenvolver grupos de estudo para criar um sistema de atendimento 

pré-hospitalar às vítimas de acidentes, resultou na criação da Comissão de 

Recursos Assistenciais de Pronto Socorro — CRAPS, com a participação do Corpo 

de Bombeiros, Polícia Militar e Secretarias de Saúde. (ALVES JUNIOR, 1996). 

Em 1986 a Polícia Militar do Estado de São Paulo prevendo suas 

responsabilidades no processo de atendimento de emergências médicas, enviou um 

grupo composto por cinco Oficiais PM do Corpo de Bombeiros, à cidade de Chicago, 

nos EUA, onde realizaram um Curso de Técnico em Emergências Médicas, 

promovido através da associação de intercâmbio (Brasil - EUA), denominada 

“Companheiros das Américas”.  Após o encerramento do curso, estes Oficiais 

apresentaram um relatório ao Comandante Geral da Corporação, onde foi proposta 

a reformulação dos conceitos de instrução de primeiros socorros ministrada ao 

efetivo do Corpo de Bombeiros e a ampliação dos serviços de Salvamento e 

Resgate já existente, utilizando novos equipamentos e viaturas, com pessoal 

especializado para o atendimento e transporte das vítimas de acidentes. (ALVES 

JUNIOR, 1996). 
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Fato histórico importante foi o parecer dado pela Banca Examinadora do 

CAO, em 1987, após a apresentação da monografia do Capitão QOPM Niuton 

Rodrigues com o tema A PM no Sistema Metropolitano de Emergência - Resgate de 

Acidentados, e foi dita a seguinte frase: 

Dada a originalidade do tema, o referido trabalho deve servir como alerta à 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao Corpo de Bombeiros e Diretoria 
de Saúde, no sentido que se IMPLANTE DE IMEDIATO o Resgate de 
acidentados pela Polícia Militar no Estado de São Paulo (RODRIGUES, 
1987, p. 01). 
 

Em 13 de julho de 1988 o então Secretário do Estado da Saúde o 

Professor Dr. José Aristodemo Pinotti, constituiu o GEPRO/EMERGÊNCIA (Grupo 

Especial de Programas de Emergência), sob a coordenação do Professor Dr. 

Fernando Bueno Pereira Leitão (Resolução SS-116). Em 17 de julho de 1989, foi 

dada nova composição ao GEPRO/EMERGÊNCIA, sob a coordenação 

administrativa do Capitão Médico PM Antonio Carlos Turiani Martini (Resolução SS-

48) tendo como assessoria técnica operacional o Tenente Médico PM Cezar Ângelo 

Galletti Jr. Definido os membros integrantes, o grupo passou a se reunir e 

desenvolver o projeto do Sistema Integrado de Atendimento às Emergências do 

Estado de São Paulo, conhecido junto à população como RESGATE, onde foram 

traçados os objetivos a serem alcançadas, definições das missões de cada membro 

integrante do sistema, atendimento pré-hospitalar, centro de comunicações, fixação 

das fases para sua implantação e definição dos protocolos de atendimento. (ALVES 

JUNIOR, 1996). 

As Secretarias Estaduais de Segurança Pública e Saúde selaram a 

integração, culminando na criação da Comissão de Atendimento Médico às 

Emergências do Estado de São Paulo (CAMEESP) que elaborou uma proposta para 

o desenvolvimento do projeto piloto de atendimento pré-hospitalar denominado de 

PROJETO RESGATE. (ALVES JUNIOR, 1996). 

No ano de 1989 foi enviado à França o Capitão Médico Antonio Carlos 

Turiani Martini para observação operacional e administrativa do SAMU francês e no 

ano seguinte, no período de Janeiro a Outubro de 1990 também para lá foi enviado 

o Tenente Médico Cezar Angelo Galletti para fazer o estagio operacional no Curso 

de Atendimento Pré Hospitalar e Regulação do Sistema, conforme intercâmbio 

criado entre a Secretaria de Saúde de São Paulo e o Ministério para Assuntos 

Estrangeiros da França, junto ao Consulado Francês. Ao retornarem ao Brasil foi 
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criado toda a padronização no atendimento pré-hospitalar, materiais e equipamentos 

das bolsas, medicamentos, padronização de atendimentos na Central de Regulação 

e no local da ocorrência.  

A Polícia Militar do Estado de São Paulo iniciou o emprego de aeronaves 

através do GRPAe, a partir de 15 de agosto de 1984 e o Projeto Resgate teve início 

em São Paulo no ano de 1989, no Rio de Janeiro desde 1988 e em Minas Gerais 

desde 1986. (RODRIGUES, 1987). 

A partir daí outros Estados iniciaram o processo de implantação do 

Resgate, incentivados pelo projeto de Reforço à Reorganização do SUS 

(REFORSUS).  

O primeiro atendimento médico do Sistema Resgate de São Paulo com 

Suporte Avançado deu-se em Janeiro de 1990 com o Águia Uno pousando sobre o 

Elevado Costa e Silva no centro da Cidade, com grande repercussão na época. 

As primeiras experiências no Brasil foram relatadas com propostas de 

encaminhamentos, visando à construção adequada de um sistema de urgências e 

emergências que refletisse a política pública do governo. (GONÇALVES; 

RODRIGUES, 2001). 

Desta forma, os pacientes graves começaram a chegar às portas de 

emergências despreparadas para o atendimento. (GONÇALVES; RODRIGUES, 

2001; OLIVEIRA; PAROLIN; TEIXEIRA JR., 2002). 

O projeto inicial foi se expandindo por todo o Estado, aumentando o 

número de viaturas e de pessoal, até que em 10 de março de 1994, através do 

Decreto no 38.432, o Serviço de Resgate foi consolidado e sua operacionalização 

atribuída exclusivamente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, por intermédio do 

Corpo de Bombeiros e do Grupamento de Radiopatrulha Aérea. (ALVES JUNIOR, 

1995; CARCHEDI, 1988; MARTINI, 1989; SÃO PAULO, 1987; WILKE, 1995). 

Atualmente na cidade de São Paulo temos dois serviços públicos que 

operacionalizam o atendimento pré-hospitalar, sendo um estadual vinculado às 

Secretarias de Saúde e de Segurança Pública (Resgate - 193) e outro do município 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde com parceria com Secretaria de 

Segurança Pública do Estado, com o convênio da Operação Delegada, onde utiliza 

Bombeiros para auxiliar a operacionalização do Sistema. 
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6.2 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 

O atendimento pré-hospitalar (APH) pode ser definido como toda e 

qualquer assistência realizada, direta ou indiretamente, fora do âmbito hospitalar, 

com o intuito de dar a melhor resposta à solicitação de ajuda ao usuário. Essa 

resposta pode variar de um simples conselho ou orientação médica ao envio de uma 

viatura de suporte básico ou avançado ao local da ocorrência, visando à 

manutenção da vida e/ou a minimização das sequelas. (LOPES; FERNANDES, 

1999). 

O APH móvel primário compreende três etapas distintas de igual 

importância. A primeira corresponde ao atendimento realizado na cena do evento, 

seguida pela assistência durante o transporte até o hospital de referência, e 

finalmente a chegada ao hospital. (PAVELQUEIRES, 1997). 

O APH móvel objetiva estabilizar as condições vitais, evitando a 

morbimortalidade por meio de condutas adequadas durante a fase de estabilização 

e transporte, evitando iatrogenias que possam culminar com adventos variados 

desde as incapacidades físicas temporárias ou permanentes ou até a morte. 

(PAVELQUEIRES, 1997). 

No contexto do APH, as ações são divididas em suporte básico e 

avançadas de vida. O suporte básico de vida é definido como sendo a estrutura de 

apoio oferecida à pacientes com risco de morte desconhecido, promovida por 

profissionais de saúde, por meio de medidas conservadoras não invasivas, tais 

como: imobilização cervical, compressão de sangramento, curativos oclusivos, 

imobilização em prancha longa. O suporte avançado de vida corresponde à estrutura 

de apoio oferecida aos pacientes em risco de morte, promovida por profissionais 

médicos, por intermédio de medidas não invasivas ou invasivas tais como: intubação 

endotraqueal, toracocentese, drenagem de tórax, pericardiocentese, acesso venoso 

etc. (BRASIL, 2001). 

A assistência exercida pelos profissionais de saúde do APH está centrada 

em agravos de natureza clínica ou traumática, porém quando analisamos as lesões 

presentes nos pacientes politraumatizados constatamos que, segundo a curva de 

mortalidade por trauma, o APH passa a ser de grande valia principalmente no 

segundo pico de morte, aquele que ocorre entre os primeiros minutos e algumas 
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horas após o acidente. As lesões potencialmente reversíveis são melhores tratadas 

quando atendidas neste espaço de tempo. A atuação dentro da chamada Hora de 

Ouro ou Golden Hour, dá prioridade para as medidas terapêuticas mais 

emergentes. (FERNANDES, 2004). 

 

6.3 RESGATE AÉREO 

 

No final dos anos 1960, o médico R. Adams Cowley (2004) conceituou a 

noção de um período de tempo crucial durante o qual seria importante iniciar o 

tratamento definitivo do traumatizado grave. Em uma entrevista ele ressaltou que há 

uma hora de ouro, entre a vida e a morte e quem estivesse gravemente ferido teria 

menos de 60 minutos para sobreviver. Que não morreria imediatamente, uma vez 

que isso ocorreria em três dias ou duas semanas, mas ocorreria alguma coisa 

irreparável em seu organismo. 

Este conceito ficou conhecido como Hora de Ouro. 

Se um paciente grave puder receber tratamento definitivo, entendido 

como reanimação e controle da hemorragia, dentro do Período de Ouro, as suas 

chances de sobrevida aumentam muito. (LERNER, MOSCATI, 2001). 

Nenhum atendimento pré-hospitalar é igual ao outro, o fundamental é 

realizar uma boa avaliação e seguir protocolos, os pacientes de atendimento pré-

hospitalar tem aspectos comuns nas suas lesões e poderiam morrer 

secundariamente às lesões devido a três causas básicas: hemorragia aguda (36%), 

lesão grave de órgãos vitais como o cérebro (30%) e obstrução de vias aéreas e 

insuficiência respiratória aguda (25%). (TSYBULIAK; PAVLENKO, 1975). 

O período de ouro representa um intervalo de tempo no qual o choque, 

embora esteja piorando, é quase reversível, se o paciente receber atendimento 

adequado, se não for iniciado intervenções na tentativa de reversão o choque evolui 

e se torna irreversível. 

Os estudos mostram que após iniciado as manobras de reversão do 

choque, o transporte hospitalar para o hospital adequado dentro do menor tempo 

possível não deve ser retardado, muitos acidentados tem problemas que não podem 

ser resolvidos no atendimento pré-hospitalar, tais como a reposição de sangue e o 

controle da hemorragia interna, que deve ser controlado com cirurgia em ambiente 

hospitalar. Na vigência de hemorragia não é possível fazer uma reanimação 
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adequada, por isto é importante o transporte ao centro de tratamento definitivo 

dentro do menor tempo possível, que não deve ser confundido com transporte sem 

estabilização inicial do paciente, além disto a reanimação deve ser mantida durante 

o transporte até o hospital. Esta filosofia do período de transporte dentro de 10 

minutos após a chegada dos socorristas é conhecido como “10 minutos de Platina” 

dentro da “Hora de Ouro”. (PHTLS, 2007). 

No atendimento pré-hospitalar de Resgate existe o princípio de não 

causar mais danos ao paciente acidentado, pois o socorrista deve se perguntar se 

as intervenções a ser realizadas irão beneficiar o paciente e se elas não poderiam 

ser realizadas em nível de centro de atendimento hospitalar, as intervenções devem 

ser limitadas às que forem fundamentais para evitar ou corrigir a piora fisiológica. 

Para que o paciente sobreviva, o atendimento ao traumatizado deve seguir uma 

ordem de prioridades que determinam um plano de ação eficiente e efetivo, este 

plano de ação deve ser baseado nos limites de tempo e riscos no local. O hospital 

adequado para atendimento à vítima deve estar situado dentro de uma área de 

abrangência próxima, com especialidades médicas, exames e retaguarda adequada 

aos ferimentos do paciente, pois de nada adianta o atendimento adequado no local 

do acidente, juntamente com transporte adequado, dentro do período de ouro se o 

hospital não continuar a reanimação e não trabalhar com o conceito de “Hora de 

Ouro”. É claro que o Resgate Pré-hospitalar a acidentados, mesmo com 

planejamento e execução dentro de protocolos, nem todas as vítimas podem ser 

salvas, mas uma porcentagem maior pode sobreviver com menor morbidade 

(PHTLS, 2007). 

O sistema de atendimento pré-hospitalar utilizado no país é derivado do 

SAMU francês que se baseia no conceito de fica e estabiliza (Stay and Stabilize), 

ou seja, a equipe de atendimento pré-hospitalar transporta a vítima para o local de 

tratamento definitivo, após a estabilização clínica. (CARCHEDI, 1988; MARTINI, 

1989; SÃO PAULO, 1987, 1989). 

Os fatores tempo e distância são importantes para a decisão de enviar o 

helicóptero ao local do acidente, o benefício é inquestionável. (TINTINALLI, 1996, p. 

11–26). 

O transporte aéreo do paciente criticamente enfermo somente terá 

sucesso se for realizada criteriosa avaliação da situação, incluindo o acesso e a 

estabilização do paciente antes do voo, enfermeiro e médico adequadamente 
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preparados, com todo o material necessário para o correto manuseio durante o voo, 

sistema perfeito de comunicação pessoal e, naturalmente, tripulação de voo com 

todas as qualificações exigidas para operar a aeronave e realizar transporte seguro. 

(MANNARINOL; TIMERMAN, 1998). 

O Boletim Demográfico nº 4 da fundação Seade em 18 de maio de 2011, 

revela a evolução dos acidentes fatais com motocicleta, ocorridos em 2009 com a 

população residente no Estado de São Paulo, o índice de mortalidade manteve-se 

estável. Há seis anos esse indicador crescia continuamente, em trajetória oposta à 

dos óbitos provocados por acidentes com demais veículos e por atropelamentos, 

ambos em declínio, a Região Metropolitana de São Paulo concentrou 44% das 

vítimas fatais de acidentes de motocicleta de todo o Estado, com aumento inferior a 

2%. O estudo identificou, também, que os acidentes fatais com motocicleta atingiram 

preferencialmente o grupo do sexo masculino e jovem, mais de 50% das vítimas 

fatais destes acidentes eram homens de 18 a 29 anos de idade, enquanto as 

mulheres desse mesmo grupo etário responderam por menos de 6% das mortes. 

O número de internações de pedestres também cresceu, passando de 

10.155 em 2010 para 10.548 em 2011. Em relação às internações, o número de 

vítimas de atropelamentos é menor somente ao de motociclistas. 

Levantamento posterior pela mesma Fundação Seade, em maio de 2013, 

mostra que o ranking de mortes em acidentes de trânsito no Estado ocorre com 

atropelamentos sobre pedestres, que são as maiores vítimas fatais do trânsito, 39% 

das mortes no trânsito notificadas no Estado foram de pedestres, conforme 

notificação da Secretária da Saúde do Estado de São Paulo.  

O pedestre, atingido por um veículo, tem toda a energia do impacto 

transferida para seu corpo, podendo comprometer órgãos vitais. (PHTLS, 2007). 

Na análise de dados do perfil do paciente atendido e transportado pelo 

Águia em 701 prontuários de atendimento médico, no período de janeiro de 2004 a 

dezembro de 2005, realizado por este autor, mostrou que a principal faixa etária 

usuária do resgate aéreo é a dos 18 aos 29 anos (29,4%), predomina o sexo 

masculino em 80,5%, como principais mecanismos de trama tivemos os 

atropelamentos 21,8%, acidentes automobilísticos 18,6% e motociclísticos com 

18,4%, as quedas de altura e laje (18,9%). Em relação à Escala de Coma de 

Glasgow, 35,5% dos pacientes estavam em coma grave e em 40,6% dos pacientes 
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foi necessário realizar a intubação endotraqueal. O principal hospital de destino foi o 

Hospital das Clínicas em 55,7%. 

Os acidentados da Zona Leste foram socorridos para o Hospital Santa 

Marcelina em 56,3% dos atendimentos. Na análise dos acidentados abaixo dos 18 

anos, os principais mecanismos de trauma foram os atropelamentos e quedas, 

sendo que na faixa etária dos sete aos 12 anos a Escala de Coma de Glasgow foi 

considerada grave em percentual expressivo dos pacientes, ainda na análise das 

faixas etárias, ao considerarmos a faixa etária acima dos 59 anos, o principal 

mecanismo de trauma foi o atropelamento, com níveis da Escala de Coma de 

Glasgow considerados grave. 

Em relação à sazonalidade ocorreu um maior número de atendimentos no 

período vespertino, as quartas-feiras e nos meses de dezembro. O tempo-resposta 

médio para atendimento de uma ocorrência foi de 13,5 minutos, a região Leste foi o 

principal destino para apoio do helicóptero às ocorrências de resgate. As zonas 

Leste e Sul são os principais solicitantes, o tempo-resposta médio encontrado para 

chegar ao local da ocorrência sem considerar o destino foi de 13,4 minutos, sendo 

que o tempo médio para o paciente dar entrada no Pronto Socorro do hospital foi de 

42,9 minutos. 

Dentro do aspecto analisado, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi bem 

utilizado no aspecto assistencial aos pacientes vitimados de acidentes, sendo que os 

resultados encontrados vão ao encontro dos estudos já realizados em relação às 

prevalências. Os pacientes em sua totalidade foram encaminhados aos principais 

Centros de Trauma do Município de São Paulo dentro de um tempo-resposta 

considerado ótimo. 

São Paulo, uma grande cidade convivendo com a problemática da crise 

de mobilidade urbana devido a grandes congestionamentos, associado ao aumento 

da gravidade dos pacientes acidentados que chegam ao hospital, muitos destes com 

necessidade de atendimento emergencial. O helicóptero, utilizado como ferramenta 

de apoio a estas vítimas é extremamente importante, citando como um dos 

exemplos de pacientes que necessitam de transporte emergencial são aquelas 

vítimas de amputação de membros, nos quais  o apoio aéreo é fundamental e 

possibilita o reimplante dentro do período considerado viável para a cirurgia. Na 

Cidade de São Paulo, o hospital de destino da aeronave para estas vítimas é o 
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Hospital das Clínicas, o transporte com o helicóptero atua na luta contra o relógio 

para a salvação do membro e recuperação dos acidentados. 

Em levantamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP, maior complexo hospitalar da América Latina, ligado à Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, aponta que o número de amputados em seu Instituto de 

Ortopedia e Traumatologia, em decorrência de acidentes de trânsito, teve aumento 

de 100% em 2011, quando foram registrados 13 casos; em 2012 foram 26 casos, 

80% são causados por motos, das amputações traumáticas cerca de 80% são 

passiveis de reconstrução, destes, 40% voltam a ter um nível funcional bom. (SÃO 

PAULO, 2013). 

É ponto importante a diretriz PM3/GRPAe, que padroniza o acionamento 

das aeronaves para resgate: 

[...] Em quaisquer situações, o Oficial de Operações do COBOM, o Médico 
Regulador do COBOM e/ou o Médico da USA, decidirão pela conveniência 
do acionamento de aeronave, respeitado as suas limitações, conforme 
constante nos itens “5.c.” e “5.d.”. 
c. Condições Gerais para Acionamento de Aeronave: 
 1) dentro do período de disponibilidade determinado pelo 
Grupamento de Radiopatrulha Aérea (GRPAe), que, geralmente, coincide 
com o do nascer ao pôr-do-sol, no caso de helicópteros ; 
 2) secundando, geralmente, o acionamento da UR ou USA, ou seja, a 
aeronave só pode, em princípio, ser acionada quando a UR ou USA não for 
suficiente ou seu tempo – resposta comprometa o estado da vítima; 
 3) quando o local não permita o acesso da UR ou USA ou este 
acesso esteja dificultado ou impedido por tempo que coloque a vida da 
vítima em risco; 
  4) quando o recurso hospitalar, necessário para socorro à vítima, 
esteja em local distante, temporariamente inacessível ou dificultado para 
transporte terrestre; 
5) quando o médico responsável pelo paciente recomende o seu transporte 
para hospital de maior recurso e haja vaga para o paciente no hospital de 
destino; 
 6) quando houver condições meteorológicas para o APH ou para o 
TIHA; e 
 7) quando houver equipe e aeronave disponíveis[...] (SÃO PAULO, 
2008, p. 2). 
 

O acionamento para ocorrências de Resgate é feito pelo telefone 193, 

cujo atendimento às chamadas ocorre na Central de Operações do Corpo de 

Bombeiros (COBOM), cabe ao médico regulador e ao oficial de operações, por meio 

das informações recebidas, despacharem a viatura adequada e o hospital de destino 

conforme a grade de hierarquização hospitalar. 

O SAMU municipal é acionado pelo telefone 192 (CECOM) e se destina 

preferencialmente ao atendimento de pacientes clínicos, diferente do projeto inicial 

do Resgate que se destina preferencialmente às vítimas de acidentes.  Estes dois 
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sistemas apresentam alguns problemas, como a falta de uma instância única de 

triagem, comunicação e regulação de meios, para que possam garantir a integração 

entre o sistema de resgate (193), o sistema de atendimento pré-hospitalar da 

Prefeitura de São Paulo (SAMU – 192), e o Plantão Controlador Metropolitano. 

Também a distribuição das viaturas e recursos técnicos e de pessoal é deficiente e 

não integrada, o que resulta em multiplicidade no atendimento a algumas 

ocorrências em algumas regiões, deixando outras descobertas. Atualmente estes 

dois serviços já iniciaram uma aproximação operacional e técnica, apontando para 

uma integração futura. (GALLETTI; 2008). 

 

6.4 TRANSPORTE AEROMEDICO 

 

O transporte aeromédico é a remoção de um paciente internado em um 

determinado centro de tratamento hospitalar e necessita do transporte para outro 

centro que, na grade de hierarquização dos hospitais pode ser, do maior para o 

menor grau ou do menor para o maior, que é o modelo de transferência mais 

comumente realizado, pois o paciente necessita, na grande maioria das vezes, 

recursos, equipamentos, exames ou profissionais especializados. 

As remoções aeromédicas de policiais militares feridos, realizadas pelo 

Grupamento de Radiopatrulha Aérea do Estado de São Paulo têm uma 

característica peculiar que é própria da atividade policial militar e não ocorre em 

remoções aeromédicas de pacientes civis, ou seja, muitas são as solicitações de 

remoção nas quais o policial ferido e internado em um centro de atendimento médico 

de uma região necessita de remoção para o Hospital da Polícia Militar devido à 

segurança individual do mesmo. Existem ocorrências no qual o policial sofra 

ferimentos juntamente com o transgressor da Lei e socorridos para o mesmo 

hospital, tal fato acarreta riscos para a segurança do policial e dos trabalhadores da 

Instituição hospitalar, necessitando desta forma, da remoção hospitalar. 

O transporte inter-hospitalar aéreo pode ser realizado utilizando 

helicóptero ou avião, a decisão de qual modelo de aeronave utilizar, depende do 

trabalho conjunto da Seção de Saúde e da Divisão de Operações do GRPAE. Os 

fatores levados em consideração para a decisão são: distância, horário, condições 

de pouso, dados clínicos do paciente, recursos humanos disponíveis para o uso das 

aeronaves e condições climáticas. 
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Para a realização da remoção aeromédica, deve estar ajustado o 

transporte entre o médico solicitante, a equipe médica que irá realizar o transporte, o 

médico regulador e o médico no hospital de destino do paciente; além da 

autorização dos familiares para a remoção. 

É importante saber que o local mais seguro para o paciente é dentro do 

hospital, o transporte ou a remoção submete o doente às novas condições que 

podem agravar o estado clínico e a saúde do mesmo, o ambiente de transporte é um 

ambiente novo, no caso do aeromédico um ambiente muito inóspito, a fisiologia 

aeroespacial, na grande maioria das vezes influencia negativamente o estado clínico 

do paciente. O médico responsável pelo transporte do paciente tem o dever de 

saber das possibilidades de piora do paciente e alertar familiares e profissionais 

solicitantes. 

A decisão de transferência de um paciente é do médico solicitante, a 

decisão de transportar o paciente de um hospital para outro é do médico que irá 

realizar o transporte, em ambos os casos, a responsabilidade é instranferível, os 

documentos do paciente com dados clínicos, exames recentes e autorização de 

transporte por parte de familiares, deverão estar devidamente preenchidos para fins 

legais e benefício do paciente a ser removido. 

O paciente instável, do ponto de vista clínico, deve ser estabilizado no 

hospital antes do embarque na aeronave, pois o espaço físico restrito a bordo das 

aeronaves, associado ao barulho e vibração, dificulta em muito a realização de 

quaisquer procedimentos, até mesmo a simples aplicação de uma medicação 

endovenosa através de cateteres de infusão. 

A boa comunicação entre o solicitante, o médico que irá realizar o 

transporte e o hospital de destino do paciente é crucial para o sucesso da missão, 

dados clínicos do paciente, horários da chegada do aeromédico tanto na origem 

para o preparo do paciente, como no hospital de destino fazem a diferença para o 

sucesso da missão diminuindo o comprometimento clínico do paciente 

aerotransportado, se houver uma Central de Regulação ou um Médico Regular, os 

contatos deverão ser realizados pela Central.  

A decisão sobre qual meio de transporte aeromédico será utilizado não 

compete em momento algum ao solicitante e sim ao Grupamento Aéreo, assim como 

a negativa de transporte devido contraindicações será realizada pelo Oficial Médico 

do Grupamento. 
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Toda argumentação técnica fornecida pelo Oficial Médico em relação à 

indicação ou contraindicação do transporte deverá ser feita considerando 

embasamentos científicos, protocolos da Unidade, argumentos técnicos da Divisão 

de Operações em relação às aeronaves, condições climáticas ou de Recursos 

Humanos e operacionais para execução da missão. O gerenciamento da solicitação 

de transporte é de responsabilidade do Oficial Médico e deve ser precisa, concisa e 

objetiva, sem argumentos subjetivos, não devendo em momento algum retardar o 

desenrolar do transporte, seja ele terrestre ou aéreo, orientar o solicitante se a 

remoção será ou não realizada, para não criar uma expectativa frustrante dos 

familiares e solicitantes, retardando, desta forma, outras formas de remoção com 

prejuízo ao paciente.  

O gerenciamento da triagem é um trabalho conjunto do Comando da 

Unidade, Sessão de Saúde e da Divisão de Operações Aéreas do GRPAe, 

respeitando fluxogramas e POPs (Procedimento Operacional Padrão), na busca de 

minimizar riscos de transporte e não agravar a saúde dos pacientes 

aerotransportados.  

Existem critérios para acionamento das aeronaves, conforme normatiza a 

diretriz PM 002/02/00, e dependendo da análise técnica do Oficial Médico do 

GRPAe, da Divisão de Operações e do piloto, teremos como resultado do processo 

o transporte inter hospitalar ou o resgate aéreo, conforme os Procedimentos 

Operacional Padrão (POP) do GRPAe e do CCB, além de protocolos e 

normatizações internas do GRPAe na padronização do aeromédico. 

 

6.5 DESCENTRALIZAÇÃO DO RESGATE AÉREO 

 

O Estado de São Paulo, unidade federativa do Brasil, ocupa uma área 

territorial de 248.223,21 quilômetros quadrados, extensão litorânea de 642 

quilômetros, com uma estimativa populacional de 42.333.308 habitantes (IBGE, julho 

2013), sendo 20.120.227 pessoas na região metropolitana de São Paulo e 

22.213.081 pessoas no interior e litoral, corresponde a 21,6 % da população 

brasileira. 

O Sistema de atendimento de Resgate, implantado em São Paulo no ano 

de 1988, é um verdadeiro sucesso até os dias de hoje, considerado uma ferramenta 

de vital importância no atendimento pré-hospitalar ao acidentado, a operação 
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conjunta da Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança Pública envolvendo o 

Grupamento de Radiopatrulha Aérea e o Corpo de Bombeiros é eficiente. 

O modelo sobre o qual se baseia o projeto de Resgate Aéreo baseia-se 

no sistema alemão de resgate aeromédico, implantado pelo Serviço Aéreo de 

Resgate da Alemanha (ADAC) em 1970, com cobertura atual em todo o território 

alemão, integrando o Sistema de Resgate Europeu, que se baseia no próprio 

modelo alemão. 

A metodologia alemã de implantação é um case de sucesso a ser 

estudado e demonstra a grande efetividade de emprego dos recursos humanos e 

materiais. O próprio Gerhard Kugler, gestor que implantou esse serviço em 1970 

afirmava que o custo do emprego do helicóptero, somente em questão a valores 

materiais, é pago com o resgate de duas vidas, tal a importância do rápido e 

eficiente socorro no processo de recuperação do acidentado ou da perda da força de 

trabalho daquela vítima que poderia, com o sistema, estar viva e produtiva. 

São dessas experiências comprovadas que surge a certeza de que o 

caminho da descentralização do Resgate Aeromédico é o correto. Contudo, a 

expansão deve assentar-se sobre bases seguras e a correta escolha dos meios 

materiais empregados, o adequado treinamento e uma coordenação eficiente do 

sistema são partes essenciais desse processo, a base para a descentralização do 

aeromédico para o Estado é o Projeto de AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO 

AEROMÉDICO E DE SUPORTE AVANÇADO PELO SISTEMA RESGATE NO 

ESTADO DE SÃO PAULO, registrado sob nº CCB-002/961/2011 em julho de 2011, 

tendo como Gerente do Projeto o Capitão Eglis Roberto Chiachirini. Os itens à seguir 

relacionados foram transcritos nesta seção.  

Hoje as populações que contam com o serviço de resgate aéreo são as 

da Região Metropolitana de São Paulo e da Região Metropolitana de Campinas, 

sendo que, com a ampliação a todas regiões do Estado, pela área de atendimento 

de cada helicóptero limitada em 20 minutos de voo para o aeromédico, teremos 90% 

da população paulista atendida pelo serviço. 

Na região Metropolitana de São Paulo no período de 2008 até o final de 

2010, o serviço aeromédico do Sistema Resgate socorreu 1.934 pessoas envolvidas 

em diversos sinistros, sendo numericamente mais comuns os acidentes 

automobilísticos. Também no mesmo período foram socorridas 9.444 pessoas pelo 

suporte avançado de vida terrestre (USA). As viaturas de Suporte Avançado estão 
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distribuídas na Cidade de São Paulo, em quartéis do Corpo de Bombeiros 

localizados nos bairros do Cambuci, Casa Verde, Itaquera e Butantã (Suporte 

Avançado Terrestre) e no Campo de Marte (Suporte Avançado Aéreo), dando apoio 

inclusive aos chamados na Região Metropolitana da Grande São Paulo. 

O acionamento do Sistema é feito pelo telefone 193, Central de 

Operações do Corpo de Bombeiros, cabendo ao médico regulador do GRAU, 

através das informações recebidas após o despacho da viatura adequada, monitorar 

e orientar profissionais no local, além de indicar o melhor recurso hospitalar para 

cada tipo de atendimento, de acordo com a regionalização e hierarquização dos 

hospitais previamente normatizados e por uma área já estabelecida. 

As estatísticas de atendimento de suporte avançado mostram um 

crescimento exponencial no número de ocorrências atendidas pelo Sistema em todo 

o Estado de são Paulo. Concomitante a este fato, as ocorrências apresentam um 

grau de complexidade cada vez maior, com incidentes mais graves e acidentes com 

múltiplas vítimas. 

É preponderante destacar que os grupos de policiais militares do GRPAe 

e do Corpo de Bombeiros, bem como profissionais do GRAU, trabalham na mais 

completa harmonia, experiência sedimentada após mais de 20 anos de serviço 

aeromédico em São Paulo. 

A descentralização terá como sede do atendimento aeromédico as 

cidades de: São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do 

Rio Preto, Praia Grande, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba. As 

sedes terão ainda, alojamento próprio para os policiais militares, médicos e 

enfermeiros, além de instalações físicas adequadas na descontaminação, descarte, 

higienização, almoxarifado e depósito de materiais e equipamentos, cabe ressaltar 

que o padrão de construção de tais instalações segue o já definido pela Declaração 

de Escopo do Projeto supracitado e normas técnicas brasileiras (NBR 6118 – 

estruturas de concreto, NBR 6122- fundações, NBR 5626 – instalações prediais de 

água fria e NBR 8160 – instalações prediais de esgoto). 

Os enfermeiros que atuarão no aeromédico são efetivos do Corpo de 

Bombeiros do Estado, formados em faculdade de enfermagem e relacionados para a 

atividade, aqueles bombeiros com menos de 20 anos de serviço na Corporação, 

para melhor aproveitamento do profissional atuando na atividade aérea. 
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Destes enfermeiros relacionados, 57 concluíram o curso teórico e prático 

em março de 2012, o curso teve a duração de 30 dias e a turma foi dividida para 

melhor aproveitamento das instruções. Com a perspectiva de ampliação das novas 

bases de Resgate aéreo em São José dos Campos até outubro de 2013, Sorocaba, 

Ribeirão Preto e Praia Grande até dezembro de 2013. 

 A Secretaria de Saúde investiu 34,7 milhões na compra de viaturas (no 

total 55 viaturas de Resgate) e no processo de contratação de 136 novos médicos 

(cirurgiões, intensivistas e anestesistas) e 122 enfermeiros. O treinamento, a 

capacitação, o seguimento operacional e a responsabilidade técnica na parte 

aeromédica é de responsabilidade do GRPAe.  
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6.6 TRANSPORTE DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTES 

 

O Brasil tem um programa de transplantes bem consolidado, mas que 

deve ser zelado para que o crescimento dos últimos anos seja sustentado. A 

regulamentação do programa é justa, mas depende da atuação de vários 

profissionais em sequência, desde a identificação dos potenciais doadores até a 

efetivação dos transplantes e seu acompanhamento ambulatorial. Com mais de 190 

milhões de habitantes, estamos praticamente zerando a fila para transplantes de 

córneas, e atendendo cerca de 40% da necessidade anual para transplantes renais 

e 30% dos transplantes hepáticos. O Brasil tem quase 500 mil leitos hospitalares 

distribuídos em mais de seis mil hospitais, dos quais 1884 apresentam mais de 80 

leitos e deveriam dispor de comissões intra-hospitalares de transplante, que são 

fundamentais na identificação do potencial doador e sua pronta notificação às 

centrais estaduais. O número de transplantes com doador vivo vem decrescendo 

quase que em todos os estados brasileiros, compensado pelo crescimento do 

transplante com doador falecido. Muitos profissionais de saúde merecem o 

reconhecimento pelo sucesso desse programa: desde o profissional que faz a 

notificação do potencial doador, até os profissionais que fazem o acompanhamento 

ambulatorial após o transplante. Nesse meio, os maiores heróis são os doadores, 

que propiciam a melhora da vida de muitas outras pessoas. (ABTO, 2012). 

Conforme a Legislação Brasileira sobre Doação de Órgãos Humanos e de 

Sangue, em sua segunda edição de 2009, o SNT, órgão localizado em Brasília e 

regulamentado pela Lei 9434 de 4 de fevereiro de 1997, é o órgão que credencia 

equipes e hospitais para realização dos transplantes e define o financiamento e 

portarias que regulamentam todo o processo, desde a captação até o 

acompanhamento clínico dos pacientes transplantados, também coordena as 

Centrais Nacional e Estadual de Notificação, Captação e Distribuição de órgãos, 

responsáveis pela alocação dos órgãos nos 27 Estados da Federação. 

Ainda antes da publicação da Lei nº 9.434, de fevereiro de 1997, a 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo instituiu o Cadastro Técnico para 

seleção de receptores passíveis de transplantes de córnea, coração, rim, pulmão e 

fígado. O Cadastro Técnico Único foi implantado em São Paulo em junho de 1997, 

para pacientes passíveis de transplantes. As etapas do processo de transplante 

eram feitas, inicialmente, de forma manual, mas o desenvolvimento de um sistema 
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informatizado específico foi um fator fundamental que propiciou agilidade e 

transparência a todas as ações envolvidas. Um grande destaque deve ser dado à 

iniciativa de disponibilizar ao receptor o acesso ao Sistema de Transplantes, por 

meio da internet, a fim de verificar a sua situação e a evolução da sua posição na 

lista de espera, permitindo um controle social e maior transparência no Sistema. 

(SNT, 2013). 

Obedecendo a determinação do Decreto Federal 2.268/97 que 

regulamenta a Lei Federal 9.434/97, o Secretário de Estado da Saúde de São Paulo 

fez publicar resoluções criando e regulamentando o Sistema Estadual de 

Transplantes (SET), integrante do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) que, em 

última análise, estabelece a maneira como os órgãos e tecidos cadavéricos serão 

captados e distribuídos no Estado de São Paulo conforme legislação em vigor. 

O principal limitante do crescimento do número de transplantes está na 

identificação dos potenciais doadores e sua pronta comunicação às centrais 

estaduais de transplantes. Nesse sentido, a portaria GM nº 1.752, de 23 de 

setembro de 2005, estabeleceu que todos hospitais com mais 80 leitos devem ter 

uma Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 

(CIHDOTT), mas menos de 10% dos hospitais brasileiros que se enquadram nessa 

categoria têm equipes atuantes. Essas equipes são cruciais para despertar e 

estabelecer a cultura de doação de órgãos dentro da comunidade do hospital e 

auxiliar médicos neurologistas, neurocirurgiões e intensivistas no processo de 

doação. O Uruguai, que é o pais latino com melhor desempenho em transplantes, 

tem a aplicação desses conceitos bem estabelecida, e entre os estados brasileiros, o 

que melhor incorporou esses conceitos foi Santa Catarina. (ABTO, 2012). 

O Brasil tem 6489 hospitais distribuídos em seu território, sendo 2 mil com 

mais de 80 leitos. (DATASUS, 2013). 

Em junho de 2013 de 19.913 pessoas aguardam transplantes de rim, 

1387 de fígado, 484 de pâncreas, 220 de coração e 164 de pulmão. No ano de 2012 

foram realizados 227 transplantes de coração, 1595 de fígado, 150 de pâncreas, 69 

de pulmões e 5385 de rim. São Paulo lidera o programa de transplantes em número 

absoluto de transplantes, sendo responsável por próximo de 40% dos transplantes 

no Brasil, graças a sua população de 40 milhões e um programa bem sustentado 

durante a última década. Nos últimos dois anos decresceu o número de notificações, 

de doadores efetivos, e de transplantes renal e hepático, o que vem sendo discutido 
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diretamente com o Secretário de Saúde do Estado, buscando identificar suas 

causas. (ABTO, 2012). 

Os transplantes de coração, fígado e pulmão estão indicados em 

pacientes cuja expectativa de vida relacionada ao órgão insuficiente seja menor que 

30 meses, o que mantém a lista pequena quando comparado ao transplante renal, 

no Brasil, já foram realizados 1.576 transplantes de fígado e 227 transplantes de 

coração. (SNT, 2013). 

Conforme Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2010, a 

proteção miocárdica no transplante cardíaco consiste em quatro etapas, parada 

cardíaca induzida, preservação durante o transporte e o transplante tempo total de 

isquemia e reperfusão. A prática clínica atual para preservação miocárdica permite 

um tempo seguro de 5 horas em média de isquemia.  

Após a retirada do órgão ele é mantido em soluções líquidas para 

preservação das células e do órgão, mas a isquemia progride, embora em rítmo 

menor e danos provocados à célula como sofrimento da membrana plasmática, 

alteração do potencial de membrana, alterações eletrolíticas, perdas dos 

mecanismos de produção de ATP, diminuição da fosfocreatinina, acidose celular, 

edema celular, desorganização do cito-esqueleto, disfunção de membrana 

mitocondrial e lesão irreversível, a morte celular ocorre progressivamente. Quanto 

antes transplantar o órgão retirado, melhores os resultados da cirurgia de transplante 

e a recuperação do paciente. (SNT, 2013). 

 Dados estatísticos das atividades de transplantes de órgãos no estado de 

São Paulo, de 1997 até 2013, demonstram um aumento gradual, ano a ano, de 

órgãos ofertados e, também, de órgãos utilizados (transplantes efetivamente 

realizados), não por acaso, campanhas de doação de órgãos foram realizadas por 

meio de todas as mídias e com grande apoio das redes de TV, o que resultou num 

aumento significativo no número de doações. (ABTO, 2012). 

A recusa familiar em doar os órgãos de um parente que não possui mais 

chances de sobreviver gira em torno de 30% (trinta por cento), apenas. Hoje, tanto 

no estado de São Paulo como no país em geral, o esforço está concentrado em 

melhorar a estrutura, a fim de se obter um melhor aproveitamento dos órgãos 

ofertados. Na verdade, o fator crítico e principal é justamente a distância envolvida. 

O processo de transplante, após a retirada do órgão do doador, especialmente 

coração e pulmão, os quais possuem o menor tempo de isquemia (cinco horas), 
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torna-se uma verdadeira batalha contra o tempo, em que todas as ações devem ser 

perfeitamente coordenadas a fim de que o reimplante no receptor seja realizado 

dentro do prazo de cada órgão (informação verbal).1 O Brasil é o segundo pais que 

mais realiza transplante de órgãos e tecidos. (SNT, 2013). 

 
Quadro 2 - Tempo de conservação dos órgãos. 

ÓRGÃOS/TECIDOS TEMPO MAX PARA RETIRADA TEMPO MAX DE CONSERVAÇÃO 

Córneas 6 horas após PCR 7 dias 

Coração antes da PCR 4-6 horas 

Pulmões antes da PCR 4-6 horas 

Rins 30 min após PCR 48 horas 

Fígado antes da PCR 4-6 horas 

Pâncreas antes da PCR 12-24 horas 

Osso 6 horas após PCR 5 anos 

Fonte: (SNT, 2013, [Internet]). Adaptado. 

Conforme relato da Central de Transplantes, aproximadamente metade 

dos órgãos ofertados para transplante é efetivamente transplantada, sendo tal fato 

motivado por problemas estruturais do Sistema, dentre os quais o transporte, que 

tem como fator crítico e principal a distância envolvida, implicando no tempo de 

isquemia. A Central Nacional de Transplantes tem um acordo de cooperação com o 

Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias de 15 empresas desde o ano de 2001. 

Além de contar com o apoio das empresas privadas de transporte aéreo, a Central 

de Transplantes de São Paulo conta também com o apoio das Polícias Militar e Civil 

do Estado, por meio do Grupamento de Radiopatrulha Aérea e do Serviço 

Aerotático, respectivamente.  

No ano de 2012 foram realizados 24 transportes de órgãos humanos para 

transplantes pelo GRPAe e até julho de 2013, 25 transportes. É importante salientar 

que em um mesmo transporte poderão ser transportados mais de um órgão para 

serem transplantados. 

 

                                            

1 Dr. Agenor Spallini Ferraz, Chefe da Central de Transplantes de São Paulo, durante entrevista 

realizada em 26 de junho de 2012 pelo Cap. José Gomes do GRPAe). 
 



 

 

7 PROPOSTA DA MONOGRAFIA 

 

A proposta principal da monografia é a fixação de médicos com 

entendimento em Medicina de Esquadrão Aéreo ou Medicina Tática Militar nas 

Bases do Grupamento Aéreo para o desenvolvimento das atividades mencionadas 

nesta monografia. O número ideal de Oficiais Médicos é três profissionais na Base 

de São Paulo e dois Oficiais Médicos em cada Base do interior, para a cobertura de 

todos os períodos de trabalho semanal, sem o problema da falta de médicos quando 

em escalas extras, afastamentos por motivos regulamentares, missões do Médico de 

Esquadrão em outros municípios com pernoite, missões em outros Estados em 

situações de grandes ocorrências, catástrofes ou ocorrências de vulto com 

mobilização da Força Nacional. 

O Oficial Médico fixado em cada Base de Resgate Aeromédico continuará 

com as atividades propostas pela Diretoria de Saúde para atendimento médico 

ambulatorial, que é o de atendimento médico aos policiais militares da região, e 

acumulará a função de Médico de Esquadrão com atividades descritas ao longo 

deste trabalho e principalmente supervisão do efetivo de voo e atendimento às 

ocorrências de vulto, caso ocorram. 

A proposta secundária é a criação de uma Divisão de Saúde no 

Grupamento de Radiopatrulha Aérea do Estado de São Paulo para o gerenciamento 

das ocorrências no Estado, além do controle do efetivo operacional de enfermeiros, 

médicos civis e militares nas outras cidades em que futuramente serão implantados 

novas Bases de Resgate Aéreo. O Oficial Médico, Major ou Tenente Coronel Médico 

terá a responsabilidade técnica e operacional de toda a atividade de Resgate e 

transporte aeromédico do Estado, onde deverão estar centralizadas todas as 

solicitações de transporte inter-hospitalar aéreo e de transporte de órgãos humanos 

para transplantes. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Conforme relatado ao longo das seções deste trabalho sobre a atividade 

do Oficial Médico dentro do GRPAe, não só nas diversas atividades habituais mas 

principalmente nos Projetos importantes para a Polícia Militar e para a Diretoria de 

saúde a serem implementados, que são os Projetos de implantação de Medicina 

Tática na Polícia Militar e o Projeto de Descentralização do Resgate Aeromédico, 

nos quais um representante da Polícia Militar, com claro entendimento do Resgate 

Aéreo se faz necessário, confirmando sobremaneira a nossa hipótese inicial. 

Depois de implantados, certamente teremos um crescimento nas necessidades e 

aumento na demanda dos serviços, tais como ocorrências aeromédicas e apoio 

preventivo em ocorrências de vulto. 

O gerenciamento das ocorrências de resgate, transporte inter-hospitalar e 

transporte de órgãos humanos para transplantes exige a presença do Oficial 

Médico diariamente nas Bases de Resgate para a execução da correta tramitação 

dos contatos  evitando que o paciente sofra devido as distócias na comunicação, 

atraso ou falta do serviço.  

A assessoria à saúde dos aeronavegantes e promoção de pilotos e 

tripulantes além da clara e concisa posição nos Conselhos de Voo é importante para 

minimizar riscos à Segurança de Voo, mantendo a menor incidência possível dos 

acidentes e incidentes. 

A fixação do Oficial Médico atuando como Médico de Esquadrão nas 

Bases do GRPAe, conforme  relatado neste trabalho é de fundamental  importância, 

assim como, a assessoria por ele prestada ao Comando da Unidade no 

gerenciamento das questões envolvendo pacientes, que além de ser uma atividade 

crítica tem tido cada vez mais a atenção da mídia com acompanhamento muito 

próximo das ocorrências, com a cobertura in loco e ao vivo. 

Ao longo dos anos da atividade aérea no GRPAe, inúmeros problemas 

técnicos decorrentes da operacionalidade, principalmente envolvendo o aeromédico, 

foram evitados com o Comando da Unidade junto às autoridades internas da PM e 

externas, assim como com profissionais civis que solicitam o serviço médico de 

transporte aéreo, principalmente quando ocorre uma negativa na solicitação de 

remoção inter-hospitalar no qual não há indicação técnica ou existe contraindicação 

para transporte aéreo. Fato que somente pode ser avaliado pelo oficial médico 
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envolvido devido às especificidades e necessidade de conhecimento técnico 

envolvido. 

Por fim, diante da problemática e dos objetivos oportunamente 

delineados e, na sequencia, corroborados pelos fatos descritos e relatados, 

mostraram a importância e amplitude da atuação e do trabalho do Oficial 

Médico no Grupamento de Radiopatrulha Aérea assim como suas 

responsabilidades no exercício da atividade, ajudando a preservar o respeitável 

nome de nossa Corporação que é a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 
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