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“Uma vez que você tenha experimentado voar, 
você andará pela terra com seus olhos voltados 
para o céu, pois lá você esteve e para lá você 
desejará voltar”. 
(Leonardo da Vinci) 
 

 

“No dia em que for cortada a última árvore, 
poluído o último rio e pescado o último peixe, o 
homem irá perceber que não pode comer 
dinheiro”. 
(Provérbio Indígena) 
 

 

"Todos os homens sonham, mas não da mesma 
forma. Os que sonham de noite, nos recessos 
poeirentos das suas mentes, acordam de 
manhã para verem que tudo, afinal, não passava 
de vaidade. Mas os que sonham acordados, 
esses são homens perigosos, pois realizam os 
seus sonhos de olhos abertos, tornando-os 
possíveis". 
(T.E. Lawrence, Os Sete Pilares da Sabedoria) 
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RESUMO 
 

Esse documento objetiva estudar a atuação da atividade desempenhada pela 
Seção de Transporte Aéreo da Casa Militar com suas aeronaves de asa fixa no 
transporte de órgãos. Inicialmente, compendia algumas normatizações na revisão de 
literatura e apresenta dados estatísticos de doações que informam o desempenho do 
Paraná no cenário nacional. Na sequência, reúne informações fornecidas pelo setor 
de Controle Técnico de Manutenção da Casa Militar, desenvolve cálculos e estabelece 
definições que, juntos, calculam a duração média de uma operação de transporte de 
órgão vital para as aeronaves do Estado, Sêneca e Grand Caravan, bem como para 
o King Air C-90 e Phenom 100, utilizados para tecer diversas comparações ao longo 
do trabalho. Alcance, autonomia, abastecimento, consumo e demais informações 
técnicas, estatísticas operacionais, uma entrevista com o Secretário Estadual de 
Saúde e um questionário respondido pela coordenadora do Sistema Estadual de 
Transplantes do Paraná também são utilizados para concluir que as aeronaves 
utilizadas atualmente são capazes de suprir a demanda atual desde que os órgãos 
transportados não possuam um baixo tempo de isquemia e a distância não extrapole 
as informadas graficamente, por conta da inexistência de licitações de abastecimento 
fora do estado e de limitações de caráter operacional e climatológico. No entanto, 
frente ao gradativo crescimento de doações de órgãos justificada pela eficiência de 
políticas públicas, publicidade e conscientização da população, essa demanda pode 
vir a ser excessiva no futuro e o serviço prestado, insuficiente. Justifica-se, nessa 
ocasião, a aquisição de aeronaves de maior porte, à exemplo daquelas tomadas para 
comparação. O trabalho alarma que é demasiadamente grande a responsabilidade 
atribuída à Casa Militar dentro de todo o processo, uma vez que a STA atua nas fases 
finais de uma infindada espera de pacientes cujas vidas estão há anos nas mãos de 
probabilidades desde o princípio. Por conta disso, os recursos e efetivo 
disponibilizados devem ser constantemente reforçados e reconhecidos e sugere que 
todos os envolvidos no processo de transporte de órgãos não se deixem ofuscar pelas 
boas estatísticas apresentadas, mas sim que se mantenham preparados para um 
possível crescimento exponencial na demanda de operações, evitando, assim, 
recusas de transporte por indisponibilidade de aeronave, por regiões do país 
inacessíveis ou por baixa velocidade de voo da frota aérea. 
 

Palavras-chave: Transporte de Órgãos Vitais. Casa Militar. Aviação. Seção de  
        Transporte Aéreo. Doação de Órgãos. Aeronaves. 
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ABSTRACT 
 

This document aims to study the performance of the activity carried out by the 
Air Transport Section of Casa Militar with its fixed wing aircraft in the transportation of 
organs. Initially, it summarized some norms in the literature review and presents 
statistical data of donations that inform the performance of Paraná in the national 
scenario. It then compiles information provided by the Technical Maintenance 
Department of Casa Militar, develops calculations and establishes definitions that 
together calculate the average duration of a vital organ transport for State’s aircrafts, 
Seneca and Grand Caravan, as well as for the King Air C-90 and Phenom 100, used 
to weave several comparisons throughout the work. Reach, autonomy, supply, 
consumption and other technical information, operational statistics, an interview with 
the State Secretary of Health and a questionnaire answered by the coordinator of the 
State Transplant System of Paraná are also used to conclude that the aircraft currently 
used are capable of supplying the current demand as long as the organs transported 
do not have a low ischemia time and the distance does not extrapolate those informed 
graphically, due to the lack of out-of-state supply agreements, operational and 
meteorological limitations. However, in the face of the gradual growth of organ 
donations justified by the efficiency of public policies, publicity and public awareness, 
this demand may be excessive in the future and the service rendered insufficient. On 
this occasion, it is justified to purchase larger aircraft, similar to those taken for 
comparison. The work alarms that the responsibility assigned to Casa Militar is too 
great within the whole process, since STA acts in the final stages of an endless waiting 
of patients whose lives have been in the hands of probabilities since the beginning. 
Because of this, the resources and the people made available must be constantly 
strengthened and recognized, and suggests that all those involved in the organ 
transport process should not be overshadowed by the good statistics presented, but 
rather be prepared for a possible exponential growth in demand for operations, thus 
avoiding refusals due to unavailability of aircraft, inaccessible regions of the country or 
low speed of flight of the air fleet. 
 

Keywords: Transport of Vital Organs. Military House. Aviation. Air Transport Section.               
     Organ donation. Aircraft. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O transplante de órgãos é potencializador da expectativa e catalizador da 

qualidade de vida de qualquer pessoa cujas condições de saúde encontram-se, ainda 

que elegíveis para um transplante, precárias por diversos motivos. Para muitos, 

representa a última esperança de recuperação ou a única chance de sobrevivência. 

Assim como qualquer máquina, o corpo humano é composto por um sistema de 

diversas peças que executam funções essenciais e exclusivas e, mesmo com todas 

as suas armas imunológicas e artifícios evolutivos, em certos casos resta a ele clamar 

por uma rápida intervenção externa na substituição de suas partes que eventualmente 

se mostrem irreparáveis. 

O Brasil, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas nas esferas 

econômicas e sociais das últimas décadas, ascendeu internacionalmente como um 

fiel mantenedor da atividade de transplantação de órgãos e tecidos e se tornou 

referência em sistema público de transplantes para os países considerados 

desenvolvidos. Isso só é possível graças ao investimento e integração mútuos de 

diversos órgãos, entidades e secretarias nacionais e estaduais, que trabalham juntos 

e sintonizados ao longo de todo o minucioso processo transplantatório, 

compartilhando de um só objetivo: reduzir consideravelmente as enormes e 

melancólicas filas de espera por um transplante:  

 

Com referência aos transplantes de rins, a situação dos pacientes em lista de 
espera é mais dramática. Por estatísticas da Central Estadual de 
Transplantes do Paraná, em dezembro de 2.013, no Estado do Paraná, 
aproximadamente 5.300 pacientes estavam em tratamento crônico pelo 
laborioso e dispendioso processo da diálise, dos quais, 915 e 715 estavam 
respectivamente na lista de espera ativa e semi-ativa para transplante de rim 
no Paraná. 
Para o futuro, a exemplo de outros países, o problema do acúmulo de 
pacientes com insuficiência renal crônica terminal em tratamento pela diálise 
em espera para transplante deverá se agravar ainda mais entre nós devido 
ao exponencial aumento da prevalência da insuficiência renal crônica na 
população. 
Estatísticas da extinta Comissão Regional de Nefrologia do Estado do Paraná 
e da 2ª Regional de Saúde do Estado do Paraná corroboram com essa 
previsão. Considerando que em 1984 tínhamos apenas 333 pacientes em 
diálise no Estado, ou seja, 41,5 pacientes por milhão de habitantes, e que, 
em janeiro de 2.014, tínhamos cerca de 5.300 pacientes (486 pacientes por 
milhão de habitantes), isto representa um aumento de 11,7 vezes por milhão 
de habitantes em relação à citada data. 
(PARANÁ, 2014, p. 10-11) 
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Não obstante, o Estado do Paraná dispende recursos financeiros, materiais e 

humanos para executar com maestria todas as etapas englobadas pelo processo e, 

apesar de ser reduzido o tempo em que os órgãos podem permanecer fora de um 

corpo, é elevado e crescente os números de missões cumpridas e vidas salvas. Na 

realidade paranaense, secretarias, entidades estaduais e federais também trabalham 

juntas e seus esforços, da população às estatísticas, são reconhecidos. Uma dessas 

entidades é a Casa Militar da Governadoria composta, em sua essência, por policiais 

e bombeiros militares cujas atribuições inerentes são salvar e resguardar vidas alheias 

e cumprir essa missão com afinco nas mais diversas circunstâncias e atribuições a 

que lhe são conferidas, não se limitando somente ao dever constitucional e aos 

rigorosos alicerces de disciplina e hierarquia regentes na estrutura da Polícia Militar 

do Paraná, mas também transcendendo ao honroso dever moral inerente à função 

que ocupam e à consciência que carregam. 

Diante disso, este trabalho se propõe a estudar uma destas etapas do sistema 

de transplantação. Etapa essa que, embora ocorra fora das salas cirúrgicas, mostra-

se tão peculiar, importante e necessitada de um elevado grau de especialização, 

agilidade e eficiência quanto a exigida dos médicos. Além disso, ela se torna de 

fundamental importância caso se deseja atingir cada canto de uma área de dezenas 

de milhares de quilômetros quadrados e aumentar o número de pacientes salvos para 

muito além da quantidade de leitos dos grandes hospitais da Capital. Correndo contra 

o tempo, o transporte destes frágeis órgãos deve ser rápido, seguro e preciso. 

Nesta seara, não se pode cogitar outra forma de transporte se não a por meio 

de aeronaves – especificamente as de asa fixa, dada sua maior autonomia e 

velocidade. Logo, esse trabalho visa não somente estudar e comparar a atividade 

desempenhada pelas aeronaves de asa fixa do Estado do Paraná no transporte de 

órgãos, mas também enseja por ser o estopim na análise de o quê nós, servidores 

estaduais participantes do processo, possuímos atualmente à nossa disposição para 

executar essa tarefa, donde naturalmente se seguirão conclusões qualitativas que 

apresentar-se-ão claras as maiores necessidades, os focos que estão por suprir, 

aonde melhorar e, principalmente, como incentivar, motivar e reconhecer o progresso 

já atingido pelos operadores desse sistema.  

Além disso, este documento de imediato é ousado em se motivar pelo fato de 

que, atualmente, no Estado do Paraná, não fora produzido nada relacionado à coleta 

dos dados que aqui serão relacionados, tampouco compendiados em um só lugar os 
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documentos, acordos e normas que regem a atividade, tal como quais são os órgãos 

que desempenham essa função, quais seus históricos, como e com que recursos 

agem. Ainda pela inexistência de publicação atinente, mostrar-se-á uma importante 

fonte para o cumprimento dos objetivos propostos, a realização de entrevistas com 

autoridades envolvidas no processo, visando coletar informações valiosas para os 

futuros gestores da área, que por sua vez se esclarecerão às reais causas e efeitos e 

também como elas afetam os índices apresentados no cenário nacional, sob a 

perspectiva privilegiada de um ângulo de visada mais amplo e elevado sobre a 

utilização de aeronaves de asa fixa no sistema de transplantação de órgãos. 

Em suma, como rito metodológico de apresentar as metas de maneira mais 

localizada, esse documento objetiva: 

• Situar a etapa do transporte de órgãos dentro do processo de transplantes; 

• Estudar e comparar a atividade desempenhada pelas aeronaves de asa fixa 

do Estado do Paraná no transporte de órgãos vitais; 

• Ser o estopim na análise de o quê nós, servidores estaduais participantes do 

processo, possuímos para executar essa tarefa; 

• Esclarecer necessidades, focos a suprir, aonde é possível melhorar e como 

incentivar, motivar e reconhecer o progresso já atingido pelos operadores 

desse sistema; e 

• Entrevistar autoridades envolvidas, visando coletar informações valiosas para 

os futuros gestores da área. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Um grande motivador para a realização desse trabalho é seu caráter pioreino. 

Até o presente momento, o Estado do Paraná carece de literatura de cunho científico 

que realiza o levantamento das informações relacionadas à aviação de transporte de 

órgãos, que apresenta os dados operacionais de entidades transportadoras ou 

cumpre os demais objetivos enunciados. 

As atividades de transplante no Brasil só foram regulamentadas de fato com 

a Lei nº 9.434/1997 e com o Decreto nº 2.268/1997, que cria o Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT), e em sua primeira seção estrutura: 

 

Art. 2º Fica organizado o Sistema Nacional de Transplante - SNT, que 
desenvolverá o processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos e 
partes retirados do corpo humano para finalidades terapêuticas. 
Parágrafo único. O SNT tem como âmbito de intervenção as atividades de 
conhecimento de morte encefálica verificada em qualquer ponto do território 
nacional e a determinação do destino dos tecidos, órgãos e partes retirados. 
 

Art. 3º Integram o SNT: 
I - o Ministério da Saúde; 
II - as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal ou órgãos 
equivalentes; 
III - as Secretarias de Saúde dos Municípios ou órgãos equivalentes; 
IV - os estabelecimentos hospitalares autorizados; 
V - a rede de serviços auxiliares necessários à realização de transplantes.  
(BRASIL, 1997) 

 

Este decreto ainda dispõe sobre as competências de seu órgão central em 

seu artigo quarto, quando em seus incisos também se extrai a legislação que autoriza, 

requisita e dispõe sobre a utilização de aeronaves nesse serviço: 

 

Art. 4º O Ministério da Saúde, por intermédio de unidade própria, prevista 
em sua estrutura regimental, exercerá as funções de órgão central do SNT, 
cabendo-lhe, especificamente: 
I - coordenar as atividades de que trata este Decreto; 
II - expedir normas e regulamentos técnicos para disciplinar os 
procedimentos estabelecidos neste Decreto e para assegurar o 
funcionamento ordenado e harmônico do SNT e o controle, inclusive social, 
das atividades que desenvolva; 
III - gerenciar a lista única nacional de receptores, com todas as indicações 
necessárias à busca, em todo o território nacional, de tecidos, órgãos e 
partes compatíveis com as suas condições orgânicas; 
IV - autorizar estabelecimentos de saúde e equipes especializadas a 
promover retiradas, transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e partes; 
V - avaliar o desempenho do SNT, mediante análise de relatórios recebidos 
dos órgãos estaduais e municipais que o integram; 
(BRASIL, 1997) 
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A avaliação de desempenho em que trata o inciso V consiste no Registro 

Brasileiro de Transplantes, anal elaborado pela Associação Brasileira de Transplante 

de Órgãos (ABTO) e disponibilizado trimestralmente na rede mundial de 

computadores. Além disso, o artigo quarto continua tratando do relacionamento com 

as entidades integrantes do SNT, da distribuição de órgãos, da utilização da Força 

Aérea Brasileira bem como da possibilidade de requisição de aeronaves adicionais, 

temas estes diretamente relacionados ao objetivo que se finda este trabalho: 

 
VI - articular-se com todos os integrantes do SNT para a identificação e 
correção de falhas verificadas no seu funcionamento; 
VII - difundir informações e iniciativas bem sucedidas, no âmbito do SNT, e 
promover intercâmbio com o exterior sobre atividades de transplantes; 
VIII - credenciar centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos, de 
que trata a Seção IV deste Capítulo; 
IX - indicar, dentre os órgãos mencionados no inciso anterior, aquele de 
vinculação dos estabelecimentos de saúde e das equipes especializadas, que 
tenha autorizado, com sede ou exercício em Estado, onde ainda não se 
encontre estruturado ou tenha sido cancelado ou desativado o serviço, 
ressalvado o disposto no § 3º do art. 5º; e (Inciso com redação dada pelo  
Decreto nº 8.783, de 6/6/2016) (BRASIL, 1997) 
X - requisitar apoio da Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano, até o local onde será feito o transplante 
ou, quando assim for indicado pelas equipes especializadas, para transporte 
do receptor até o local do transplante. (Inciso acrescido pelo Decreto nº 8.783, 
de 6/6/2016) 

§ 1º Para atender às requisições do Ministério da Saúde previstas no inciso 
X do caput, a Força Aérea Brasileira manterá permanentemente disponível, 
no mínimo, uma aeronave, que servirá exclusivamente a esse 
propósito.(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.783, de 6/6/2016) 

§ 2º Em caso de necessidade, o Ministério da Saúde poderá requisitar 
aeronaves adicionais para fins do disposto no inciso X do caput, ficando o 
atendimento a essas requisições condicionado à possibilidade operacional da 
Força Aérea Brasileira.(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.783, de 
6/6/2016) 
§ 3º Quando as equipes especializadas indicarem que o receptor deva ser 
transportado ao local da retirada dos órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano, ele poderá ser acompanhado por profissionais de saúde, por 
familiares ou por outras pessoas por ele indicadas, desde que existam 
condições operacionais.(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.783, de 
6/6/2016) 
(BRASIL, 1997). 

 

Para desempenhar a função de coordenadoria deste sistema, o mesmo conta 

com a Central Nacional de Transplantes (CNT), cujas atribuições estão dispostas na 

Portaria nº 2.600/2009 do Ministério da Saúde: 

 

Art. 5º Para execução das atividades de coordenação de logística e 
distribuição de órgãos e tecidos no processo de doação/transplante em 
âmbito nacional, a CGSNT contará com a Central Nacional de Transplantes 
- CNT, que terá as seguintes atribuições: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8783-6-junho-2016-783211-publicacaooriginal-150512-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8783-6-junho-2016-783211-publicacaooriginal-150512-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8783-6-junho-2016-783211-publicacaooriginal-150512-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8783-6-junho-2016-783211-publicacaooriginal-150512-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8783-6-junho-2016-783211-publicacaooriginal-150512-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8783-6-junho-2016-783211-publicacaooriginal-150512-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8783-6-junho-2016-783211-publicacaooriginal-150512-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8783-6-junho-2016-783211-publicacaooriginal-150512-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8783-6-junho-2016-783211-publicacaooriginal-150512-pe.html
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I - articulação com as CNCDOs e suas regionais, conforme definidas adiante, 
no art. 6º deste Regulamento, e com os demais integrantes do Sistema 
Nacional de Transplantes; 
II - apoio ao gerenciamento da captação, dando suporte técnico e 
intermediação necessários à busca, em todo o território nacional, de tecidos, 
órgãos e partes do corpo humano nas situações em que as condições clínicas 
do doador, o tempo de isquemia fria e as condições de acessibilidade a 
permitam; e 
III - gerenciamento da alocação de órgãos e tecidos entre Estados, em 
conformidade com a lista nacional de potenciais receptores, procurando 
otimizar as condições técnicas de preservação, transporte e distribuição, 
considerando os critérios estabelecidos na legislação em vigor, de forma a 
garantir o melhor aproveitamento dos órgãos disponíveis e a equidade na sua 
destinação. 
(BRASIL, 2009) 
 

Das entidades que executam a fase do transporte mencionada no inciso III da 

citação acima, uma delas se trata de uma seção subordinada a uma entidade estatal 

denominada Casa Militar da Governadoria, que é regulada pelo Decreto nº 1.132 de 

11 de julho de 2007, donde se extraem os excertos abaixo que definem os objetivos, 

competências e atribuições atinentes ao tema que será abordado. 

O artigo 2º deste Regulamento trata das atividades realizadas pela Casa 

Militar e, em seu inciso VII, define que uma delas é “o transporte aéreo do Governador 

e das autoridades por ele autorizadas, bem como o cumprimento de atividades aéreas 

de interesse do Estado” (PARANÁ, 2007) e, no artigo 15 que trata da competência da 

Divisão de Transporte e Manutenção: 

 

Art. 15. À Divisão de Transporte e Manutenção compete: 
I - o planejamento, a coordenação, a organização e o controle e a execução 
das atividades relativas ao transporte rodoviário e aeroviário do Governador, 
dos hóspedes oficias e de outras autoridades; 
II - o controle da manutenção preventiva e corretiva dos meios de transporte 
alocados à Divisão, bem como, do consumo de combustíveis, lubrificantes, 
materiais, peças, acessórios e utilização; 
III - o controle permanente da documentação do pessoal, pilotos e motoristas, 
bem como, das aeronaves e dos veículos, com vistas ao atendimento das 
prescrições legais;  
IV - a promoção de condições de conservação dos recursos materiais e dos 
meios de transporte, bem como, de sua segurança; 
V - a manutenção de informações, mediante contatos com os órgãos 
responsáveis, sobre as condições de utilização das aeronaves e dos campos 
de pouso, visando propiciar maior segurança nas operações de vôo; 
VI - a articulação, com o órgão responsável, na elaboração de contratos de 
prestação de serviços e de convênios de manutenção e de utilização das 
aeronaves e veículos; 
VII - a expedição de ordens de missão de vôo e de movimentação de veículos, 
apresentado relatório; 
VIII - o relacionamento com as autoridades do Ministério da Aeronáutica, em 
nível regional; 
IX - a articulação com o órgão responsável oficial para a locação e a 
requisição dos meios de transportes rodoviário, sempre que extrapolada a 
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capacidade da Divisão; 
X - a manutenção de registro estatístico das operações de vôo e emprego de 
veículos e dos serviços de manutenção; 
XI - a coordenação do emprego de recursos humanos e materiais para a 
realização de atividades aéreas de interesse do Estado, inclusive vôos de 
treinamento e reavaliação de pilotos de manutenção; 
XII - a verificação das condições das pistas de pouso e horários de operação, 
junto aos aeroportos, bem como, o apoio necessário e auxílio à navegação 
realizado por empresas especializadas; 
XIII - a coordenação da execução de programas de treinamento de interesse 
restrito para o seu campo de atuação; e 
XIV - o desempenho de outras atividades correlatas.  
(PARANÁ, 2007) 

 

Destaca-se, neste artigo, a exigência de um minucioso controle das atividades 

que empregam aeronaves - tanto de caráter operacional quanto de segurança e 

manutenção - prática essa que é comum na aviação geral. Além disso, podemos 

observar a previsão do uso das aeronaves estaduais nos incisos V, VI e XIV. 
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3 HISTÓRICOS 

 

3.1 TRANSPLANTES NO BRASIL E NO PARANÁ 

 

Os avanços da medicina somados ao desenvolvimento de novos aparatos 

técnicos de última geração trouxeram diversos benefícios à humanidade no último 

século. Sem dúvidas, uma das grandes descobertas se deu em direção à nobre 

missão de transplantar órgãos. Isso alavancou a qualidade e expectativa de vida da 

sociedade contemporânea.  

Conforme expõe Lívia Meneghel Andrioli em seu artigo publicado na Revista 

Científica Semana Acadêmica, o Brasil acompanha esse desenvolvimento desde a 

década de 60 com o primeiro transplante de rins do Brasil, que aconteceu na cidade 

do Rio de Janeiro, em 1964 e também com o Dr. Euclides de Jesus Zerbini, médico 

responsável pelo primeiro transplante cardíaco da América Latina, na cidade de São 

Paulo em 1968. (ANDRIOLI, 2015) Desde então, a transplantação de órgãos tem sido 

uma história de altos e baixos individualizados, traduzidos pelas recusas e 

compatibilidades entre doadores e receptores em todo o país, mantendo-se, não 

obstante às inúmeras peculiaridades inerentes, uma evolução considerável nos 

procedimentos.  

Segundo (BRASIL, 2018), “o Sistema Único de Saúde (SUS) tem o maior 

programa público de transplante do mundo, no qual cerca de 87% dos transplantes 

de órgãos são feitos com recursos públicos.” Esse mesmo órgão governamental ainda 

nos informa que as filas de espera reduziram em 41,7% de 2008 a 2014 devido ao 

aumento de doadores efetivos no país – crescimento de 89,7% de 2008 a 2013, 

demonstrando a eficiência das políticas públicas aplicadas e da divulgação nos 

diversos veículos de comunicação, elevando o interesse da população e sua 

conscientização da importância de se doar órgãos. (BRASIL, 2018) 

Em âmbito estadual, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná 

atualmente dispõe de uma Central Estadual de Transplantes (CET/PR) para executar 

a função de coordenação do Sistema Estadual de Transplantes, com sede em 

Curitiba. 

De acordo com o Manual de Transplantes, expedido pelo CET, o primeiro 

transplante de rim com doador vivo foi realizado em 1973, em Londrina, o primeiro 

transplante de medula óssea em 1979 no Hospital das Clínicas da Universidade 
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Federal do Paraná e o primeiro transplante cardíaco em 1985 no Hospital Evangélico 

de Curitiba. (PARANÁ, 2014). 

Ainda de acordo com Paraná (2014), em 1996 tiveram início as atividades do 

Banco de Valvas Cardíacas da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, 

pioneira no Brasil e, até o ano de 2014, único em atividade no país. Em 1998, foi 

inaugurado o Banco de Tecidos Músculo-Esqueléticos do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal do Paraná. A partir do ano de 2006 foram autorizados pelo SNT 

o funcionamento dos Bancos de Tecidos Oculares Humanos do Hospital de Olhos de 

Cascavel e do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Já em 2013, 

foi autorizado o funcionamento do Banco de Pele do Hospital Universitário Evangélico 

de Curitiba.  

Além disso, muito trabalho já foi dispendido na tentativa de alavancar os 

números de transplantes do Paraná: 

 

Inúmeros projetos foram desenvolvidos no sentido de dotar o estado do 
Paraná de um sistema de captação e distribuição de órgãos e tecidos, 
destacando-se o denominado de “Paraná Transplantes”, em 1985, por 
iniciativa do extinto INAMPS, com assessoria da Comissão Regional de 
Nefrologia do Estado do Paraná, e o Projeto “Paraná-Transplante/Cidadão 
Vida”, em 1989, por intermédio da SESA/PR.  
(PARANÁ, 2017) 

 

 

3.2 TRANSPORTE AÉREO DE ÓRGÃOS 
 

Das opções de transporte de órgãos à que dispõe a Central de Transplantes, 

faz-se fundamental a utilização de aeronaves quando em um estado com quase 

duzentos mil quilômetros quadrados e 399 municípios, limitando a utilização dos 

meios rodoviários a uma pequena parcela, como assim descreve a Central Estadual 

de Transplantes do Paraná, “a logística via terrestre para o transporte de órgãos e/ou 

equipes de captação é utilizada para o deslocamento de curta distância ou, quando 

viável para locais distantes, onde não são disponíveis voos pelas aeronaves do 

Estado, ou aeronaves de carreira” (PARANÁ, 2014) 

Nesse escopo, a Central de Transplantes dispõe predominantemente das 

aeronaves do Estado, na figura da Casa Militar, e das aeronaves de voos domésticos, 

sendo que essa está vinculada à coincidência de haver uma decolagem prevista com 

o destino e horário daquela da necessidade do transplante e também à disponibilidade 
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de assentos nos voos e, quando não havendo, ao passageiro que poderá ceder o seu 

lugar ao agente transportador do órgão em questão, tendo então seu assento 

garantido em algum voo subsequente. 

Nos casos das aeronaves do Estado, hangaradas no aeroporto do Bacacheri, 

na cidade de Curitiba, o manual da Central Estadual de Transplantes descreve a 

dinâmica de funcionamento: 

 

Para transporte através das aeronaves do Estado, ao conhecer o destino da 
equipe médica de captação, o plantão técnico ou administrativo da CET-PR 
entra em contato via telefone com o responsável de cada aeronave para 
autorização do vôo, para se inteirar sobre a disponibilidade de aeronave e 
das condições de vôo, informando o destino do vôo, para o gerenciamento 
junto aos pilotos. A decolagem é realizada do aeroporto do Bacacheri e o 
pouso pode ser feito no aeroporto do Bacacheri e também no aeroporto 
Afonso Pena. O horário para pouso e decolagem no aeroporto do Bacacheri 
é das 06:00 h até as 22:00 h, com algumas exceções, a serem acordadas. A 
CET-PR realiza o controle dos vôos através de uma planilha, a qual é 
preenchida pelo plantão técnico ou administrativo, o qual organizou a 
logística.  
(PARANÁ, 2014, p. 37) 

 

As exceções supracitadas dizem respeito às autorizações de decolagem 

extraordinárias quando se faz necessário transportar um órgão além do horário de 

funcionamento aeroportuário, e também remete à um acordo firmado entre a Seção 

de Transporte Aéreo (STA), por intermédio da Casa Militar da Governadoria, com o 

Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA 

II), e existe para minimizar a burocracia necessária e agilizar o processo de transporte 

de órgãos. 

 

3.3 CASA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ 
 

É mais que centenária a utilização da figura do militar na assessoria direta do 

Chefe do Poder Executivo no Estado do Paraná. De acordo com a Casa Militar, “com 

a proclamação da República, o serviço de ajudante de ordens do Exército, que 

prestava assistência aos Governos dos Estados, passou a ser exercido por Oficiais 

das Forças Policiais” (PARANÁ, 2017). Da mesma fonte, foi em 1928 que se utilizou 

pela primeira vez a denominação Casa Militar, através da Lei nº 2.504 que substituiu 

a então denominação de Serviço de Ordens e, desse ato, o Major da Força Militar do 

Estado Euclides Silveira do Vale ocupou, pela primeira vez, a cadeira de chefe da 

Casa Militar. Ainda historicamente, em 1953, a lei nº 1.130 vinculou oficialmente a 
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Casa Militar à Polícia Militar do Paraná, que teve acrescida à sua composição, em 23 

de julho de 1987, a Seção de Transporte Aéreo. (PARANÁ, 2017) 

Nesse órgão estadual encontra-se a figura da Seção de Transporte Aéreo, 

que é integrante da Divisão de Transporte e Manutenção (DTM) da Casa Militar. De 

acordo com o site da Casa Militar, a STA é apresentada como a responsável pela 

manutenção e administração das aeronaves estaduais, atendendo ao poder executivo 

e seu secretariado, "priorizando o atendimento a Central de Transplantes", (PARANÁ, 

2017) possuindo como normas regentes de suas operações regulamentos em 

conformidade aos exigidos pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI) e, 

na classificação do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA 91), 

caracteriza-se como transporte aéreo privado. Ainda, a STA conta com um Centro de 

Controle Técnico de Manutenção (CTM) para realizar o controle de horas de voo e 

manutenção (PARANÁ, 2017). 

Atualmente, a STA opera com uma frota de cinco aeronaves, sendo um 

helicóptero Eurocopter B4 de matrícula PR-HBZ e quatro aviões: uma aeronave 

Beechcraft King Air B300, matrícula PR-PRX, de propriedade da Copel Geração e 

Transmissão S.A. atuando sob convênio com a Casa Militar prioritariamente voltada 

ao transporte de autoridades, dois aviões Embraer EMB-810D Sêneca III e um Cessna 

208B Grand Caravan. Além disso, possui um efetivo de 22 militares e 14 funcionários 

civis, totalizando 36 pessoas. Com relação ao número de aeronautas, conta com 8 

militares e 11 pilotos civis. 

Dessa forma, a estrutura organizacional da STA atua conjuntamente para 

satisfazer algumas das competências preconizadas no artigo 15 do ato de criação e 

organização da Casa Militar, como elencado na revisão de literatura. 
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4 A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E O CENÁRIO ATUAL 

 

A doação e alocação de órgãos é um processo trabalhoso e delicado que 
depende da confiança da população no sistema e do comprometimento dos 
profissionais de saúde no diagnóstico de morte encefálica. O Brasil é o 
segundo país do mundo em número de transplantes e, para consolidar essa 
conquista, é crucial a atuação do Ministério da Saúde, dos governos 
estaduais, das entidades e profissionais de saúde em todo o processo de 
doação e transplantes. 
(ABTO, 2016, capa) 

 

Em questionário enviado à coordenadora do Sistema Estadual de 

Transplantes (SET/PR), Dra. Arlene Terezinha Gagol Garcia Badoch, disponível na 

íntegra em Apêndice I (2017), “atualmente o Brasil é o segundo país em número de 

transplantes e possui o maior sistema publico de transplantes do mundo”. De imediato, 

extrai-se desse questionário, ainda, uma relevante informação para a interpretação 

dos números e gráficos representativos de transplantes: 

 

Quando expressamos os números em parte por milhão, corrigimos 
desigualdades numéricas que ocorrem quando avaliamos apenas o número 
absoluto. Assim, o número fica proporcional ao total de população.  
Caso a análise seja feita por números absolutos, um estado ou país com 
grande população pode ter números elevados de doadores, mas, esse 
número pode ser baixo em relação à sua população total.  
(APÊNDICE I, 2017) 

 

Logo, quanto maior o número da população, mais dificultoso é para se obter 

um elevado índice na unidade de parte por milhão (pmp), visto que é a razão entre 

população e o dado a ser verificado (por exemplo, doadores efetivos). Diante disso, 

havendo um gráfico ascendente, infere-se que a quantidade de doadores efetivos no 

Brasil não só cresceu, como o fez significativamente para compensar o aumento 

populacional, enquanto que, constatado um decréscimo em determinado período, não 

necessariamente significa que houve uma queda na quantidade de doadores efetivos, 

mas sim que o aumento de doadores não foi suficientemente grande para compensar 

os milhões de população que aumentaram. 
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GRÁFICO 1 – DOADORES EFETIVOS NO BRASIL POR MILHÃO DE POPULAÇÃO 

 
FONTE: (ABTO, 2016) 

 
 

TABELA 1 - DADOS BRASILEIROS  

Ano 
Número de doadores 

efetivos 
População (IBGE) 

2009 1.658 183.987.291 

2010 1.898 190.755.799 

2011 2.048 190.755.799 

2012 2.406 190.755.799 

2013 2.526 190.755.799 

2014 2.713 190.755.799 

2015 2.854 202.768.562 

2016 2.981 204.450.649 

FONTE: Adaptada de ABTO (2016). 

NOTA: A partir de 2015, o Registro Brasileiro de Transplantes 
passou a utilizar a estimativa de população. Antes utilizava-se o 
CENSO. 

 
Diante das definições, tabela e gráfico acima, pode-se constatar um aumento 

anual na quantidade de doadores efetivos no Brasil em pmp, com exceção do ano de 

2015, quando foi mensurada uma leve queda de 0,1 pmp em relação ao ano anterior. 

O ano de 2016 apresentou um acréscimo de 5,6 doadores efetivos por milhão de 

população em comparação ao ano de 2009 – quando a população era de 20.463.358 

pessoas a menos no país. Frente ao ano que o precedeu, o aumento de doadores foi 

3,54% diante de uma população que cresceu mais de 1,5 milhão de pessoas neste 

mesmo período. 

O gráfico abaixo apresenta os percentuais dos órgãos mais transplantados no 

Brasil, no ano de 2016: 
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GRÁFICO 2 - ÓRGÃOS MAIS TRANSPLANTADOS NO BRASIL EM 2016 

 
FONTE: ABTO (2016) 

 

O ranking dos órgãos mais transplantados no Brasil apresentado no gráfico 

acima mostra que a córnea é a parte mais demandada. No tocante à doação desses 

órgãos, cabe-nos definir uma grande barreira limitadora que atua no centro de todo e 

qualquer procedimento de transplante, o denominado tempo de isquemia fria: 

 

O tempo de isquemia fria, durante o transplante de órgãos, começa quando 
o órgão é resfriado com uma solução de perfusão fria após a captação do 
mesmo para a cirurgia e termina quando o tecido atinge a temperatura 
fisiológica durante os procedimentos do implante. 
(ANDRIOLI, 2015, p. 2) 

 

Cada órgão possui o seu próprio tempo de isquemia, que varia conforme 

cartilha abaixo, disponibilizada em (BRASIL, 2016): 
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FIGURA 1 – TEMPO DE ISQUEMIA DOS ÓRGÃOS 

 

FONTE: BRASIL (2016). 

 
Os números de transplantes dos órgãos do gráfico 2, em 2016, no Estado do 

Paraná, são relacionados na tabela a seguir: 
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TABELA 2 - TRANSPLANTES NO PARANÁ EM VALOR ABSOLUTO 

Órgão 
Total de Transplantes 

(valor absoluto) 
Ranking em âmbito nacional 

 

Córnea 1.057 4º 

Rim 543 3º 

Fígado 214 2º 

Coração 27 6º 

Pâncreas 44 2º 

Medula Óssea 222 2º 

FONTE: Adaptada de ABTO (2016). 

 

Podemos observar que há uma real demanda por esses órgãos dentro do 

Paraná. Os números acima, ao serem correlacionados com a população do Estado 

do Paraná em 2016 –11.163.018 pessoas, estimativa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para população (ABTO, 2016), conduzem aos índices 

abaixo: 

 

TABELA 3 - TRANSPLANTES NO PARANÁ EM PMP 

Órgão 
Total de Transplantes 

(pmp) 
Ranking em âmbito nacional 

 

Córnea 94,7 5º 

Rim 48,6 1º 

Fígado 19,2 4º 

Coração 2,4 5º 

Pâncreas 3,9 1º 

Medula Óssea 19,9 4º 

FONTE: Adaptada de ABTO (2016). 

 

Corrigidas as “desigualdades numéricas” (APÊNDICE I, 2017), o Paraná 

ainda se mantém bem classificado no cenário nacional, ou seja, a quantidade de 

transplantes está de fato conseguindo acompanhar o crescimento populacional e se 

mostra primeiro colocado na quantidade de transplantes de rim e pâncreas, por milhão 

de população. Ilustrativamente, para cada um milhão de população paranaense foram 

concluídos quarenta e oito transplantes de rim. 
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FIGURA 2 - DADOS POR REGIÃO BRASILEIRA 

 
FONTE: ABTO (2016). 

 
No comparativo por região brasileira, extrai-se que a região sul – Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná, com 29,2 milhões de habitantes – é a região com a 

maior quantidade de doadores efetivos de todo o Brasil, em partes por milhão de 

população, atingindo 30,1 pmp em 2016, quase o dobro do índice da segunda 
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colocada, a região sudeste, 15,5 pmp, embora a população desta seja 

significativamente maior àquela, o que exalta ainda mais os resultados obtidos. 

Graficamente, a quantidade de potenciais doadores notificados ao longo dos 

últimos oito anos, por milhão de população de suas respectivas regiões (a população  

pode ser obtida na figura 2), formam as curvas abaixo, captadas a partir dos dados 

constantes na tabela 4. 

 

GRÁFICO 3 - POTENCIAIS DOADORES NOTIFICADOS POR ANO - PMP 

 
FONTE: ABTO (2016). 

 

TABELA 4 - POTENCIAIS DOADORES NOTIFICADOS POR ANO- PMP 

 
FONTE: ABTO (2016). 

 

De maneira análoga, os doadores efetivos relacionados sob as mesmas 

condições, anualmente, são: 

 

GRÁFICO 4 - DOADORES EFETIVOS POR ANO - PMP 

 
FONTE: ABTO (2016) 
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TABELA 5 - DOADORES EFETIVOS POR ANO 0 PMP 

 
FONTE: ABTO (2016) 

 

As curvas mostram que a maior inclinação é a da região sul, caracterizando a 

maior taxa de variação positiva (aumento quantitativo) do número de pessoas que são 

potenciais doadoras notificadas e de doadoras efetivas, ambas por milhão de 

população total de suas regiões. De acordo com a Dra. Arlene Badoch, isso pode ser 

atribuído a, além de outros fatores de caráter estruturacional que integra o Sistema 

Estadual de Transplantes, ao: 

 

uso da frota área do Governo do Estado, que agora dedica cerca de 70% de 
seus voos para o serviço de transporte de órgãos e equipes de retirada e 
remoção de pacientes. Desde 2011, por determinação do governador, os 
aviões e helicópteros do Estado ficam à disposição para situações de 
emergência. 
Além disso, o expressivo aumento no número de transplantes deve-se 
também às campanhas de esclarecimento popular; ao constante 
aperfeiçoamento das OPOs e às capacitações permanentes dos profissionais 
de saúde que integram as Comissões Intra-Hospitalares de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT’s, atuando diretamente no 
processo de doação, pois são esses profissionais que abordam os familiares 
após a morte do paciente. 
(APÊNDICE I, 2017) 

 

O Secretário Estadual de Saúde, Sr. Michele Caputo Neto, em entrevista 

disponível no Apêndice II, também dispõe sobre esses índices satisfatórios quando 

perguntado à que ou à quem podemos atribuir, de maneira qualitativa, os resultados 

obtidos pelo Paraná: 

 

De fato, na última avaliação trimestral, Santa Catarina e Paraná ficaram 
empatados em primeiro lugar. Eu avalio que esses estados possuem centros 
transplantadores muito bem organizados e também que esses estados 
possuem diferenciais de ordem cultural, as pessoas têm um nível 
socioeconomico e educacional que fortalece todo o processo, as pessoas têm 
menos tabus, menos preconceito, de maneira geral é bem informada. Eu 
acredito bastante em uma estrutura muito ampla e disseminada por todo o 
território, especialmente por Santa Catarina e Paraná, que hoje são primeiro 
lugar no ranking. 
 (APÊNDICE II, 2017) 

 

Quando perguntada se o transporte aéreo exerce influência sobre esses 

números apresentados, a coordenadora do SET/PR respondeu que “sim, o transporte 

aéreo influencia direitamente na quantidade de doações efetivas, pois grande parte 
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das doações ocorre em regiões distantes dos centros transplantadores” (APÊNDICE 

I, 2017). A mesma assertiva foi dada pelo Secretário Estadual de Saúde em 

(APÊNDICE II, 2017), que complementou dizendo que “a maneira com que essa rede 

trabalha hoje é essencial. Qualquer quebra, em qualquer ponto, principalmente na 

retaguarda aérea, é sinônimo de fracasso ou de perdas”. 

Frente ao exposto, estudaremos o serviço de captação aérea de órgãos da 

Casa Militar da Governadoria do Estado do Paraná, buscando elucidar partes 

importantes de seu modus operandi. 
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5 A CAPTAÇÃO AÉREA 

 

O transporte aéreo ajudou na evolução das doações no Paraná, veja que 
estatisticamente isso é significativo porque se verificar, normalmente os 
receptores não estão nos mesmos locais dos doadores e isso demanda 
rapidez. Eu diria que a disponibilidade das aeronaves foi um dos grandes 
divisores de água no processo nosso de crescimento, com certeza hoje nós 
teríamos muito menos doações, muito menos transplantes apesar das 
doações, pois não conseguiríamos captar os órgãos. 
(APÊNDICE I, 2017) 

 

O serviço de transporte aéreo de órgãos prestado pelo Estado do Paraná pode 

ocorrer através de duas entidades: Seção de Transporte Aéreo da Casa Militar e 

Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Através de dados 

fornecidos pelo BPMOA, nele foram executadas, nos últimos três anos, 8 missões de 

transporte de órgãos utilizando aeronaves de asa fixa, sendo 6 em 2015 e 2 voos no 

ano de 2017. Por conta disso, esse trabalho irá se limitar exclusivamente à STA. 

 

5.1 FROTA DISPONÍVEL E DURAÇÃO MÉDIA POR AMOSTRAGEM 

 

Pela natureza da atividade descrita e pela extensão territorial do Estado do 

Paraná, a utilização de aeronaves de asa fixa se torna mais eficiente do que as de 

asas rotativas, dada a sua maior autonomia e velocidade de cruzeiro. Não é objetivo 

desse trabalho comprovar as vantagens que esta apresenta à utilização de 

helicópteros em contrapartida, mas sim estudar o emprego das aeronaves de asa fixa 

pertencentes ao Estado, na atividade de transporte de órgãos. Destarte, limitemo-nos 

a identificar o rol de aeronaves de asa fixa pertencentes ao Estado do Paraná e 

operadas pela STA: 

 

TABELA 6 - FROTA DE AERONAVES DE ASA FIXA DA CASA MILITAR 

Aeronave Matrícula Ano Horas de voo 

EMB-810D Sêneca III PP-EUS 1985 7.535 

EMB-810D Sêneca III PP-EIK 1984 7.993 

Cessna C208B Grand Caravan PP-MMS 2004 3.224 

FONTE: O Autor (2018). 
NOTA: Dados disponíveis nos diários de bordo dos aviões. 
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Através de informações fornecidas pela chefia do Controle Técnico de 

Manutenção (CTM) e que podem também ser encontradas nos diários de bordo dos 

aviões, essas aeronaves voaram, nos anos de 2015 e 2016: 

 

TABELA 7 - QUANTIDADE DE VOOS DESTINADOS A TRANSPORTE DE ÓRGÃOS 

Aeronave 
2015 2016 

Horas de Voo Nº de atendimentos Horas de Voo Nº de atendimentos 

Sêneca III 136h59min 43 225h53min 65 

Grand Caravan 46h42min 16 115h49min 38 

TOTAL 183h41min 59 341h42min 103 

FONTE: O Autor (2017). 

NOTA: Os dados referentes à linha Sêneca III compreendem a soma de ambos os aviões. 

 

Da tabela 7 podemos inferir que em um ano houve um aumento de 78% na 

quantidade de atendimentos realizados pelos aviões da STA, resultando em 152 horas 

a mais de voo, destinadas ao transporte de órgãos para as mais diversas regiões do 

estado. 

Individualmente, se dividirmos a quantidade de horas voadas de Transporte 

de Órgão Vital (TROV) pelo respectivo número de atendimentos realizados por esses 

voos, indiscriminadamente ao ano em que foram realizados, ou seja, somando-se as 

operações de 2015 e 2016, para aumentar a base de dados ou espaço amostral, 

obteremos a duração média de uma operação de transporte de órgãos de cada avião, 

empiricamente:  

 

TABELA 8 - DURAÇÃO MÉDIA DE OPERAÇÃO POR AMOSTRAGEM 

Aeronave Horas de Voo Nº de atendimentos Duração Média por Operação 

Sêneca III 362h52min 108 3h21min 

Grand Caravan 162h31min 54 3h01min 

FONTE: O Autor (2017). 

NOTA: Horas de voo e atendimentos referentes à soma de 2015 e 2016 

 

Uma observação importante que deve ser extraída dessa tabela, à priori a 

iniciar análises qualitativas é que, embora tenha sido considerado apenas dois anos, 

tem-se uma base de dados composta por 108 e 54 operações semelhantes, o que 

provê credibilidade à determinação da duração média por operação de maneira 

empírica. 
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Poderíamos nos limitar à essa duração média de operação. Porém, para 

fomentar as análises, convém realizar alguns cálculos para obter esses valores por 

amostragem das cidades mais frequentemente operadas e para modelos de 

aeronaves diferentes e que mais se encaixariam às necessidades da atividade 

estudada por esse trabalho, por serem mais modernas e possuírem maiores 

resistências às intempéries climáticas dado seu maior porte, existência de 

pressurização interna, potência, dentre outros fatores. Assim, realizar um comparativo 

do que atualmente se tem com o que futuramente pode vir a ser adquirido abre um 

leque de possíveis conclusões comparativas. 

 

5.2 ESTABELECIMENTO COMPARATIVO ENTRE AS AERONAVES DO ESTADO E 

OUTRAS AERONAVES DE MELHOR DESEMPENHO 

 

Para esclarecer melhor a operação das aeronaves pertencentes ao Estado, 

podemos prosseguir o nosso estudo – de o que está sendo feito pela STA até o 

presente momento - carregando conjuntamente uma previsão das mesmas 

operações, caso futuramente sejam adquiridas pelo Estado aeronaves com maior 

autonomia e velocidade. Consideraremos para o nosso estudo, duas das mais 

robustas e bem conceituadas aeronaves do mercado: o turbo-hélice americano 

Beechcraft King Air C-90 e o Embraer Phenom 100, jato-leve de produção brasileira. 

Como forma de esclarecimento, a utilização de aviões de maior porte e que 

sejam dotados de tecnologias mais modernas empregadas em seus aviônicos 

acarreta em diversos ganhos para uma operação. Dentre diversos outros benefícios 

à atividade em estudo, citamos: 

• Maior potência e autonomia disponíveis, acarretando em maior velocidade, 

desempenho e possibilitando realizar voos mais distantes e de maior duração; 

• Possibilidade de se operar em níveis de voo¹ mais elevados, mitigando, 

desviando ou eliminando problemas de natureza climatológica como 

precipitações e nebulosidade e, consequentemente, diminuindo a quantidade 

de voos cancelados por mau tempo; 

 

_________________________________ 

¹ “Nível de voo significa um nível de pressão atmosférica constante relativo ao nível de pressão at-
mosférica de 1.013,2 hPa (29,92 pol Hg).” (BRASIL, 2011) 
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• Pressurização interna, pré-requisito para voos em grandes altitudes, 

potencializador da segurança e qualidade de voo, aos passageiros e 

tripulantes; e 

• Aviônicos mais modernos: equipamentos de bordo de orientação, comunicação 

e navegação de última geração, aumentando a segurança de voo e auxiliando 

na mitigação das influências meteorológicas. 

 

Utilizando-se as especificações fornecidas pelo próprio fabricante, extraímos 

que a velocidade máxima de operação (maximum cruise speed, do inglês) para o King 

Air C-90 é de 272 KTAS (knots true air speed, nós de velocidade verdadeira), o que 

corresponde a 489 km/h (1kt = 1,8km/h) e alcance máximo de 1.260NM (nautical 

miles, milhas náuticas), totalizando 2.268km. (BEECHCRAFT, 2017) Para o Phenom 

100, a velocidade de cruzeiro (high speed cruise, do inglês) é de 705 km/h e alcance 

(range, no inglês) de 2.182km. (EMBRAER, 2017) 

O tempo de voo entre duas cidades quaisquer consiste, fisicamente, na 

distância entre elas, dividida pela velocidade da aeronave com relação ao solo, tendo 

sido essa apresentada pelos fabricantes acima. Para tanto, consideremos as 

distâncias – em linha reta - de Curitiba à algumas cidades frequentemente operadas: 

 

TABELA 9 - DISTÂNCIA DE CURITIBA 

Cidade Distância (km) 

Maringá 350 

Pato Branco 353 

Foz do Iguaçu 534 

Guarapuava 219 

Umuarama 450 

Francisco Beltrão 386 

FONTE: (Disponível em: 
<http://www.distanciascidades.com/pesquisa/>. 
Acesso em: 9 nov. 17) 

 

Essas informações apresentadas são suficientes para calcular os seguintes 

valores para os tempos de voo, considerando-se vento calmo durante o percurso:  
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TABELA 10 - DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE VOO EM HORAS DAS AERONAVES KING AIR E PHENOM 100 

    Beechcraft King Air C-90 Embraer Phenom 100 

Cidade Distância (km) Vel.Cruzeiro (km/h) Tempo de Voo (h) Vel.Cruzeiro (km/h) Tempo de Voo (h) 

Maringá 350 489 0,72 705 0,50 

Pato Branco 353 489 0,72 705 0,50 

Foz do Iguaçu 534 489 1,09 705 0,76 

Guarapuava 219 489 0,45 705 0,31 

Umuarama 450 489 0,92 705 0,64 

Francisco Beltrão 386 489 0,79 705 0,55 

FONTE: O Autor (2017). 
NOTA: As informações de velocidades de cruzeiro foram obtidas dos respectivos fabricantes (BEECHCRAFT, 2017) e (EMBRAER, 2017). 

 

 Convertendo-se as horas decimais para minutos, obtemos: 

 

TABELA 11 - DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE VOO EM HORAS E MINUTOS DAS AERONAVES KING AIR E PHENOM 100 

    Beechcraft King Air C-90 Embraer Phenom 100 

Cidade Distância (km) Vel.Cruzeiro (km/h) Tempo de Voo Vel.Cruzeiro (km/h) Tempo de Voo 

Maringá 350 489 43min 705 30min 

Pato Branco 353 489 43min 705 30min 

Foz do Iguaçu 534 489 1h05min 705 45min 

Guarapuava 219 489 27min 705 18min 

Umuarama 450 489 55min 705 38min 

Francisco Beltrão 386 489 47min 705 33min 

FONTE: O Autor (2017). 
NOTA: As informações de velocidades de cruzeiro foram obtidas dos respectivos fabricantes (BEECHCRAFT, 2017) e (EMBRAER, 2017). 
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Todas as quantidades de horas providenciadas pelo CTM são oriundas do 

diário de bordo da aeronave, que considera como tempo de voo o horímetro da 

decolagem ao horímetro do pouso. Consequentemente, esses valores já excluem os 

tempos gastos com tráfego aéreo em solo, procedimentos de embarque em 

aeroportos que possuem controle de embarque com raio x, o deslocamento até a 

aeronave, o acondicionamento das caixas com órgãos, o estacionamento da aeronave 

e quaisquer outras peripécias alheias ao voo propriamente dito. 

Realizando os mesmos procedimentos para a determinação dos tempos de 

voo para as aeronaves Sêneca e Grand Caravan, extraímos que a velocidade de 

cruzeiro máxima estrutural (maximum structural cruising speed, do inglês) do Sêneca 

III fornecida pelo fabricante no manual operacional da aeronave é de 165 KCAS (knots 

calibrated air speed, do inglês) que é a velocidade calibrada expressa em nós (PIPER, 

1981). Vide figura abaixo. 

 

FIGURA 3 - LIMITES DE VELOCIDADE DA AERONAVE SÊNECA III 

 

FONTE: PIPER, (1981). 
 

Por definição, essa velocidade é aquela que “não se deve exceder exceto 

em ar calmo e somente com cautela” (PIPER, 1981, tradução nossa). Logo, 
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adotaremos para o nosso cálculo a velocidade de cruzeiro de 150 KCAS (ou 

270km/h) para o Sêneca III, que mais se aproxima da realidade. 

Com relação ao Grand Caravan, a STA não faz uso do acessório vagem de 

carga (cargo pod, do inglês) em suas operações. A velocidade verdadeira KTAS 

máxima de cruzeiro à 10.000 pés de altitude, fornecida pelo fabricante, é de 186 nós 

(CESSNA, 2004) logo, para a finalidade proposta, adotaremos 170 nós (equivalente 

a 306km/h). 

Das informações levantadas, obtemos as tabelas de tempo de voo em horas 

e minutos por cidade amostral, para ambos os aviões estaduais, conforme foi feito 

para as aeronaves tomadas para comparação: 
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TABELA 12 - DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE VOO EM HORAS DAS AERONAVES SÊNECA III E GRAND CARAVAN 

    Piper Sêneca III Cessna Grand Caravan 

Cidade Distância (km) Vel.Cruzeiro (km/h) Tempo de Voo (h) Vel.Cruzeiro (km/h) Tempo de Voo (h) 

Maringá 350 270 1,30 306 1,14 

Pato Branco 353 270 1,31 306 1,15 

Foz do Iguaçu 534 270 1,98 306 1,75 

Guarapuava 219 270 0,81 306 0,72 

Umuarama 450 270 1,67 306 1,47 

Francisco Beltrão 386 270 1,43 306 1,26 

FONTE: O Autor (2017). 
NOTA: As informações de velocidades de cruzeiro foram obtidas dos respectivos fabricantes (PIPER, 1981) e (CESSNA, 2004). 

 

  Novamente, convertendo as horas decimais para minutos, tem-se: 

 

TABELA 13 - DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE VOO EM HORAS E MINUTOS DAS AERONAVES SÊNECA III E GRAND CARAVAN 

    Piper Sêneca III Cessna Grand Caravan 

Cidade Distância (km) Vel.Cruzeiro (km/h) Tempo de Voo Vel.Cruzeiro (km/h) Tempo de Voo 

Maringá 350 270 1h18min 306 1h08min 

Pato Branco 353 270 1h19min 306 1h09min 

Foz do Iguaçu 534 270 1h59min 306 1h45min 

Guarapuava 219 270 49min 306 43min 

Umuarama 450 270 1h40min 306 1h28min 

Francisco Beltrão 386 270 1h26min 306 1h16min 

FONTE: O Autor (2017). 
NOTA: As informações de velocidades de cruzeiro foram obtidas dos respectivos fabricantes (PIPER, 1981) e (CESSNA, 2004). 
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Em comparação, o mesmo tempo que a aeronave Grand Caravan leva para 

ir à cidade mais próxima das adotadas, Guarapuava, distante 219km da Capital, o 

King Air C-90 levaria para ir à Pato Branco, 134km mais longe. Além disso, enquanto 

o Phenom 100 leva 45 minutos para ir à cidade mais distante de todas as consideradas 

- Foz do Iguaçu, há 534km de Curitiba -, o Sêneca leva quatro minutos a mais para ir 

à mais próxima. Reunindo em uma só tabela os tempos de voo calculados: 

 

TABELA 14 - TEMPOS DE VOO 

Cidades 
Frequentemente 
Operadas 

Tempo de Voo 

Sêneca III Grand Caravan King Air C-90 Phenom 100 

Maringá 1h18min 1h08min 43min 30min 

Pato Branco 1h19min 1h09min 43min 30min 

Foz do Iguaçu 1h59min 1h45min 1h05min 45min 

Guarapuava 49min 43min 27min 18min 

Umuarama 1h40min 1h28min 55min 38min 

Francisco Beltrão 1h26min 1h16min 47min 33min 

Fonte: O Autor (2018). 

 

O maior tempo de voo se dá ao voar com o Sêneca para Foz do Iguaçu, 

levando quase duas horas para chegar ao destino, partindo-se da base da STA, na 

capital do Estado. 

Para cada cidade considerada, multiplica-se o tempo de voo por dois – que 

chamaremos de tempo total de voo, passando então a considerar os trechos de ida e 

regresso -, e se calcula uma média desses valores que denominaremos média de 

tempo total (MTT). Para cada aeronave:  

 

TABELA 15 - MÉDIA DE TEMPO TOTAL PARA O SÊNECA III 

Piper Sêneca III 

Cidade Tempo de Voo (h) Tempo Total de Voo (h) 

Maringá 
1,30 2,60 

Pato Branco 
1,31 2,62 

Foz do Iguaçu 
1,98 3,96 

Guarapuava 
0,81 1,62 

Umuarama 
1,67 3,34 

Francisco Beltrão 
1,43 2,86 

Média de Tempo Total (MTT): 
2,83 

2h50min 

FONTE: O Autor (2017). 
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TABELA 16 - MÉDIA DE TEMPO TOTAL PARA O GRAND CARAVAN 

Cessna Grand Caravan 

Cidade Tempo de Voo (h) Tempo Total de Voo (h) 

Maringá 
1,14 2,28 

Pato Branco 
1,15 2,30 

Foz do Iguaçu 
1,75 3,50 

Guarapuava 
0,72 1,44 

Umuarama 
1,47 2,94 

Francisco Beltrão 
1,26 2,52 

Média de Tempo Total (MTT): 
2,50 

2h30min 

FONTE: O Autor (2017). 

 

TABELA 17 - MÉDIA DE TEMPO TOTAL PARA O KING AIR C-90 

Beechcraft King Air C-90 

Cidade Tempo de Voo (h) Tempo Total de Voo (h) 

Maringá 
0,72 1,44 

Pato Branco 
0,72 1,44 

Foz do Iguaçu 
1,09 2,18 

Guarapuava 
0,45 0,90 

Umuarama 
0,92 1,84 

Francisco Beltrão 
0,79 1,58 

Média de Tempo Total (MTT): 
1,56 

1h34min 

FONTE: O Autor (2017). 

 

TABELA 18 - MÉDIA DE TEMPO TOTAL PARA O PHENOM 100 

Embraer Phenom 100 

Cidade Tempo de Voo (h) Tempo Total de Voo (h) 

Maringá 
0,50 1,00 

Pato Branco 
0,50 1,00 

Foz do Iguaçu 
0,76 1,52 

Guarapuava 
0,31 0,62 

Umuarama 
0,64 1,28 

Francisco Beltrão 
0,55 1,10 

Média de Tempo Total (MTT): 
1,09 

1h05min 

FONTE: O Autor (2017). 
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5.3 DURAÇÃO MÉDIA POR OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE ÓRGÃOS 

 

Organizando-se em uma única tabela as MTT determinadas no item anterior, 

temos: 

 

TABELA 19 - MÉDIAS DE TEMPO TOTAL 

Aeronave MTT 

Sêneca III 2h50min 

Grand Caravan 2h30min 

King Air C-90 1h34min 

Phenom 100 1h05min 

Fonte: O Autor (2018) 

 

Podemos observar uma diferença de vinte minutos entre a duração média de 

tempo de voo total (ida e volta) entre as duas aeronaves do Estado. Não obstante, os 

mesmos vinte minutos também foram encontrados na tabela 8, quando calculamos a 

duração média de uma operação (que também considerou os trechos de ida e volta) 

determinada, naquela ocasião, por método de amostragem sob um universo 

significativo. Vejamos: 

 

TABELA 20 - DURAÇÃO MÉDIA POR OPERAÇÃO 

Aeronave da STA 
Calculada por Amostragem 

(Tabela 8) 
Calculada por MTT       

(Tabela 19) 

Sêneca III 3h21min 2h50min 

Grand Caravan 3h01min 2h30min 

Fonte: O Autor (2018) 

 

Embora a diferença entre aeronaves tenha sido exatamente a mesma em 

ambas as formas de determinação, quando se compara os métodos e se fixa o avião 

estudado, encontramos uma discrepância de trinta e um minutos. Qualitativamente, 

isso se dá porque a altitude de voo, potência e velocidade adotadas para o cálculo 

das MTT - extraídas dos manuais operacionais dos respectivos fabricantes – não são 

constantes durante o decorrer do voo e também porque as durações determinadas 

por amostragem, de natureza empírica e oriunda de uma amostra real, sofrem 

influências de vento de través, turbulência, curvas, desvios em rota, dentre outros. 
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5.4. ALCANCE E AUTONOMIA 

 

Vale ressaltar que uma hora de antecedência no destino corresponde a um 

quarto do tempo de isquemia de um coração e que dessas quatro horas, mais tempo 

se dispende no trânsito entre o hospital de remoção aos aeroportos, embarque, 

acondicionamento, taxiamento de aeronave no solo e demais peripécias alheias ao 

voo propriamente dito, até a chegada ao leito aonde em um novo corpo esse órgão 

vital irá bater, não restando muito dessas quatro horas para o transporte e ainda 

menos, se o destino não for uma cidade de distância média. 

Quando se considera cidades com distâncias mais longas, deve-se trazer à 

tona questões de abastecimento e autonomia de voo das aeronaves. Com o tanque 

cheio, quanto maior a autonomia do avião, mais distância ele consegue percorrer sem 

a necessidade de reabastecer. Em alguns casos, a quantidade de combustível é 

suficiente para levar o órgão ao seu destino, porém não o é para retornar direto à base 

ou prosseguir para outra localidade e realizar segunda captação sem ter que desviar 

de sua rota por necessidade de reabastecimento. Sabendo que NM é a unidade 

representativa de distâncias em milhas náuticas, consideremos as seguintes 

autonomias: 

• Sêneca III: 640 NM (1152km), considerando-se voo à 75% da potência, 

à 10.000ft e 45 minutos de reserva de segurança de combustível. (PIPER, 1981) 

• Grand Caravan: 932 NM (1678km) considerando ausência de vagem de 

carga, voo à velocidade máxima de cruzeiro à 10.000ft e 45 minutos de reserva de 

segurança de combutível. (CESSNA, 2004) 

• King Air: 1.260NM (2268km) de alcance máximo. (BEECHCRAFT, 2017) 

• Phenom 100: 1.178NM (2182km) considerando reserva de segurança 

para 100NM. (EMBRAER, 2017) 

Transpondo-se sobre o mapa satélite (Disponível em: 

<https://www.google.com.br/maps/>. Acesso em: 13 nov. 17), temos as seguintes 

circunferências cujo raio é a metade do alcance, entenda-se: com tanque cheio, a 

aeronave em questão é capaz de decolar de Curitiba, atender a qualquer cidade 

inscrita à circunferência e retornar à sua base em Curitiba, sem necessitar 

reabastecer. 
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FIGURA 4 - METADE DO ALCANCE DO SÊNECA 

 

FONTE: (DISPONÍVEL EM: <https://www.google.com.br/maps/>. ACESSO EM: 13 NOV. 17. 
ADAPTADA PELO AUTOR) 

 

Embora estando fora de escala em comparação aos raios dos demais 

alcances abaixo, nota-se que o Sêneca é suficiente para cobrir qualquer localidade 

do Estado do Paraná sem utilizar metade de seu tanque de combustível. Atingiria, 

em seus 576km de meio alcance, as cidades de Porto Alegre e São José do Rio 

Preto. 
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FIGURA 5 - METADE DO ALCANCE DO GRAND CARAVAN 

 

FONTE: (DISPONÍVEL EM: <https://www.google.com.br/maps/>. ACESSO EM: 13 NOV. 17. 
ADAPTADA PELO AUTOR) 

 

Para o Grand Caravan, esse raio aumenta para 839 km, permitindo-o atingir 

as regiões mais extremas do Estado do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, tal 

como a cidade de Belo Horizonte, Campo Grande e Assunção, no Paraguai. 
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FIGURA 6 - METADE DO ALCANCE DO PHENOM 100 E KING AIR C-90 

 

FONTE: (DISPONÍVEL EM: <https://www.google.com.br/maps/>. ACESSO EM: 13 NOV. 17. 
ADAPTADA PELO AUTOR) 

 

Ainda sendo considerado somente a metade do alcance máximo, pode-se 

observar que a abrangência do King Air C-90, 1134km, é ligeiramente superior à do 

Phenom 100, aquele alcançando a cidade de Brasília e compondo a totalidade dos 

estados brasileiros do Mato Grosso do Sul ao Rio Grande do Sul, bem como grande 

parcela de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, do Paraguai e do Uruguai. 

Diante do exposto, podemos inferir que o alcance do Grand Caravan é 32% 

superior ao Sêneca, enquanto o alcance do King Air C-90 é 26% superior àquela 

aeronave de maior autonomia da STA. No entanto, esses valores são referentes à 

metade do alcance máximo da aeronave. Se considerado na íntegra, essas diferenças 

lineares dobrariram para, respectivamente, 64 e 52 por cento refletidos sobre o 

território brasileiro e, em superfície, elevar-se-iam ao quadrado, matematicamente. 

Vale ressaltar que, qualitativamente, essas distâncias foram consideradas em 

linha reta e torna possível o retorno à cidade de origem, sem reabastecimento, embora 

não tenha havido o devido resguardo dos quarenta e cinco minutos de reserva 

obrigatória de combustível em caso de necessidade de prosseguimento para 

aeródromo alternativo, regulamentar e previsto na prática de qualquer nevegação 

aérea. Ainda assim, esse comparativo faz jus à finalidade, uma vez que essas 
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limitações são igualmente atinentes à todos os aviões em questão e objetiva 

apresentar unicamente a diferença de abrangência existente entre eles. 

Mas não há como falar em autonomia de voo sem abordar temas relacionados 

à combustivel e abastecimento e é isso que será abordado no capítulo seguinte. 

 

5.5 ABASTECIMENTO E CIDADES ATENDIDAS 

 

De acordo com o CTM, detentor do controle de diários de bordo das 

aeronaves da STA, a área coberta pela atividade de transporte de órgãos compreende 

inúmeras cidades nos quatro cantos do Paraná à exemplo de Londrina, Maringá, 

Arapongas, Umuarama, Cianorte, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Guarapuava, 

Francisco Beltrão, Pato Branco, Paranavaí, Apucarana, Cornélio Procópio, dentre 

outras. E também cidades em outros estados: Joinville, Chapecó, Florianópolis, 

Forquilhinha, Concórdia, Caçador, Videira, Jaguaruna, Navegantes e Ourinhos. 

Para atender a todas essas cidades – que podem chegar a quinhentos 

quilômetros de distância em linha reta -, a STA dispõe de licitações de abastecimento 

que são renovadas anualmente nas cidades apresentadas na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

FIGURA 7 - CIDADES QUE ABASTECEM AS AERONAVES DA STA 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 
NOTA: Cidades informadas pelo Controle Técnico de Manutenção da STA. 

 

Na aviação é utilizado dois tipos de combustíveis. As aeronaves que 

funcionam com motor à pistão utilizam gasolina específica para aviação, denominada 

AVGAS. Enquanto que aeronaves que funcionam com motor à reação, como por 

exemplo os aviões à jato, utilizam querosene de aviação, QAV. Os preços dos litros 

são diferentes. Como informado pela STA, atualmente no Aeroporto do Bacacheri 

(designativo SBBI) os preços do AVGAS e do QAV são, respectivamente, R$ 6,85 e 

R$ 5,00 por litro. 

Dados fornecidos pelo CTM, em 2015 foram licitados aproximadamente 

10.000 litros de QAV utilizado no Grand Caravan, e 15.000 litros de AVGAS para as 

duas aeronaves Sêneca. Com relação à previsão de consumo, ela é feita 

contabilizando o período correspondente entre os horários de decolagem e de pouso, 

em horas decimais, e considerando o consumo médio de combustível, variável de 
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avião para avião. Para fins de cálculo, considera-se o consumo de 100 litros por hora 

para o Sêneca e 200 litros por hora para o Grand Caravan. Por sua vez, esse consumo 

está intrinsicamente ligado ao peso da aeronave, velocidade, condições 

meteorológicas, nível de voo dentre outros e é disponibilizado pelo fabricante nos 

manuais de operação da aeronave. 

 

TABELA 21 - CONSUMO MÉDIO DE COMBUSTÍVEL POR AERONAVE 

Aeronave Consumo (L/h*) Duração Média por Operação Consumo Médio (L) 

Sêneca 100 2h50min 283,0 

Grand Caravan 200 2h30min 500,0 

King Air C-90 340¹ 1h34min 533,8 

Phenom 100 414/292² 1h05min 437,4 

FONTE: O Autor (2017). 

NOTA: *L/h corresponde à unidade de litros por hora. Somente o Sêneca utiliza AVGAS. 

 

Para a determinação dos consumos médios acima foram considerados os 

consumos fornecidos pelo CTM (para o Sêneca e Grand Caravan) e pelos fabricantes 

(nos casos do King Air e Phenom 100). Além disso, fez-se necessário converter os 

minutos das MTT consideradas (oriundas da tabela 19), para o formato decimal de 

hora bastando, na sequência, realizar a multiplicação do consumo pela duração média 

por operação para obter o consumo médio, em litros, apresentado na última coluna. 

Em interpretação dos dados acima, vem à tona que a aeronave Phenom 100 se 

mostra a mais eficiente de todas as consideradas, pois tem o seu consumo 

compensado pela pequena duração de voo dada sua maior velocidade de cruzeiro. 

Essa utilizaria em média 437,4 litros de querosene para realizar os voos para as 

cidades anteriormente tomadas para estudo. Isso representaria uma economia de 

62,6 litros de querosene ou R$ 313,00 por operação, em comparação ao Grand 

Caravan da STA. Observa-se ainda que o consumo médio do Grand Caravan é 1,77 

vezes superior ao do Sêneca. Com uma matemática simples, podemos constatar que, 

se o jato Phenom 100 fosse operado nas mesmas missões dos Sênecas III da STA,  

 

__________________________________ 

¹ Disponível em: <https://www.lideraviacao.com.br/pt-br/king-air-c90gtx>. Acesso em: 11 dez. 17. 
² Consumo de 414 litros por hora referente à primeira hora de voo e 292 litros por hora a partir da 
segunda. Dados presentes na página online do fabricante, na seção de performance da aeronave. 
Disponível em: <http://pt.embraerexecutivejets.com/en-us/jets/phenom-100/pages/performance.aspx>. 
Acesso em: 11 dez. 17). 
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ele gastaria R$ 248,45 em combustível a mais por voo e cumpriria a missão com uma 

economia de, em média, uma hora e quarenta e cinco minutos. 

Paralelamente a isso, adotemos, por um momento, a duração média por 

operação mais verossímil e condizente à realidade do ano específico de 2015 – a  

contida na tabela 8 –  ao invés da MTT determinada na tabela 19. Se multiplicarmo-la 

pela quantidade de operações realizadas no ano de 2015 (vide tabela 7), resulta que 

foram consumidos, naquele ano, 14.405,0 litros de AVGAS pelos sênecas e 9.654,4 

litros de QAV pelo Grand Caravan, dando credibilidade à previsão realizada pelo CTM 

para a aquisição de combustível. 

 

TABELA 22 - PREVISÃO DE CONSUMO VERSUS CONSUMO REAL PARA 2015 

  Previsão de consumo para o ano 
de 2015 (fornecido pelo CTM) 

Quantidade Média de combustível 
consumido em 2015   

AVGAS (Sêneca) 15.000 L 14.405,0 L 

QAV (Grand Caravan) 10.000 L 9.654,4 L 

FONTE: O Autor (2017). 

 

Do consumo desse combustível, destaca-se que em parte das missões 

realizadas, a captação se dá de múltiplos órgãos que serão transplantados em vários 

recipiendários. Por exemplo, uma missão pode ter mais de 6 órgãos captados para 

transplantes. Dessa forma, há um melhor aproveitamento dos voos e melhor eficiência 

em toda a operação. 

 

5.6 O ANO DE 2017 

 

Estatísticas mais recentes fornecidas pelo Controle Técnico de Manutenção 

apontam que o ano de 2017 foi o ano que a STA mais realizou operações de TROV 

em sua história, comparativamente aos demais números também fornecidos pela 

mesma fonte, conforme o gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 5 - OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE ÓRGÃOS POR ANO 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 
NOTA: Números fornecidos pelo Controle Técnico de Manutenção da Casa Militar. 

 

O gráfico diz respeito aos voos de transporte de órgão, sendo não 

necessariamente somente um órgão transportado por operação e foi relacionado 

anualmente para análise. As informações foram fornecidas no início do mês de janeiro 

de 2018 pelo setor responsável (conforme nota) após o fechamento anual, quando 

findadas as operações de 2017. 

Observa-se um constante e sinuoso crescimento que se iniciou em 2014 e 

tem seu pico em 2017, ano esse que detém o maior número de operações de 

transporte de órgãos já registrado na história da Casa Militar. Esse número representa 

um crescimento de 19% em relação ao ano anterior e mais que o dobro do número de 

atendimentos feitos em 2015. Vale lembrar que 123 missões representam mais de 

370 horas transportando órgãos para as mais diversas localidades. 
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6 METODOLOGIA 

 

Como forma de esclarecimento, para o desenvolvimento desse trabalho foi 

utilizado o Registro Brasileiro de Transplantes, que se trata de um compêndio que 

reúne graficamente todos os números de suas regionais brasileiras. Essa compilação 

é elaborada pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e consta de edições 

trimestrais, sendo a última, uma versão anual. Para a composição do trabalho, foi 

utilizado os anais referentes ao ano de 2016, uma vez que o mais atual ainda estava 

em suas versões trimestrais e os números referentes às operações aéreas da STA 

em 2017 ainda em constante mutação. 

Todas as informações que diziam respeito às operações realizadas pela STA 

e sua frota aérea foram fornecidas pelo pessoal responsável pelo Controle Técnico de 

Manutenção (CTM), à quem foi incumbida a tarefa de realizar levantamentos 

estatísticos e controles operacionais. Essas informações, por sua vez, advieram ora 

dos manuais operacionais das aeronaves PP-EIK, PP-EUS e PP-MMS, ora de seus 

diários de bordo, que devem ser obrigatoriamente carregados em todos os voos e 

mantidos atualizados por motivos de segurança, manutenção preventiva e contagem 

de horas de voo para os pilotos que os voam. Esses diários são públicos e estão sob 

constante fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

Os dados de abastecimento são oriundos das mesmas fontes supracitadas, 

além de licitações firmadas entre a Casa Militar e entidades abastecedoras. 

No que tange aos aviões tomados para comparação, o Beechcraft King Air C-

90 e o Embraer Phenom 100, suas informações foram obtidas dos sítios eletrônicos 

dos respectivos fabricantes e acessível à todos pela rede mundial de computadores. 

A utilização dos mesmos encontra amparo na área da comparação. Esse trabalho 

careceria de detalhes se nos limitássemos exclusivamente a estudar o desempenho 

dos aviões que a STA já possui e se não mostrássemos ao leitor outras opções para 

que pudesse assim parametrizar a atual conjuntura da frota e simular as mesmas 

operações com uma transposição aos aviões de maior desempenho. Tem resguardo, 

ainda, no caráter sugestivo para o futuro. 

O questionário constou de perguntas encaminhadas à coordenadoria do 

Sistema Estadual de Transplantes do Paraná (SET/PR), foi respondido dentro de 

alguns dias e agregado à esse trabalho em sua integridade e sem quaisquer 

alterações. 
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Foi realizada uma entrevista, com perguntas previamente elaboradas, 

direcionada ao Secretário Estadual de Segurança Pública. Para tanto, foi contactada 

sua assessoria e agendado um horário para os questionamentos. A entrevista teve 

duração de aproximadamente trinta e cinco minutos e foi utilizado gravador de voz, 

com posterior transcrição manual ao trabalho. Essa transcrição não se deu ipsis literis, 

tendo sido extraídas de seu escopo as partes que fugiam ao tema do trabalho e que 

não seriam de interesse do leitor e nem conclusivas ao tema que se desenvolvia, 

sendo resguardada sempre, no entanto, a integridade do que o entrevistado intentava 

dizer, sem quaisquer manipulações ou direcionamentos. Visando também, 

exclusivamente, a boa leitura e fidelidade ao tema proposto, foram corrigidos os vícios 

de linguagem, repetitividade e demais adequações inerentes às diferenças entre a 

forma falada em relação à forma escrita, e tão somente devido à isso, uma vez que 

se mostrou rico e conciso o vocabulário e corretude das palavras proferidas pelo Sr. 

Michele Caputo Neto. 

Ambos os questionários contavam com perguntas que tinham como objetivo 

ora elucidar, incrementar ou interpretar termos, dados e informações que seriam 

utilizados no desenvolver do trabalho, ora obter opiniões, respostas, diretivas e 

perspectivas oriundas dos pontos de vista privilegiados dos entrevistados. 

Por fim, ao longo de todo o trabalho, as interpretações e análises obtidas 

tiveram embasamento unicamente nas informações já então relacionadas e foram 

amparadas pelas referências citadas, essas sem alterações de quaisquer espécies e 

aquelas, visando extrair o máximo de informações conclusivas ao tema objetivado. 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Constatou-se um aumento anual de doadores no Brasil: 2016 teve um 

aumento de 5,6 doadores efetivos a cada milhão de população, relativamente ao ano 

de 2009. Isso mostra que a quantidade de transplantes está conseguindo acompanhar 

o crescimento populacional brasileiro.  

O Paraná, por sua vez, detém bons índices no ranque nacional e é pólo 

transplantador do Brasil, uma vez que está localizado no centro da área que abrange 

os estados do sul e sudeste, primeiro e segundo colocados no estudo que classifica 

as regiões que mais realizam transplantes do país. Córnea e rim compõem a maior 

demanda paranaense, somando mais de mil e seissentos transplantes. De acordo 

com o Ministério da Saúde, suas isquemias são de, respectivamente, sete dias e 

quarenta e oito horas (BRASIL, 2016), o que não ocasiona limitações de caráter 

temporal e distância da cidade de destino, às aeronaves que o Estado dispõe. Os 

órgãos coração e pulmão, por sua vez, não podem ser transportados para regiões 

mais distantes, por possuírem um tempo máximo de preservação extracorpórea de 

quatro a seis horas. (BRASIL, 2016) 

É notável o bom desempenho do Paraná na manutenção de seus índices 

mesmo com o crescimento populacional, definidos nas representações por milhão de 

pessoas apresentadas. Isso mostra que o estado não está estagnado mas em 

constante desenvolvimento, aprimoramento e principalmente, renovando suas 

políticas públicas de conscientização de famílias para a doação de órgãos. A última 

palavra nessa decisão é da família e, quanto mais oferta de órgãos houver, mais essa 

engrenagem de todo o processo irá girar e, consequentemente, mais vidas serão 

salvas. Para tanto, há a necessidade da manutenção desse trabalho conjunto entre 

os hospitais, a Central de Transplantes, a Secretaria de Saúde e a Casa Militar. As 

estatísticas não se detiveram em apresentar somente aumentos positivos ao longo 

dos anos, mas também crescentes taxas de variação. Isso deve ser um fator de 

alarme, pois é sinal de que, gradativamente, mais órgãos estão sendo disponibilizados 

por ano e as entidades envolvidas devem se antecipar à esse crescimento, para que 

não se tornem limitadores de índices como a carência de doações atualmente o é. 

No que tange à STA da Casa Militar, essa se mostrou bem equipada e 

preparada para atender às demandas atuais, com sua prioridade para decolagens de 

operação TROV, a não necessidade de autorização expressa do Governador do 
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Estado para a utilização dos aviões e a disponibilidade de seu efetivo para prestar 

atendimento à CET, havendo limitações unicamente de caráter meteorológico. A 

função é vista com bons olhos e admiração tanto pelo Secretário Estadual de Saúde 

quanto pela coordenadora do SET/PR, ambos consideram essencial a atuação e 

parceria da Casa Militar e veem o transporte aéreo como influenciador positivo nas 

estatísticas apresentadas.  

As cidades adotadas como amostra na tabela 9 são parte das cidades mais 

acessadas pela STA, dentre elas podemos observar predominantemente distâncias 

superiores a 350km. O maior tempo de voo apresentado dentro do escopo dessas 

cidades é de 1h59min, no caso de se voar com Sêneca III para Foz do Iguaçu. No 

entanto, esse não é o destino mais longínquo possível, podendo haver captações fora 

do Paraná, aonde os limitadores de tempo e abastecimento seriam agravados. Isso 

não seria um problema caso se utilizasse o Phenom 100, uma vez que o consumo 

dessa aeronave diminui consideravelmente após a primeira hora de voo e sua 

velocidade de cruzeiro é de 705km/h. 

Fez-se necessário realizar algumas conversões e cálculos para colocar em pé 

de igualdade e comparar, assim, quão eficiente seriam as aeronaves King Air e 

Phenom nas atividades de transporte de órgãos. A média de tempo total é o que 

possibilita a comparação entre os quatro aviões, condicionando-os aos mesmos 

fatores. A MTT representa a mesma coisa que a duração média por operação 

calculada no item 5.1, o grande diferencial é que esse método foi empírico e utilizou 

de um espaço amostral considerável advindo das próprias missões realizadas em 

2015 e 2016, enquanto que aquele utiliza essencialmente as informações físicas de 

velocidade e distanciamento sob condições ideais. Por causa dessas diferenças 

práticas, já era previsto que a MTT seria menor do que a obtida por amostragem. 

Surpreendentemente, no entanto, a diferença dos tempos de duração média por 

operação entre as duas aeronaves da STA, através de ambos os métodos, foram 

exatamente iguais. Isso provê credibilidade à todo o rol de dados fornecidos pelo 

Controle Técnico de Manutenção e também à sequência de cálculos realizados. 

Os estudos de autonomia e abastecimento nos mostraram que as aeronaves 

não dispõem de problemas com relação a alcances. Possuindo todas um satisfatório 

raio de abrangência sem haver a necessidade de reabastecer, cobrindo a totalidade 

do Estado do Paraná e boa parte de seus arredores. No entanto, há um real limitante 

quando analisamos o tempo que esses aviões levam para os seus destinos, uma vez 
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que o tempo pode ser escasso. Nesse aspecto, foi constatado que, enquanto o Grand 

Caravan economiza vinte minutos com relação ao Sêneca, a disponibilidade de uma 

aeronave do modelo Phenom 100 pouparia mais de cinco vezes esse tempo, uma 

hora e quarenta e cinco minutos. Isso representa não somente uma considerável 

parcela de determinadas isquemias como a do coração e pulmão, mas também um 

poderoso fronte de possíveis melhorias na atuação do serviço prestado. Disponibilizar 

uma aeronave de tamanho gabarito e reconhecimento internacional para o serviço de 

captação de órgãos seria o suprasumo da valorização dessa atividade. Foi nessa área 

de estudo, a dos tempos de voo, que mais foi possível notar as vantagens de aviões 

mais modernos, uma vez que quanto mais rápido os aviões puderem voar, para mais 

longe poderão ir sem extrapolar os limites impostos pela isquemia. É viável, por 

exemplo, transplantar um rim para alguma cidade no Estado da Bahia utilizando para 

tal as aeronaves que a STA dispõe atualmente. No entanto, seria impossível fazê-lo 

para um coração, mesmo que o Paraná licitasse abastecimento com os demais 

estados na Federação, pois não alcançaria o seu destino à tempo de preservar o 

órgão transportado. 

Infere-se que se o Paraná realizasse licitações de abastecimento com outros 

estados, possibilitaria que suas aeronaves captassem e destinassem órgãos para 

regiões mais distantes, desde que fossem órgãos com tempo de isquemia maiores. 

Da maneira que atualmente está, o mais longe que a STA pode acessar se resume à 

distâncias inferiores a 839 quilômetros da capital, se utilizado o Grand Caravan, ou 

576 quilômetros operando o Sêneca, o que mostra ser um grande limitador em um 

país com a extensão territorial do Brasil. Caso haja a necessidade de ir à locais mais 

distantes, não se utilizarão os contratos licitatórios, burocratizando o processo.  

A aeronave Sêneca se mostrou mais eficiente do que o Grand Caravan, se for 

considerado exclusivamente os parâmetros de duração média por operação e 

consumo de combustível. Ela realiza seus voos em média vinte minutos mais 

lentamente, porém consumindo quase a metade de litros de combustível em relação 

ao Grand Caravan, acarretando, em média, R$ 561,45 a menos por operação. A 

aeronave Phenom 100 apresentou um bom custo-benefício nesse mesmo 

comparativo. Se relacionada com o King Air C-90, chegaria à seu destino em média 

com meia hora de antecedência e consumindo quase cem litros de querosene a 

menos. De maneira geral, o Phenom 100 se mostrou bastante eficiente, a ponto de 

sempre compensar seu maior consumo por hora com sua elevada velocidade de voo, 
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apresentando o menor gasto de combustível médio de todos os aviões que utilizam 

querosene aqui estudados. 

Apesar de o consumo médio de combustível das quatro aeronaves terem sido 

calculados sobre suas MTT para que fosse possível compará-las, a quantidade média 

de combustível utilizado pelas aeronaves da STA em 2015 foi determinada tomando 

por base a Duração Média por Operação. Essa escolha foi feita porque há mais 

precisão na determinação quando se utiliza amostras reais de duração de voo 

específicas ao ano em questão. Dessa forma, foi possível mostrar quão acurada é a 

previsão de consumo por parte do CTM – havendo uma diferença inferior a cinco por 

cento em relação ao que realmente se gastou naquele ano. 

Defrontando as conclusões obtidas no decorrer desse trabalho no tocante à 

economia de combustível do Phenom 100 (R$ 313,00 por operação, em comparação 

ao Grand Caravan) com as 38 operações realizadas em todo o ano de 2016 pelo 

Grand Caravan (tabela 7), conclui-se que o Phenom pouparia R$ 11.894,00 gastos 

em combustível somente naquele ano – tomando-se o preço base de R$ 5,00 por litro 

de QAV, se abastecido no Aeroporto do Bacacheri. Com as estatísticas de quantidade 

de doação de órgãos aumentando, essa economia também aumentaria. 

Embora em 2016 tenha havido um grande salto na quantidade de voos de 

transplante, foi em 2017 que mais se operou TROV na história da STA e seus números 

representam mais do que a quantidade de voos realizados de 2008 a 2011 juntos. 

Isso se dá tanto por fatores organizacionais de todas as entidades envolvidas no 

processo, estando a cada ano mais bem estruturadas, preparadas e experientes na 

atuação, mas também pela crescente conscientização das famílias em doar os órgãos 

de seus entes que perecem. De acordo com o Secretário Estadual de Saúde, Sr. 

Michele Caputo Neto, o maior problema que "estrangula" todo o processo é "você não 

possuir as famílias autorizando as doações no volume que se requer" (APÊNDICE II, 

2017) 

A gama de informações prontamente fornecidas pelas duas grandes 

autoridades da área de transplantes no Paraná mostra o enorme valor e 

reconhecimento que é dado ao transporte aéreo desempenhado pela Casa Militar. 

Por fim, as aeronaves do Estado se mostraram eficientes diante da atual 

demanda por transportes de órgãos, cumprindo bem a missão, sem perdas de órgãos, 

com total aproveitamento e tendo como único limitador, o clima. Há uma demanda 

suprimida da quantidade de voos cancelados por causa de influências meteorológicas. 
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Por conseguinte, a aquisição de avião de maior porte e melhor desempenho, não 

somente aumentaria a segurança da tripulação, o alcance máximo, o nível de voo, a 

quantidade e rapidez no atendimento, mas acarretaria em um acréscimo considerável 

na eficiência também no campo natural, climatológico. A sua resistência à penetração 

de camadas de nebulosidade ou ao mau tempo é consideravelmente superior e 

evitaria o cancelamento de diversas missões. Em outras palavras, uma das maiores 

limitações existentes em todo o sistema hoje pode ser evitada. E enquanto não o for, 

sempre que esse viés entrar em cena, apresentar-se-á o infeliz risco da perda de uma 

vida por conta de algo meramente material que é a não obtenção de um maquinário 

de ponta em detrimento ao uso contínuo de aeronaves com aviônicos de mais de trinta 

anos de uso e já obsoletos. 

Futuramente, haverá a necessidade de aviões mais velozes e que alcancem 

distâncias maiores, além de se licitar contratos de abastecimento com outros estados, 

haja vista o Paraná estar localizado no centro da região que mais transplanta órgãos 

do Brasil e estar se defrontando, ano a ano, com um grande aumento na demanda. 

Bastaria, por exemplo, tão somente a inserção de uma política conscientizatória ainda 

mais abrangente ou a criação de um grande incentivo populacional à doação de 

órgãos para que esse crescimento assumisse proporções exponenciais e as três 

aeronaves do Estado deixassem de suprir a demanda. Se isso ocorresse, começaria 

a haver recusas de transporte por indisponibilidade de aeronave ou não atendimento 

às áreas solicitadas. Quiçá essa possibilidade de se instaurar um cenário de 

ineficiência seja uma grande justificativa para a necessidade de se investir na 

modernização da frota aérea da STA, mesmo em tempos de calmaria e quebra de 

recordes operacionais. Afinal, conforme preconizou o então Procurador da 

Assembléia Legislativa de São Paulo, Juliano Henrique da Cruz Cereijido: 

 

Cremos que o controle da eficiência, mais que o controle finalístico, está 
intrinsecamente relacionado com os meios empregados. Nesse passo, 
conceituamos o princípio da eficiência nos seguintes termos: Trata-se de 
norma principiológica destinada a conferir aos agentes públicos o dever de 
selecionar e utilizar criteriosamente os melhores meios a serem empregados 
no cumprimento das atividades necessárias à boa administração, voltada ao 
atingimento de sua finalidade legal e, em última análise, do interesse público 
que lhe dá embasamento e legitimidade. 
(CEREIJIDO, 2001, p. 1-2) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação das aeronaves de asa fixa do Estado do Paraná na atividade de 

transporte de órgãos desenvolvida pela Casa Militar em auxílio à Central de 

Transplantes está brevemente apresentada nesse trabalho, de acordo com os 

objetivos propostos. 

Após terem sido ilustradas as crescentes estatísticas de doações e os bons 

números apresentados pelo Paraná em âmbito nacional, estão reunidos excertos das 

principais normatizações que vetoram a operação de transporte de órgãos vitais 

desempenhada pela Seção de Transporte Aéreo, além de diversas informações 

fornecidas pelo Controle Técnico responsável, dados e estatísticas do que já foi feito 

no passado e informações técnicas sobre as aeronaves. Com isso, ora vimos quão 

bem suprimos a demanda atual. E outrora, quão ainda melhores podemos ficar, mais 

distante chegar e quão ainda mais rápido podemos transportar. Rapidez essa que 

significa tudo na vida de um paciente que necessita de, por exemplo, um transplante 

de coração ou pulmão. É simplesmente inaceitável falhar na etapa final de um longo 

processo que ultrapassou a barreira da inexistência de doadores, enfrentou anos de 

espera em filas e venceu as probabilidades da compatibilidade. Quando acionada, a 

Casa Militar atua justamente na penúltima etapa, conduzindo o encontro entre o órgão 

e seu novo hospedeiro. E é por tamanha responsabilidade que os recursos 

disponibilizados e a valorização de seu pessoal devem ser sempre reforçados e 

aprimorados. 

Sugere-se à todos os envolvidos na atividade de transporte de órgãos que 

permaneçam atentos aos alarmes estatísticos sem se deixarem ofuscar pelos bons 

índices apresentados. Embora eles sejam, de fato, motivos para regozijo, também 

representam a igualmente satisfatória notícia de que políticas públicas e publicidade 

estão surtindo efeito, tabus estão sendo quebrados e mais órgãos doados. Pelas 

peculiaridades apresentadas nesse trabalho e outras, a retaguarda aérea supre bem 

as demandas atuais mas pode vir a necessitar de aprimoramentos caso a demanda 

deixe de ser linear. Recomenda-se que as autoridades competentes se antecipem à 

iminente decolada estatística, abasteçam seus reservatórios de recursos e 

permaneçam de prontidão no ponto de espera e com motores acionados para que, ao 

primeiro indício de crescimento exponencial no número de doadores, imediatamente 

decolem para voos ainda mais altos.  
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELA COORDENADORA DO 

SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES DO PARANÁ, DRA. ARLENE 

TEREZINHA GAGOL GARCIA BADOCH 

 

Gostaria de salientar a importância deste questionário e das perguntas que 
nele constam, visto que não só servirão de base para explicar, argumentar e identificar 
informações que comporão o trabalho, mas também serão fonte abundante de dados 
e elucidações, até o momento inexistentes, sobre o tema em questão e que muito 
carece de estudo até o presente momento. 

 
1. A senhora poderia expor brevemente qual a sua formação acadêmica e 
especializações? 
R: Médica, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina com 
Especializações em Pediatria, Hebiatria, Homeopatia; Especialização em Gestão e 
Auditoria no Sistema Público de Saúde; Administração em Saúde Pública; Servidora 
pública da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná desde 1988, função de Médica, 
exercendo suas atividades nas áreas de planejamento e auditoria médica; 
 
2. Qual a função da senhora na Seção de Transplantes? Há quanto tempo 
ocupa essa cadeira? 
R: Coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes - SET/PR desde 01/01/2011, 
nomeada através do Decreto 722/2011, DIOE/PR nº 8419 de 04/03/2011. 
 
3. Como essa Seção se vincula ou relaciona à Central Nacional de 
Transplantes? 
R: Nos termos do Decreto 9175/2017, as Centrais Estaduais de Transplantes devem 
notificar a Central Nacional de Transplantes - CNT quanto a não utilização de órgãos, 
tecidos, células e partes do corpo humano pelos receptores inscritos em seus 
registros, para fins de disponibilização para o receptor subseqüente, entre aqueles 
relacionados na lista única de espera. A CNT, por sua vez, apóia o gerenciamento da 
retirada de órgãos e tecidos, prestando suporte técnico e logístico à sua busca, no 
território nacional, nas hipóteses em que as condições clínicas do doador, o tempo 
decorrido desde a cirurgia de retirada do órgão e as condições de acessibilidade o 
permitam e articular a relação entre as CET durante o processo de alocação dos 
órgãos entre as unidades da federação, dentre outras atividades. 

 
4. A senhora pode falar um pouco sobre o histórico do transplante no 
Brasil? Onde o Brasil se encontra no cenário internacional? 
R: A biografia dos transplantes no Brasil começou a ser escrita na década de 60, 
quando em 1964 foi realizado o primeiro transplante renal. Entretanto, as demais 
modalidades de transplantes estacionaram, em razão de problemas relacionados à 
rejeição voltando à atividade por volta de 1980. 
Foi apenas a partir de 1996, que o número de transplante de outros órgãos sólidos, 
além dos rins, tornou-se significativo. Em 1996, o transplante hepático conseguiu 
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apresentar uma taxa que superava 1 transplante por  milhão  de habitantes (pmp/ano), 
enquanto que a taxa de transplante cardíaco permanecia em 0,5 pmp/ano1. 
Atualmente o Brasil é o segundo país em número de transplantes e possui o maior 
sistema publico de transplantes do mundo, sendo o SUS a principal fonte de custeio 
dos procedimentos relacionados ao processo doação/transplante.  
 
5. Aonde se encontra o Estado do Paraná no cenário nacional (em questões 
estatísticas)? 
R: Ao avaliarmos os números relacionados a doação e transplantes de órgão e tecidos 
no estado, verificamos que em 2010 o Paraná registrou apenas 380 notificações de 
possíveis doadores de órgãos (pacientes de morte encefálica). Em 2016 foram 956 
notificações no Estado e até setembro de 2017, o Paraná já conta com 848 
notificações.  
Em 2010 o Paraná realizou um total de 169 transplantes. Em 2016 este número subiu 
para 718. Um aumento de mais de 420% e até setembro de 2017, o já foram 
realizados 602 transplantes de órgãos de doadores falecidos.  
Hoje o Paraná zerou a fila de espera de pacientes que precisam de transplante de 
córnea e o tempo médio que um paciente espera até consegui realizar o transplante 
é de 5 dias.  
Outro marco foi o crescimento exponencial das doações efetivadas no Estado, em 
2010, o Paraná registrou 98 doações efetivas de órgãos, o que equivale a 6,8 doações 
por milhão de pessoas, quando ocupávamos o 10º lugar no ranking nacional em 
doações efetivas.  
Em 2016 os números se multiplicaram: o Paraná registrou 258 doações efetivas, um 
aumento de 263% desde 2010, destaca-se ainda que a média paranaense foi mais do 
que o dobro da média nacional, o estado realizou em média 30,9 doações por milhão 
de pessoas, enquanto a no Brasil a média que foi de 14,6 doações por milhão de 
pessoas.  
Os números de 2017, até outubro deste ano, são ainda melhores. O Paraná já está 
com uma média de 37,7 doações efetivas por milhão de população (pmp) e 318 
famílias doaram órgãos para transplantes no estado, ocupando o 2ª lugar no ranking 
nacional em relação às doações efetivas (pmp). Nos EUA, por exemplo, a média é de 
doação efetiva é de 28,5 pmp.  

 
6. Dos dados apresentados pela Associação Brasileira de Transplante de 
Órgãos - ABTO em seu Registro Brasileiro de Transplantes, ano XXII, 
correspondente a 2016, destaca-se que a região sul possui a maior quantidade 
de doadores efetivos do Brasil além de possuir o maior crescimento (ao longo 
dos anos), de potenciais doadores notificados, em pmp, e crescimento de 
doadores efetivos, em pmp, do Brasil. Além disso, o Paraná ocupa excelentes 
posições nos rankings nacionais quantitativos de transplantes. À que motivos 
a senhora atribui essas boas taxas? À que ou a quem podemos atribuir os 
índices tão satisfatórios apresentados pelo Estado do Paraná nos últimos 
Registros Brasileiros de Transplantes? 

                                            
1 Disponível em: 

http://www.sbccv.org.br/residentes/downloads/area_cientifica/processo_doacao_orgaos.pdf; acesso 

em 14.12.2017 

http://www.sbccv.org.br/residentes/downloads/area_cientifica/processo_doacao_orgaos.pdf
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R: Após a publicação da Portaria GS/MS 2600/2009, que aprovou o Regulamento 
Técnico do SNT, houve a necessidade de reestruturação do funcionamento da rede 
de transplantes de órgão no Estado. 
Desta necessidade, em 2011, foi criado o Sistema Estadual de Transplantes do 
Paraná (SET/PR), sendo este um marco histórico para a rede de doação e 
transplantes de órgãos e tecidos no Paraná. 
A partir deste marco histórico, a gestão de todo o Sistema ficou a cargo da Central de 
Transplantes, em Curitiba, composta pelos setores de Coordenação Geral, Plantão, 
Distribuição de Órgãos e Tecidos, Pós Transplante, Educação Permanente, 
Credenciamento, Avaliação, Controle e Auditoria. 
Foram instituídas as Organizações de Procura de Órgãos (OPOs), situadas em 
Cascavel, Curitiba, Maringá e Londrina, as quais tem como atribuição darem apoio as 
instituições que compõe a rede de doação e transplante de órgãos e tecidos na sua 
área de atuação. 
Além disso, foram criadas as câmaras técnicas estaduais, nomeadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde, e que tem como função assessorar tecnicamente o SET-PR nas 
questões referentes a transplante. 
Enquanto sistema, o SET/PR tornou-se responsável por toda a estruturação da rede 
de doação e transplantes de órgãos e tecidos no estado e pelo desenvolvimento de 
políticas e iniciativas para o seu aprimoramento. 
Assim diante deste desafio elaborou o “Programa de Excelência em Transplantes do 
Estado do Paraná”, com os seguinte objetivos: 
- Assegurar que todo paciente com necessidade de avaliação pré-transplante acesse 
os serviços disponíveis na sua região de maneira democrática e equitativa; 
- Ampliação das vias de acesso da população aos centros de referência assegurando 
quantidade suficiente de vagas e qualidade da assistência dispensada aos 
Paranaenses; 
- Ampliação dos métodos de avaliação para recredenciamento dos serviços 
transplantadores, com o objetivo de manter um padrão de qualidade e excelência. 
O aprimoramento de toda a rede de transplantes no Estado tem sido uma constante 
e desde o início do Programa de Excelência, o Paraná tem se tornado destaque 
nacional e tem conquistado resultados cada vez melhores. 
Uma das medidas que possibilitaram esses avanços é também o uso da frota área do 
Governo do Estado, que agora dedica cerca de 70% de seus voos para o serviço de 
transporte de órgãos e equipes de retirada e remoção de pacientes. Desde 2011, por 
determinação do governador, os aviões e helicópteros do Estado ficam à disposição 
para situações de emergência. 
Além disso, o expressivo aumento no número de transplantes deve-se também às 
campanhas de esclarecimento popular; ao constante aperfeiçoamento das OPOs e às 
capacitações permanentes dos profissionais de saúde que integram as Comissões 
Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT’s, 
atuando diretamente no processo de doação, pois são esses profissionais que 
abordam os familiares após a morte do paciente. 

 
7. Como podemos interpretar (ou o que significa, qualitativamente falando) 
um bom ou elevado índice em pmp (parte por milhão de população)? O que ela 
representa melhor do que os dados expressados em número de pessoas? 
R: Quando expressamos os números em parte por milhão, corrigimos desigualdades 
numéricas que ocorrem quando avaliamos apenas o número absoluto. Assim, o 
número fica proporcional ao total de população. 
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Caso a análise seja feita por números absolutos, um estado ou país com grande 
população pode ter números elevados de doadores, mas, esse número pode ser baixo 
em relação à sua população total.  
No aspecto de doação, cito o exemplo de São Paulo. Esse estado tem uma população 
muito grande e é o primeiro colocado entre os estado brasileiros em número absoluto 
de doadores (842 doadores efetivos em 2016). Porém, quando esse número é 
comparado ao total da população, o estado de São Paulo está na sexta posição (19 
doadores pmp).  

 
8. O que seria um alto índice de "doadores efetivos em pmp"? 
R: Seria alcançar um índice semelhante ou superior aos melhores estados e/ou 
países. Nossa meta é superar os dados da Espanha, que é o país com melhores taxas 
de doação (33 – 35 doadores pmp). 
Os índices paranaenses em 2016 são excelentes (30,9 doadores efetivos pmp), visto 
que são o dobro do objetivo nacional para 2017, estimado em 16,6 pmp. 
 
9. O que seria um alto índice de "potenciais doadores notificados em pmp"? 
R: Quanto às notificações, um alto índice seria superar as 100 notificações por milhão 
de população. Ressalto que o Paraná já atingiu essa meta no ano de 2016, sendo o 
estado com maior número proporcional de notificações do país. 

 
10.  A que motivos estão relacionados os índices de mortalidade no Paraná? 
(181 mortes dos cadastrados em 2016)(Fonte: RBT ano XXII, 2016) 
R: Hoje em dia, as indicações médicas de transplante de órgãos tm aumentado 
significativamente. Esse fato levou a um aumento exponencial do número total de 
pacientes na fila de espera por um órgão no Brasil e também no Paraná, nos últimos 
anos. Sabemos que, mesmo que todos os pacientes notificados resultassem em 
doações efetivas, esse número provavelmente não seria suficiente para tender a 
demanda. Dessa forma, alguns pacientes não são atendidos a tempo. O tempo de 
espera vai depender de vários fatores, como a gravidade do receptor, condições 
clínicas do doador, entre outros.  
 
11.  Como podemos interpretar a informação de que um Estado ocupa a 
mesma colocação nos rankings de número de potenciais doadores e doadores 
efetivos? Isso pode ser traduzido como uma eficiência na divulgação da política 
de doação de órgãos à população? 
R: Se o estado ocupa a mesma posição de número de notificações de potenciais 
doadores e doadores efetivos, isso significa que a maioria dos potenciais doadores se 
tornaram doadores efetivos, o que reflete uma alta performance no diagnóstico e 
condução desses pacientes. Além disso, reflete que as famílias estão optando pela 
doação, o que demonstra que a população está sendo conscientizada da importância 
do processo de doação de órgãos e tecidos. 
 
12.  O sistema de transplante de órgãos enfrenta alguma resistência 
atualmente? E com relação ao transporte aéreo de órgãos? 
R: Sim. Apesar dos importantes avanços, ainda há resistência de profissionais de 
saúde e de parcela da população tanto no diagnóstico como na efetivação da doação. 
Como, para a concretização da doação, existe a necessidade do consentimento 
familiar, grande número de potenciais doadores é perdido por recusa da família, que 
hoje é uma das principais causas de não doação.  
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No Paraná, o sistema de transporte aéreo tem sido um grande parceiro. Temos 
disponibilidade das empresas aéreas comerciais bem como as aeronaves do Estado, 
que atendem as nossas solicitações. Eventualmente, temos dificuldade com a 
logística devido às condições meteorológicas e restrições de horários. 
 
13.  A senhora vê o Brasil como uma referência nos transplantes? Caso 
positivo, o que torna o Brasil uma referência internacional no sistema público 
de transplante de órgãos? 
R: Certamente, nosso sistema de transplantes evoluiu consideravelmente nos últimos 
anos, tanto no aspecto organizacional quanto nos resultados refletidos no crescente 
número de transplantes, ressaltando sempre que “sem doação não há transplante”. O 
Brasil hoje é o segundo país em número de transplantes e possui o maior sistema 
publico de transplantes do mundo. O SUS custeio todos os procedimentos 
relacionados ao processo doação/transplante.  
 
14.  Quais são as empresas ou entidades que realizam o transporte aéreo de 
órgãos no Paraná? Qual a diferença prática entre elas? 
R: O Ministério da Saúde tem um termo de cooperação com as companhias aéreas 
comerciais (TAM, AZUL, GOL, AVIANCA) para atender a demandas relacionadas ao 
transporte de órgãos. 
Além disso, o Sistema Estadual de Transplantes fez um convênio com a Casa Militar 
para que as aeronaves do Estado do Paraná possam atender as necessidades 
relativas à doação de órgãos para fins de transplante. Nesse sentido, temos uma 
situação privilegiada em relação a outros Estado, pois desde 2011, por determinação 
do governador o que culminou com o convênio, os aviões e helicópteros do Estado 
ficam à disposição para situações de emergência. Tal medida significou grande 
avanço, pois a frota área do Governo do Estado dedica cerca de 70% de seus vôos 
para o serviço de transporte de órgãos e equipes de retirada e remoção de pacientes.  
Também contamos com helicópteros da Polícia Rodoviária federal, além da Força 
Aérea Brasileira, ambas são nossas parceiras e atendem nossas demandas sempre 
que possível. 
Os vôos comerciais têm horários e destinos fixos, melhor velocidade e autonomia 
(melhor condições de pouso e decolagem), porém as demais alternativas, em especial 
a frota aérea do Estado, podem nos atender com maior flexibilidade: em horários 
alternativos, voando para aeroportos menores, maior número de locais e cidades mais 
distantes. 
 
15. Que peculiaridades existem quando se quer transportar órgãos durante o 
tempo de isquemia? Que precauções devem ser tomadas? 
R: O transporte tem que ser ágil e eficiente, já que, dependendo do órgão, os tempos 
para implantes são curtos. Como exemplo, temos o coração, que necessita ser 
implantado em até 4 horas. 
A logística de transporte tem que ser muito bem planejada, com os horários de ida e 
volta compatíveis com a cirurgia de retirada, e com o transporte terrestre, quando esse 
é necessário. 
A caixa térmica contendo o órgão deve ser tratada como um objeto extremante frágil 
e, todos os cuidados devem ser tomados para garantir a integridade de órgão. 
 
16. Como é a corrida contra o tempo durante a isquemia? Quão valiosa é uma 
hora durante a operação de transporte? 
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R: O tempo de isquemia impacta diretamente no resultado do pós-transplante o 
receptor. Sendo assim, quanto menor o tempo de isquemia, melhor será a evolução 
do paciente. Dessa forma, cada minuto tem grande valor! 
 
17. A senhora acredita que investir em aeronaves com maior autonomia, 
capacidade e velocidade pode alavancar consideravelmente a quantidade de 
transplantes realizados no Estado? Existe algum plano ou projeto para 
investimento nessa área para adquirir outras aeronaves que cumpram estas 
finalidades, a saber: melhor autonomia, capacidade e velocidade? 
R: O transporte aéreo é um dos fatores que contribuem significativamente para a 
quantidade e qualidade do processo de doação e transplante. Aeronaves com melhor 
autonomia, capacidade e velocidade traz maior benefício ao processo de doação e 
transplante. Almejamos sim ter uma aeronave disponível 24 horas e que tenha 
melhores condições de vôo. 
 
18. Quais melhorias no transporte aéreo melhor influenciariam nos tempos 
de espera nas filas para transplantes e na eficiência do serviço prestado? 
R: Aeronaves com capacidade e autonomia de voar em situações metrológicas não 
ideais, sem restrições de horário para pouso e decolagem  e disponibilidade de 24 
horas/dia; 
 
19. Como é visto a atuação da Seção de Transporte Aéreo da Casa Militar da 
Governadoria dentro do sistema de transplantes no Paraná? 
R: Como grande parceiro do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná, setor 
indispensável e fundamental para os avanços na quantidade e qualidade dos 
processos de doação e transplante de todo o Estado. 
 
20. Quais as vantagens na utilização das aeronaves da STA em relação aos 
demais órgãos passíveis desta prestação de serviços? 
R: A vantagem é a flexibilidade de horários sempre que possível, vôo para as cidades 
com aeroporto de pequeno porte, possibilidade de mais membros das equipes serem 
transportados, equipe do STA sempre disposta e engajada com o processo de doação 
e transplante. 
 
21. Quais as perspectivas para o futuro do setor de transporte aéreo de 
órgãos no Paraná? 
R: Que a parceria com o Sistema Estadual de Transplantes seja contínua e que 
tenhamos aeronaves sempre disponíveis para atender as nossas demandas.  
 
22. Se houvesse a possibilidade de se manter uma aeronave designada 
exclusivamente ao transporte de eventuais órgãos que venham a surgir 
(conforme feito no Decreto Presidencial nº 8.783 para a FAB), haveria melhoria 
e viabilidade? 
R: Com certeza, aeronave exclusiva contribuiria diretamente na quantidade e 
qualidade dos órgãos transplantados, pois o processo se desenvolveria com maior 
agilidade. 
 
23. O transporte aéreo desses órgãos, da captação ao transplante, pode 
influenciar ou tem a capacidade de afetar os números apresentados nos 
gráficos trimestrais ou anuais fornecidos pela Central de Transplantes? 
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R: Sim, o transporte aéreo influencia direitamente na quantidade de doações efetivas, 
pois grande parte das doações ocorre em regiões distantes dos centros 
transplantadores, e devido ao tempo de isquemia dos órgãos sem a agilidade dessa 
modalidade de transporte não se concretiza o transplante. 
 
24. Existe alguma alteração sendo feita, ou ainda em pauta sendo estudada, 
que se tenha conhecimento, no tocante ao sistema de transplantes no Paraná e 
que envolva a atividade de transporte aéreo dos órgãos para o transplante? 
R: Especificamente em relação ao transporte aéreo de órgãos não temos 
conhecimento de propostas recentes de alteração. 
Entretanto, especificamente no tocante ao Sistema Estadual de Transplantes, 
conforme dispõe os artigos 43 e 44 do Decreto nº 9.175 de 18/10/2017, compete-nos 
a elaboração do Plano Estadual de Doação e Transplantes, com o objetivo de 
aprimorar as políticas estaduais de doação e transplante. 
Desta forma, a proposta de aprimoramento de nossa política estadual nessa área 
constitui uma importante iniciativa para readequação do Sistema Estadual de 
Transplantes de forma a aperfeiçoar e ampliar o conjunto de ações necessárias para 
assegurar a transparência, justiça, equidade e igualdade material no processo de 
doação e transplante, buscando beneficiar toda a população paranaense. 
 
25. O que a senhora pode nos falar sobre a utilização de aeronaves no 
transporte de órgãos, de maneira geral, sob a perspectiva da diretoria da Seção 
de Transplantes? 
R: O transporte aéreo ajudou na evolução das doações no Paraná, veja que 
estatisticamente isso é significativo porque se verificar, normalmente os receptores 
não estão nos mesmos locais dos doadores e isso demanda rapidez. Eu diria que a 
disponibilidade das aeronaves foi um dos  grandes divisores de água no processo 
nosso de crescimento, com certeza hoje nós teríamos muito menos doações, muito 
menos transplantes apesar das doações, pois não conseguiríamos captar os órgãos. 
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APÊNDICE II – ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, 

SENHOR MICHELE CAPUTO NETO 

 

1. O senhor poderia expor brevemente qual sua formação acadêmica? 
Eu sou farmacêutico, me formei na Universidade Estadual de Maringá em 1984 e 
ingressei na carreira da Secretaria Estadual de Saúde em 1985. Passei por várias 
áreas da secretaria e também tive experiência municipal como Secretário Municipal 
de Saúde de Curitiba por duas vezes, fui também chefe de gabinete da Fundação 
Nacional de Saúde de 1992 a 1993 e desde 2011 sou Secretário de Saúde do Estado 
do Paraná. 
 
2. O senhor pode falar um pouco sobre o histórico do transplante no Brasil? 
Onde o Brasil se encontra no cenário internacional? 
Em número de volume de transplantes o Brasil é muito respeitado internacionalmente. 
Nós devemos estar em uma disputa com os Estados Unidos não só em volume de 
transplantes. A grande diferença é que a esmagadora maioria dos transplantes são 
feitas com recursos públicos pelo Sistema Único de Saúde, o que é um diferencial do 
país. Agora, inegavelmente, há margem para diminuírmos bastante as filas que ainda 
existem, porque tirando alguns estados que não têm estrutura, o grande desafio nosso 
é a doação. Eu acho que o Brasil precisa ter políticas continuadas de campanha de 
doação. 
 
3. Aonde se encontra o Estado do Paraná no cenário nacional (em questões 
estatísticas)? 
O Paraná, nesse cenário de hoje, ocupa uma posição de destaque. Quando nós 
assumimos a secretaria em 2011 o Paraná se encontrava em uma humilhante décima 
colocação do país. Nós não pudemos aceitar isso, nós reconhecemos as estruturas 
deficientes, trabalhamos em parceria com os hospitais, formamos e capacitamos as 
pessoas (tanto as equipes de UTI quanto aquelas que iriam fazer a abordagem inicial 
com a família. Visualizamos que era inconcebível que existisse fila para o transplante 
de córnea, porque não há várias dificuldades que se têm para transplantar outros 
órgãos. Também organizamos o transporte aéreo, colocando a vida em primeiro lugar 
e, no cenário nacional hoje, o Paraná tem bastante destaque. 
 
4. Dos dados apresentados pela Associação Brasileira de Transplante de 
Órgãos - ABTO em seu Registro Brasileiro de Transplantes, ano XXII, 
correspondente a 2016, destaca-se que a região sul possui a maior quantidade 
de doadores efetivos do Brasil além de possuir o maior crescimento (ao longo 
dos anos), de potenciais doadores notificados, em pmp, e crescimento de 
doadores efetivos, em pmp, do Brasil. Além disso, o Paraná ocupa excelentes 
posições nos rankings nacionais quantitativos de transplantes. À que motivos 
a senhora atribui essas boas taxas? À que ou a quem podemos atribuir os 
índices tão satisfatórios apresentados pelo Estado do Paraná nos últimos 
Registros Brasileiros de Transplantes? 
De fato, na última avaliação trimestral, Santa Catarina e Paraná ficaram empatados 
em primeiro lugar. Eu avalio que esses estados possuem centros transplantadores 
muito bem organizados e também que esses estados possuem diferenciais de ordem 
cultural, as pessoas têm um nível socioeconomico e educacional que fortalece todo o 
processo, as pessoas têm menos tabus, menos preconceito, de maneira geral é bem 
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informada. Eu acredito bastante em uma estrutura muito ampla e disseminada por 
todo o território, especialmente por Santa Catarina e Paraná, que hoje são primeiro 
lugar no ranking. 
 
5. O sistema de transplante de órgãos enfrenta alguma resistência 
atualmente? E com relação ao transporte aéreo de órgãos? 
O transporte aéreo, no Paraná, não é um problema. O governador, de imediato em 
2011, autorizou que a Casa Militar comandasse toda a utilização da frota aérea do 
estado, tanto de asa fixa quanto helicóptero, e que colocasse a vida em primeiro lugar. 
Desde entao, eu mesmo, o próprio governador e outras autoridades já ficamos, muitas 
vezes, esperando no aeroporto. Isso me dá um prazer enorme, quando a espera não 
se dá por causa do clima, mas sim por conta do uso do Sêneca ou do Caravan nesse 
processo todo. Nós também temos a aviação comercial, principalmente quando se 
trata de órgaos de outros estados, pois existe uma fila nacional dentro de um sistema 
organizado e muito sério. Antigamente, até 2010, para se usar as aeronaves do 
governo, era necessária autorização expressa da figura do governador do Estado. 
Imagine a dificuldade: à noite, sábados, domingos e feriados, ou em qualquer outra 
circunstância, ter que depender de uma pessoa para poder utilizar. Quando você 
passa isso para a Casa Militar, para o sistema, e ainda orienta de que a vida das 
pessoas é prioritária, ocorre esse avanço. O grande fator de dificuldade é você ter o 
órgão, é o volume de doações, afinal, a decisão é sempre das famílias que ficam, 
daqueles que se foram. É isso que nos amarra. Essa limitação da doação faz com 
que, lamentavelmente, muitas pessoas pereçam nas filas, apesar das colocações que 
o Brasil e o Paraná ocupam nos cenários internacional e nacional. 
 
6. Quais são as empresas ou entidades que realizam o transporte aéreo de 
órgãos no Paraná? Qual a diferença prática entre elas? 
Parte do serviço é feito pela nossa própria frota. O nosso pessoal é guerreiro e está 
sempre à disposição, são verdadeiros anjos da vida. Com relação à aviação 
comercial, eu tenho certeza absoluta que nenhuma delas se nega a transportar. 
Eventualmente, de forma muito pontual, a Força Aérea Brasileira também participa 
desse processo. Então eu vejo que, quem presta esse serviço e recebe por isso, 
presta bem. Mas quem presta, por já estar comprometido com a estrutura das coisas 
públicas, também tem feito isso com muita prioridade. 
 
7. O senhor acredita que investir em aeronaves com maior autonomia, 
capacidade e velocidade pode alavancar consideravelmente a quantidade de 
transplantes realizados no Estado? Existe algum plano ou projeto para 
investimento nessa área para adquirir outras aeronaves que cumpram estas 
finalidades, a saber: melhor autonomia, capacidade e velocidade? 
O Paraná não possuía nenhuma rede organizada de transporte aéreo. Nós adaptamos 
aviões, depois estruturamos a base de Londrina, de Maringá e de Cascavel. Essa, por 
exemplo, já fez 1.300 voos. E agora, em uma parceria com o BPMOA e com a 
prefeitura da cidade de Ponta Grossa, com os recursos da Secretaria Estadual de 
Saúde, com os pilotos militares, nós iremos colocar mais um recurso de transporte 
aéreo nos campos gerais, sediado em Ponta Grossa. Eu acho que, com isso, nós 
organizamos o nosso território de uma forma muito satisfatória. Na questão das 
aeronaves, eu acho que sempre ajuda se você alavancar tecnológicamente essa 
ferramenta importante que é o avião, mas o grande diferencial para você ter mais 
transplantes e somar mais, é a doação. A doação é o ponto de estrangulamento. O 
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resto, você deve melhorar sempre, agregar boa tecnologia nunca fez mal à ninguém, 
mas eu acho que, com relação ao custo-benefício, se eu tivesse que dizer, 
exatamente, qual é o maior problema, eu diria para você que, disparadamente, é não 
possuir as famílias autorizando as doações no volume que se requer. Esse, para mim, 
é o grande ponto. Mas não é descartada a hipótese de aquisição de novas aeronaves, 
tanto que nós organizamos toda essa rede que mencionei e acho que, no futuro, 
teremos que reforçar a nossa contratação de aviões. Agregar boa tecnologia é sempre 
necessário. 
 
8. Como é visto a atuação da Seção de Transporte Aéreo da Casa Militar da 
Governadoria dentro do sistema de transplantes no Paraná? 
Essencial. Na área do transplante, é fundamental. Inegavelmente, o pessoal da Casa 
Militar não possui receio algum em carregar aquelas caixas térmicas que podem salvar 
uma vida, seja nos sábados, domingos ou feriados, e isso me deixa muito feliz. É um 
trabalho cuja única limitação é o clima, que às vezes você não consegue prever. O 
único limitador para o trabalho da Casa Militar com relação à esses verdadeiros heróis 
que trabalham no transporte áereo, salvando vidas através da captação de órgãos é 
de fato somente a natureza. Então eu quero aqui manifestar o meu respeito. Inclusive, 
já os homenageamos oficialmente. Mas como cidadão do Paraná, não só como gestor 
e profissional de saúde, deixo os meus elogios. 
 
9. Quais as perspectivas para o futuro do setor de transporte aéreo de 
órgãos no Paraná? 
É fortalecer ainda mais, trabalhando sempre de forma integrada. Como eu disse, 
devemos ter já no primeiro trimestre de 2018, mais uma base nos campos gerais, e 
tenho certeza que os próximos governos conseguirão encurtar ainda mais as 
distâncias com novas sedes como, por exemplo, em Guarapuava, que possui um pólo 
muito grande. Se tivermos governos lúcidos, que dêem prioridade para a vida das 
pessoas, eu tenho certeza que a tendência é haver mais uma ou duas bases. A 
parceria com o BPMOA é fundamental para isso. E é importante, inclusive, porque 
capacitamos pilotos. Nesse processo de Ponta Grossa, parte dos recursos 
utilizaremos para essa capacitação, uma vez que cada aeronave é uma aeronave.  
 
10. Como o Ministério da Saúde tem influenciado ou se relacionado com a 
Casa Militar da Governadoria visto que esta está inclusa como um membro 
integrante do SNT que, por lei, deve ser fiscalizado pelo Ministério da Saúde? 
Nós possuimos uma integração nacional, mas cada organização dentro do governo 
tem a sua autonomia e independência. Eu não tenho a informação se há alguma 
fiscalização do Ministério da Saúde com relação à Casa Militar. O que posso dizer é 
que a Central Nacional de Transplantes está intrinsecamente ligada às centrais 
estaduais, e essas por sua vez contam muito com a Casa Militar do Estado do Paraná. 
 
11. Se houvesse a possibilidade de se manter uma aeronave designada 
exclusivamente ao transporte de eventuais órgãos que venham a surgir 
(conforme feito no Decreto Presidencial nº 8.783 para a FAB), haveria melhoria 
e viabilidade? 
Talvez tenhamos que evoluir para isso, mas o importante é dar a prioridade, como 
temos na Casa Militar. Não é exclusivo, mas é prioritário. Nós não perdemos órgãos 
por conta disso. Porém, se o Estado conseguir evoluir para isso, é uma amostra de 
avanço, mas a ausência disso hoje não é um fator de estrangulamento. Será 
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novamente, no entanto, se o próximo governante retirar essa prioridade. Eu vejo que, 
de forma alguma, isso será ruim, no entanto, se for feito um levantamento de custo e 
benefício, no momento de crise em que vivemos hoje, eu vejo que o fato de ser 
prioritário, mesmo não exclusivo, ele dá conta do que se precisa. 
 
12. O transporte aéreo desses órgãos, da captação ao transplante, pode 
influenciar ou tem a capacidade de afetar os números apresentados nos 
gráficos trimestrais ou anuais fornecidos pela Central de Transplantes? 
Com certeza. Por isso que temos as centrais regionais de transplantes, vinculadas à 
Estadual, que executam um trabalho de parceria e comunicação muito grande com as 
estruturas de SAMU e hospitais em sintonia com o transporte aéreo. Entao, com 
certeza absoluta, a maneira com que essa rede trabalha hoje é essencial. Qualquer 
quebra, em qualquer ponto, principalmente na retaguarda aérea, é sinônimo de 
fracasso ou de perdas. Eu vejo que a maior parte do sucesso que viemos obtendo até 
hoje se deve à essa questão integral. Essa é grande parte da chave do sucesso que 
nos trouxe, como eu disse, desse décimo lugar humilhante, para o segundo lugar. 
 
13. O que o senhor pode nos falar sobre a utilização de aeronaves no 
transporte de órgãos, de maneira geral, sob a perspectiva do Secretário 
Estadual de Saúde? 
Fundamental. Eu sou eternamente grato porque, como eu disse, o pessoal da Casa 
Militar não tem limitação de horário, não há falta de vontade nem pequenas 
vaidades. A única limitação é, de fato, as famílias autorizarem a doação de órgãos 
de seus entes e o clima. Mas a vontade, a raça, a determinação, mesmo 
trabalhando sábado, domingo, feriados como o natal e ano novo, conforme as 
centenas de exemplos que possuímos de ações daqueles que operam nesse 
sistema. Tanto que nós da saúde cedemos parte de nosso orçamento para bancar 
os custos de combustível, capacitação de pilotos que agora virá, não porque o 
dinheiro é do setor da saúde mas sim para investir em tudo o que possa avançar em 
prol da saúde das pessoas e o transporte aéreo, tanto para os órgãos quanto para 
as pessoas que estão em situação de risco, é fundamental. 
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