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RESUMO 

Introdução: A proposta deste estudo originou-se da minha vivência enquanto enfermeira 

aeroportuária atuando junto à equipe de saúde, o que me permitiu participar do cuidado de 

enfermagem prestado aos passageiros, tripulantes e funcionários no aeroporto, dentro da 

aeronave em solo pós-pouso e na pré-decolagem. Objetivo geral: Compreender a percepção 

da equipe de saúde acerca do cuidado prestado aos passageiros, tripulantes e funcionários no 

ambiente aeroportuário e aeronave. Objetivos específicos: Identificar a dinâmica do cuidado 

prestado pela equipe de saúde em situações de atendimento de urgência e emergência no 

ambiente aeroportuário e aeronave e descrever a percepção da equipe de saúde acerca do 

cuidado prestado aos passageiros, tripulantes e funcionários no ambiente aeroportuário e 

aeronave. Metodologia: estudo descritivo com abordagem qualitativa e como técnica de 

coleta de dados entrevista fenomenológica, à luz do referencial teórico, filosófico de Maurice 

Merleau-Ponty, junto à equipe de saúde que atua no aeroporto e aeronave. Resultados: O 

referencial teórico, filosófico, metodológico utilizados favoreceram a captação através das 

falas e suas percepções originaram as categorias: 1) A experiência e o mundo vivido como 

alicerce do cuidado no aeroporto e aeronave; 2) O tempo vivido do profissional durante os 

atendimentos emergenciais no aeroporto e aeronave; 3) O corpo do profissional como 

mediador do cuidado humanizado no aeroporto e aeronave; 4) Comunicação e 

intersubjetividade do cuidado no aeroporto e aeronave. Conclusões: Em síntese, os 

participantes demonstraram uma preocupação em relação ao cuidado prestado pela equipe de 

saúde no aeroporto e aeronave, como os atendimentos acontecem em um ambiente pré-

hospitalar, em um ambiente de passagem, os atendimentos acontecem de forma rápida, 

direcionada, com intuito de resolução do agravo à saúde naquele momento, podendo 

culminar em uma remoção para o ambiente hospitalar ou não. Desta maneira, os 

participantes, através de suas percepções destacam que o cuidado se torna impessoal, onde a 

relação interpessoal profissional paciente fica prejudicada. Infere-se que o atendimento de 

forma rápida, com agilidade, habilidade, com cobranças de tempo resposta remete ao tempo 

vivido do profissional com o paciente, entre o tempo que o profissional tem para agir e 

interagir e o tempo que o paciente tem para se recuperar, seja para seguir viagem, seja para 

recuperação ou salvamento da pessoa. Como limitação do estudo apontamos a escassez de 

artigos em bases nacionais bem como as internacionais referente às equipes de saúde que 

atuam nos aeroportos nacionais e internacionais.  Mediante o exposto, sugere-se a realização 

de pesquisas em aeroportos com voos internacionais e nacionais que abordem a percepção 

das equipes que atuam na área aeroportuária, visto que o estudo foi realizado em um 

aeroporto de voos nacionais. Outro ponto interessante como sugestão, seria a abordagem aos 

passageiros como participantes, vislumbrando suas percepções acerca do cuidado prestado 

pelas equipes de saúde nos aeroportos. Espera-se que novos estudos sejam realizados com 

foco no cuidado prestado pela equipe de saúde que atua na área aeroportuária e aeronave, 

pois a percepção do profissional, com suas vivências e experiências, nos remete a um cuidado 

acima de tudo humanizado e ético, visando não somente o cuidado com atos técnicos, mas a 

manutenção da vida. 

 

Descritores: Aeroportos; Assistência à saúde; Equipe de assistência ao paciente; Percepção.  

  



 

ABSTRACT 

 

Introduction: The purpose of this study originated from my experience as an airport nurse 

working with the health team, which allowed me to participate in the nursing care provided 

to passengers, crew and employees at the airport, inside the aircraft on post-landing ground 

and in the pre-takeoff. General objective: Understand the perception of the health team 

about the care provided to passengers, crew and employees in the airport and aircraft 

environment. Specific objectives: To identify the dynamics of care provided by the health 

team in urgent and emergency situations in the airport environment and aircraft and describe 

the perception of the health team about the care provided to passengers, crew and employees 

in the airport and aircraft environment. Methodology: a descriptive study with a qualitative 

approach and as a data collection technique phenomenological interview, in the light of the 

theoretical, philosophical framework Maurice Merleau-Ponty, with the health team working 

at the airport and aircraft. Results: The theoretical, philosophical and methodological 

framework used favored the capture through the speeches and their perceptions originated 

the categories: 1) The experience and the world lived as the foundation of care in the airport 

and aircraft; 2) The professional's time spent during emergency calls at the airport and 

aircraft; 3) The professional's body as a mediator of humanized care at the airport and aircraft; 

4) Communication and intersubjectivity of care at the airport and aircraft. Conclusions: In 

summary, the participants showed a concern in relation to the care provided by the health 

team at the airport and aircraft, as the appointments take place in a pre-hospital environment, 

in a passing environment, the appointments happen in a fast, targeted way, in order to resolve 

the health problem at that time, which may result in removal to the hospital environment or 

not. In this way, the participants, through their perceptions, highlight that care becomes 

impersonal, where the interpersonal professional patient relationship is impaired. It is 

inferred that the service quickly, with agility, skill, with time response charges refers to the 

time lived by the professional with the patient, between the time the professional has to act 

and interact and the time the patient has to recover, whether to go on the journey, whether to 

recover or rescue the person. As a limitation of the study, we point out the scarcity of articles 

on national bases as well as international referring to health teams working in national and 

international airports. In light of the above, it is suggested to conduct research at airports with 

international and national flights that address the perception of the teams that work in the 

airport area, since the study was carried out at an airport with national flights. Another 

interesting point as a suggestion would be the approach to passengers as participants, 

glimpsing their perceptions about the care provided by health teams at airports. It is expected 

that further studies will be carried out with a focus on the care provided by the health team 

working in the airport and aircraft area, as the perception of the professional, with his 

experiences and experiences, leads us to care above all humanized and ethical, aiming not 

only the care with technical acts, but the maintenance of life. 

 

Descriptors: Airports; Health care; Patient care team; Perception. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Introducción: El propósito de este estudio se originó en mi experiencia como enfermera del 

aeropuerto trabajando con el equipo de salud, lo que me permitió participar en la atención de 

enfermería brindada a los pasajeros, la tripulación y los empleados en el aeropuerto, dentro 

de la aeronave en el terreno posterior al aterrizaje y en el pre-despegue. Objetivo general: 

comprender la percepción del equipo de salud sobre la atención brindada a los pasajeros, la 

tripulación y los empleados en el entorno del aeropuerto y de la aeronave. Objetivos 

específicos: identificar la dinámica de la atención brindada por el equipo de salud en 

situaciones de urgencia y emergencia en el entorno del aeropuerto y aeronaves y describa la 

percepción del equipo de salud sobre la atención brindada a los pasajeros, la tripulación y los 

empleados en el aeropuerto y el entorno de la aeronave. Metodología: un estudio descriptivo 

con un enfoque cualitativo y como técnica de recolección de datos entrevista 

fenomenológica, a la luz del marco teórico y filosófico Maurice Merleau-Ponty, con el equipo 

de salud trabajando en el aeropuerto y el avión. Resultados: El marco teórico, filosófico y 

metodológico utilizado favoreció la captura a través de los discursos y sus percepciones 

originaron las categorías: 1) La experiencia y el mundo vivieron como la base de la atención 

en el aeropuerto y el avión; 2) El tiempo que el profesional pasó durante las llamadas de 

emergencia en el aeropuerto y la aeronave; 3) El cuerpo del profesional como mediador de 

la atención humanizada en el aeropuerto y la aeronave; 4) Comunicación e intersubjetividad 

de la atención en el aeropuerto y la aeronave. Conclusiones: en resumen, los participantes 

mostraron una preocupación en relación con la atención brindada por el equipo de salud en 

el aeropuerto y la aeronave, ya que las citas tienen lugar en un entorno prehospitalario, en un 

entorno de paso, las citas se realizan de una manera rápida y específica, con el fin de resolver 

el problema de salud en ese momento, lo que puede resultar en el traslado al entorno del 

hospital o no. De esta manera, los participantes, a través de sus percepciones, destacan que 

la atención se vuelve impersonal, donde la relación profesional interpersonal con el paciente 

se ve afectada. Se infiere que el servicio rápidamente, con agilidad, habilidad, con cargos de 

respuesta de tiempo se refiere al tiempo que el profesional vive con el paciente, entre el 

tiempo que el profesional tiene que actuar e interactuar y el tiempo que el paciente tiene que 

recuperarse, ya sea para emprender el viaje, ya sea para recuperar o rescatar a la persona. 

Como limitación del estudio, señalamos la escasez de artículos sobre bases nacionales, así 

como referencias internacionales a equipos de salud que trabajan en aeropuertos nacionales 

e internacionales. A la luz de lo anterior, se sugiere realizar investigaciones en aeropuertos 

con vuelos internacionales y nacionales que aborden la percepción de los equipos que 

trabajan en el área del aeropuerto, ya que el estudio se realizó en un aeropuerto con vuelos 

nacionales. Otro punto interesante como sugerencia sería el acercamiento a los pasajeros 

como participantes, vislumbrando sus percepciones sobre la atención brindada por los 

equipos de salud en los aeropuertos. Se espera que se realicen más estudios con un enfoque 

en la atención brindada por el equipo de salud que trabaja en el aeropuerto y el área de 

aeronaves, ya que la percepción del profesional, con sus experiencias y experiencias, nos 

lleva a una atención sobre todo humanitaria y ética, con el objetivo no solo el cuidado con 

actos técnicos, sino el mantenimiento de la vida. 

 

Descriptores: Aeropuertos; Cuidado de la salud; Equipo de atención al paciente; Percepción. 
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CAPÍTULO 1 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 O interesse pela temática e vivências 

A proposta deste estudo originou-se da minha vivência profissional como Enfermeira. 

Após a graduação, no mesmo ano em que me formei em 1998 já atuava nos cuidados de 

enfermagem no ambiente hospitalar, tão logo fui inserida na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) adulto. Experienciando esse contexto, pude perceber que necessitava de algo a mais, 

visto que precisava embasar minhas práticas de cuidados ao paciente gravemente enfermo. 

Foi a partir desse pensamento e reflexão que fui à busca e me especializei em paciente 

de alta complexidade (2002), através da pós-graduação Lato Sensu. Desta maneira, tive a 

oportunidade de cuidar dos pacientes com vários tipos de agravos, como politraumatizados, 

pacientes clínicos, cirúrgicos, cirurgia cardíaca e transplante de fígado com doadores e 

receptores na UTI, com outro olhar. 

Deste modo, após alguns anos de cuidados prestados aos pacientes graves, ocorreu-

me uma reflexão acerca do tema dor e fui à procura de estudos que me auxiliassem nas 

questões relacionadas à dor, pois não importa o local, a hora, o dia, e em qualquer tipo de 

paciente me deparava com a multidimensionalidade da dor. Por isso, em seguida me 

especializei em Dor (2018). 

Em paralelo a estas realidades, no ano de 2008, fui apresentada a outro campo de 

atuação do Enfermeiro que é a área pré-hospitalar aeroportuária com suas especificidades, 

onde me permitiu observar e participar diretamente e ativamente do cuidado de enfermagem 

prestado aos passageiros, tripulantes e funcionários do ambiente aeroportuário e dentro da 

aeronave em solo, em pós-pouso e na pré-decolagem, realizando os atendimentos de urgência 

e emergência junto à equipe de saúde.  

Inicialmente causou-me curiosidade, pois me perguntava como é a atuação do 

Enfermeiro neste local tão movimentado, com inúmeras pessoas circulando com seus vários 

motivos para estarem ali, adultos, crianças, com possíveis e diversos agravos à saúde sejam 

clínicos ou traumáticos.  

Outro ponto interessante e que me inquietava era ter que prestar os cuidados e ter que 

compreender e seguir o funcionamento das normas e rotinas pré-estabelecidas referentes à 

segurança aeroportuária neste ambiente e dentro da aeronave. 
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Sendo assim, o universo aeroportuário nos traz um leque de situações, a cada dia com 

experiências vividas, seja relacionado diretamente ao cuidado prestado, seja na 

intersubjetividade com a pessoa que no momento necessita de cuidados, seja com a própria 

equipe em que se está inserido. 

Desta maneira, as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros no ambiente pré-

hospitalar estão respaldadas na resolução COFEN 375/2011 artigo 1º, onde garante a atuação 

do enfermeiro quer seja em via terrestre, aérea ou marítima. Diante disso, o Enfermeiro faz 

parte da equipe de saúde que atua na área aeroportuária. 

A assistência de enfermagem em qualquer tipo de unidade pré-hospitalar e inter-

hospitalar (terrestre, aérea ou marítima) destinada ao atendimento pré-hospitalar e 

inter-hospitalar, em situações de risco conhecido ou desconhecido, somente deve 

ser desenvolvida na presença do enfermeiro (COFEN, 2011). 

Dentro do universo aeroportuário, local com um número expressivo de pessoas 

circulantes com suas idas e vindas emergem inúmeras emoções, pensamentos, tensões e um 

mix de sentimentos, onde também acontecimentos imprevisíveis podem ocorrer. Assim, a 

equipe de saúde que trabalha no aeroporto vivencia situações limítrofes no que diz respeito 

ao ser humano que perpassa por dificuldades experienciadas. 

Neste contexto, julga-se oportuno esclarecer alguns termos e definições próprias do 

ambiente aeroportuário segundo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 156 

Emenda nº 00, onde entende-se como “Aeroporto o aeródromo de uso público, dotado de 

instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque 

de pessoas e cargas” (ANAC, 2012a). 

Neste raciocínio, o aeródromo seria toda área destinada a pouso, decolagem e 

movimentação de aeronaves. E aeronave é definida como qualquer máquina capaz de se 

sustentar e alçar voo, se conduzir no ar e que tem como função transportar pessoas e/ou 

objetos (ANAC, 2012a). 

Vale ressaltar que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi instituída em 

2005 e começou a atuar em 2006 e “foi criada para regular e fiscalizar as atividades da 

aviação civil e a infraestrutura aeronáutica no Brasil” (ANAC, 2017). 

Uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em 

setembro de 2017 evidenciou que “os aeroportos brasileiros movimentaram 98,8 milhões de 

passageiros no primeiro semestre de 2017” (BRASIL, 2017) e ainda segundo a ANAC é 

evidente o quantitativo de pessoas circulando dia e noite nos aeroportos. 
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A movimentação total de passageiros nos aeroportos brasileiros apresentou 

crescimento de 2,12% no mês de junho de 2017, em comparação com o mesmo 

período de 2016. O resultado representa aproximadamente 15,7 milhões de 

viajantes. Este é o quarto mês consecutivo de alta no setor. No acumulado do 

primeiro semestre deste ano, os terminais brasileiros movimentaram 98,8 milhões 

de passageiros, 0,33% inferior a 2016 (ANAC, 2017). 

Mediante esse contexto, observam-se muitas pessoas transitando nos aeroportos, seja 

a trabalho, estudo, lazer, para tratamento médico em outra cidade ou Estado e até mesmo 

para realizar compras em lojas, utilizar as dependências dos restaurantes, bancos e outros, 

seja como viajante ou acompanhante.  

Um estudo feito pela Secretaria de Aviação Civil em parceria com a Empresa de 

Planejamento e Logística (EPL) durante todo o ano de 2014, intitulada “O Brasil que voa, 

mostra um panorama da aviação no Brasil, quem é o passageiro brasileiro, as rotas de 

deslocamento e as áreas de influência dos aeroportos” (BRASIL, 2015). 

Há dez anos, o Brasil vive uma verdadeira revolução no setor de aviação. Antes 

privilégio de poucos, voar hoje é uma realidade para a grande maioria da 

população. Prova disso é que entre 2004 e 2014, o desenvolvimento expressivo do 

transporte aéreo no país levou à redução de 48% do custo de passagem aérea 

doméstica. A média anual de crescimento do setor foi de três vezes o crescimento 

médio do PIB- Produto Interno Bruto- para o mesmo período (3,4%). 

Paralelamente, o número cresceu 170% alcançando 117 milhões em 2014 

(BRASIL, 2015). 

Destarte, é neste local onde há uma grande circulação de pessoas que há a necessidade 

de um Posto de Atendimento Pré-Hospitalar (PAPH), local esse que conta com uma equipe 

de saúde de plantão 24h ininterrupta para os atendimentos de urgência e emergência e de 

possíveis remoções para o atendimento hospitalar.  

Podem-se vivenciar situações e condições de risco como a Emergência aeroportuária 

que se define como o “evento ou circunstância, incluindo uma emergência aeronáutica que, 

direta ou indiretamente, afete a segurança operacional ou ponha em risco vidas humanas em 

um aeródromo” (ANAC, 2012a). 

Mediante o exposto, a equipe de saúde de plantão é considerada pela RBAC nº 156 

Emenda nº 00 como o “Serviço Médico de Emergência e Remoção de Vítimas (SME), sendo 

o serviço responsável pela remoção e cuidados posteriores de vítimas de uma emergência 

aeroportuária, seja esta associada a acidentes/incidentes aeronáuticos ou a outras ocorrências 

no âmbito do aeródromo” (ANAC, 2012a). 
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Para tanto, a equipe de saúde necessita estar alicerçada em especializações, cursos de 

suporte básico à vida e suporte avançado à vida, além de cursos e treinamentos obrigatórios 

no que tange aos assuntos relacionados à segurança aeroportuária. 

E no âmbito das exigências para se instalar um serviço médico de emergência nos 

aeroportos cita-se a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) nº 234 de 30 

de maio de 2012 que prevê desde a “instalação de um posto de atendimento pré-hospitalar, 

obedecendo às normas do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) até ambulâncias para apoio e remoção de vítimas para hospitais entorno 

do sítio aeroportuário” (ANAC, 2012b). 

A assistência médica acontece após acionamento da equipe de saúde em vários 

momentos e em vários locais do aeroporto, área circunvizinha e dentro da aeronave pós-

pouso ou pré-decolagem. Trata-se de um atendimento pré-hospitalar conforme a portaria 

GM, nº 2048 de 05 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde que aprova o regulamento 

Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.  

O Regulamento ora aprovado estabelece os princípios e diretrizes dos Sistemas 

Estaduais de Urgência e Emergência, as normas e critérios de funcionamento, 

classificação e cadastramento de serviços e envolve temas como a elaboração dos 

Planos Estaduais de Atendimento às Urgências e Emergências, Regulação Médica 

das Urgências e Emergências, atendimento pré-hospitalar, atendimento pré-

hospitalar móvel, atendimento hospitalar, transporte inter-hospitalar e ainda a 

criação de Núcleos de Educação em Urgências e proposição de grades curriculares 

para capacitação de recursos humanos da área (BRASIL, 2002). 

Os casos atendidos são diversos, sendo alguns com resolução no próprio local de 

acionamento e outros considerados mais graves, com risco de morte, que após avaliação 

médica, são removidos em veículo de urgência acompanhado da equipe de plantão completa: 

médico, enfermeiro e condutor de veículo de urgência para o hospital de emergência no 

entorno do sítio aeroportuário. 

“Cabe destacar que os profissionais que atuam em serviços de emergência devem ser 

capazes de tomar decisões rápidas, elencar prioridades e avaliar o paciente em uma 

abordagem integral” (MARIN, 2013, p. 60).  

Assim, a equipe de saúde necessita estar atualizada, ter organização, agilidade, 

habilidade, competência e preparo para atuar muitas vezes em situações inusitadas e em 

ambientes inóspitos. 
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Dentro desse cenário desafiador, a equipe de saúde presta o cuidado em todo o 

aeroporto e aeronave em solo, caracterizado como atendimento pré-hospitalar e que faz parte 

do sistema de urgências e emergências (BRASIL, 2006). 

Presta-se assistência às pessoas em situações de agravos urgentes nas cenas em que 

os eventos ocorrem, garantindo atendimento precoce e adequado, assim como o 

acesso do usuário ao Sistema de saúde. Esses eventos podem ser de natureza 

clínica, traumática ou psiquiátrica, os quais causam sofrimento, sequelas 

temporárias ou permanentes, podendo levar a vítima à morte (BRASIL, 2006). 

Vale ressaltar que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem importante papel no 

atendimento às urgências, onde reformulou a Política Nacional de Atenção às Urgências, 

instituindo a Rede de Atenção às Urgências através da portaria nº 1600, de 7 de julho de 2011 

(BRASIL, 2011). 

“Diante dessa realidade, é imperativa a necessidade de cuidados rápidos e adequados 

na fase pré-hospitalar. Fatores como a hora do dia, o trânsito, a distribuição das ambulâncias 

e o local em que o paciente será levado influenciam diretamente o tempo de atendimento pré-

hospitalar. Buscando estabelecer um tratamento eficaz no menor tempo possível” 

(CARDOSO et al., 2014). 

Tendo em vista que no ambiente aeroportuário há uma grande preocupação com a 

segurança aeroportuária, há um número expressivo de pessoas circulando, com as potenciais 

dificuldades durante o atendimento aos agravos à saúde no ambiente pré-hospitalar, o 

atendimento em diversos ambientes como aeródromo, aeronave, embarque, desembarque, 

saguão, elevadores, subsolo, emergiu a motivação para esta pesquisa, bem como a 

participação no núcleo de pesquisa Filosofia, Saúde e Educação Humanizada da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

que fortaleceu e incentivou a imersão no estudo. 

1.2 Objeto de estudo 

E com base nesta linha de raciocínio a pesquisa tem como objeto de estudo a 

percepção da equipe de saúde acerca do cuidado prestado aos passageiros, tripulação e 

funcionários no ambiente aeroportuário e na aeronave. 
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1.3 Questão de pesquisa 

Após os argumentos expostos formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a 

percepção da equipe de saúde acerca do cuidado prestado no ambiente aeroportuário e 

aeronave?   

1.4 Objetivo geral 

Compreender a percepção da equipe de saúde acerca do cuidado prestado aos 

passageiros1, tripulantes2 e funcionários no ambiente aeroportuário e aeronave. 

1.5 Objetivos específicos  

▪ Identificar a dinâmica do cuidado prestado pela equipe de saúde em situações de 

atendimento de urgência e emergência no ambiente aeroportuário e aeronave 

▪ Descrever a percepção da equipe de saúde acerca do cuidado prestado aos 

passageiros, tripulantes e funcionários no ambiente aeroportuário e aeronave. 

1.6 Justificativa e relevância do estudo 

O universo aeroportuário aponta um número crescente de pessoas que necessitam 

utilizar com frequência o transporte aéreo por seus inúmeros motivos. Desta maneira, seja 

dentro de uma rotina de trabalho ou lazer, inesperadamente, agravos à saúde podem acontecer 

necessitando de assistência médica de urgência ou emergência, podendo até mesmo contra 

indicar o voo. 

Visto tal demanda, é real a necessidade de uma equipe de saúde de plantão nos 

aeroportos para os atendimentos de urgência e emergência. A tomada de decisões precoce 

pela equipe de saúde que presta atendimento de urgência e emergência no aeroporto é 

primordial para recuperação do paciente ora atendido, onde, muitas vezes, após avaliação 

pode seguir viagem ou não. 

A área de Urgência e Emergência constitui-se em um importante componente da 

assistência à saúde. A crescente demanda por serviços nesta área nos últimos anos, 

devida ao crescimento do número de acidentes e da violência urbana e à 

                                                 
1 Qualquer pessoa física, transportada ou a ser transportada em aeronave, com o consentimento do  

transportador, exceto membro da tripulação, tripulante extra e inspetor de aviação civil (INFRAERO,2019, p. 

6). 
2 Aeronauta devidamente habilitado que esteja exercendo função a bordo de aeronave (INFRAERO, 2019, p. 

6). 
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insuficiente estruturação da rede são fatores que têm contribuído decisivamente 

para a sobrecarga de serviços de Urgência e Emergência disponibilizados para o 

atendimento da população. Isso tem transformado esta área numa das mais 

problemáticas do Sistema de Saúde (BRASIL, 2002). 

O estudo atende a Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências do 

Ministério da Saúde (MS), onde permite “garantir a universalidade, equidade e a 

integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, 

psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas (traumatismos não intencionais, 

violências e suicídios) ” (BRASIL, 2003a, p. 9). 

Mediante o exposto, cabe ressaltar que no aeroporto atendem-se vários tipos de 

agravos à saúde nos momentos de embarque, desembarque, dentro da aeronave, justificando 

a importância da presença da equipe de saúde de plantão nos aeroportos para prestar um 

atendimento precoce àqueles que necessitam de atendimento emergencial. 

No entanto, o estudo enfatiza a qualificação e o aprimoramento em educação e saúde 

à equipe multiprofissional no atendimento pré-hospitalar no cenário aeroportuário, 

contribuindo para a adequada assistência prestada à população que necessita utilizar as 

dependências do aeroporto bem como o sistema de transporte aéreo e para os profissionais 

que laboram neste ambiente. 

Atende também a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde por abordar 

o atendimento pré-hospitalar no que concerne às urgências e emergências (BRASIL, 2015, 

p. 13). 

Ao compreender a percepção da equipe de saúde acerca do cuidado prestado aos 

passageiros e funcionários no ambiente aeroportuário e aeronave, através do seu mundo 

vivido, poderemos auxiliar na assistência ao público atendido não só do ponto de vista 

técnico, mas voltado também para o cuidado humanizado. 

Frente ao exposto, o estudo justifica-se e encontra-se pautado no “estado da arte” que 

objetivou levantar e mapear os conhecimentos produzidos acerca dos cuidados prestados pela 

equipe de saúde que atua no ambiente aeroportuário. 

Foi realizado um levantamento do conhecimento produzido acerca da temática, com 

revisão de literatura em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Portal 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas seguintes 

bases de dados:  BDENF, CINAHL, IBECS, Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), na Base de dados Medical Literature Analysis and Retrieval 
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System Online (MEDLINE). Onde emergiram 12 estudos selecionados que foram incluídos 

após os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. 

1.7 Contribuições 

Nesta perspectiva, o estudo é atual, relevante e inovador e possibilita visibilidade da 

equipe de saúde que atua no ambiente aeroportuário e aeronave em solo, visto a importância 

do seu papel nesse cenário desafiador, prestando o cuidado aos passageiros, tripulantes e 

funcionários do aeroporto e na medida em que enriquece discussões acerca das profissões 

contribuindo com as práticas assistenciais no ambiente pré-hospitalar. 

Contribui para elucidação de futuros profissionais sobre esse campo de atuação o qual 

é importante para o cuidado em saúde e para a formação dos profissionais em universidades 

públicas e privadas. 

Para a pesquisa, constitui uma atualidade, contribuindo para o crescimento científico 

dentro do núcleo de pesquisa Filosofia Saúde e Educação Humanizada da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

É oportuno salientar que os grupos de pesquisa funcionam como “um processo 

sistemático de construção do conhecimento” e é nessa perspectiva que a pesquisa 

desenvolvida na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa desenvolve suas atividades 

regulares. Por meio de um “conjunto de atividades orientadas e planejadas, busca o 

aprimoramento do conhecimento no campo da Enfermagem e da Saúde” com vistas o 

desenvolvimento profissional e melhoria da qualidade do cuidado (UFF, 2018). 

É relevante no âmbito da extensão pois encontra-se presente se pensarmos a relação 

ensino e pesquisa com as necessidades do indivíduo quanto ao atendimento precoce às 

urgências e emergências no ambiente aeroportuário. 

E para as Ciências do Cuidado reside no desenvolvimento do cuidado em saúde com 

a perspectiva fenomenológica compreendendo a percepção da equipe de saúde, visando o ser 

humano não só em suas dimensões biológicas, sociais, culturais, mas também nas dimensões 

psicoemocionais. 

Dentre as várias definições do cuidar, entre o entrelaçar dos significados, destaca-se 

o preocupar-se com o outro, a dedicação, a atenção, o zelo, a compaixão, ou seja, tornar 

humano e ir além de um mero compromisso com definições objetivas. 
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Desta maneira, o cuidado perpassa pelas experiências vividas e na intersubjetividade 

entre o profissional e paciente, entre saberes e fazeres e nas emoções que são construídas e 

compartilhadas, tornando o cuidado mais humano. 

Constitui um avanço no campo da Política Nacional de Atenção às Urgências e 

Emergências quanto ao atendimento precoce no ambiente pré-hospitalar contribuindo para 

recuperação do indivíduo atendido no aeroporto. 
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CAPÍTULO 2 

2 ESTADO DA ARTE 

Estudo descritivo com abordagem qualitativa e como técnica de coleta de dados 

entrevista fenomenológica, à luz do referencial teórico, filosófico de Maurice Merleau-Ponty, 

junto à equipe de saúde que atua no aeroporto e aeronave. Adotou-se para este estudo, revisão 

integrativa de literatura, que tem o objetivo de sintetizar resultados sobre um tema ou um 

questionamento de forma sistematizada e abrangente com intuito de fornecer subsídios 

amplos a determinado assunto ou problema abordado (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 

2014). 

Nesta revisão buscou-se artigos em formato eletrônico, relacionados ao tema com os 

descritores: aeroportos, percepção, equipe de assistência ao paciente e assistência à saúde, 

identificados através dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject 

Headings (MeSH) com o objetivo de identificar que conhecimentos têm sido produzidos 

acerca da temática “Percepção da equipe de saúde acerca do cuidado no ambiente 

aeroportuário e aeronave”. 

Incluíram-se na revisão artigos nacionais e internacionais, com resumos e textos 

completos, nos idiomas português, espanhol e inglês, em um recorte temporal de 05 anos 

(2014-2019). A estratégia de busca adotada foi a utilização dos descritores e operadores 

booleanos “OR” e “AND”.  

Para tanto, foram seguidas as seguintes etapas: identificação do tema e formulação da 

questão de pesquisa, busca na literatura divulgada em meio eletrônico, categorização e 

avaliação dos estudos compreendidos na revisão integrativa, interpretação dos resultados e, 

por fim, síntese do conhecimento evidenciado nas pesquisas analisadas (SOARES et al., 

2018).  

Foi realizado um levantamento do conhecimento produzido acerca da temática, com 

revisão de literatura em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e do Portal 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas seguintes 

bases de dados: Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL), Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências da 

Saúde (IBECS), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

na Base de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Sciverse Scopus (SCOPUS) e National Library of Medicine (Pubmed). 
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A questão de pesquisa foi elaborada com auxílio da estratégia PICo (População: 

Equipe de saúde; Intervenção: Cuidado; Contexto: Aeroporto). Isso porque o objetivo do 

estudo não é comparar intervenções nem verificar seus resultados, então o elemento C e O 

não foram utilizados; entretanto, utilizou-se o Contexto, recomendado neste tipo de estudo. 

Após o uso da estratégia PICo foi possível elaborar a seguinte questão de pesquisa: quais 

conhecimentos científicos têm sido produzidos acerca do cuidado prestado pela equipe de 

saúde no aeroporto? A busca foi realizada entre os meses de abril e maio de 2019.  

Quadro 1 -  Seleção dos artigos encontrados em Revisão Integrativa. Niterói, 2020. 

BASES ARTIGOS EXCLUSÃO INCLUSÃO 

BDENF 152 152 00 

CINAHL 228 219 09 

IBECS 00 00 00 

LILACS 231 230 01 

MEDLINE 461 459 02 

SCOPUS 01 01 00 

PUBMED 08 08 00 

TOTAL 1.081 1.069 12 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Diante das bases de dados selecionadas e após a inclusão de dois operadores 

booleanos “OR” e “AND” para o cruzamento dos descritores já definidos anteriormente, 

emergiram da busca (n= 1.081) estudos. 

Foram excluídos 1.069 estudos após a aplicação dos critérios de exclusão definidos.  

Desta maneira, após leitura minuciosa e análise dos estudos, foram selecionados 12 artigos 

para a revisão, conforme indicado na Figura 1.   
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Figura 1 - Fluxograma do processo de coleta e composição do estudo. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

A ferramenta utilizada para auxiliar a análise dos dados foi a técnica nuvem de 

palavras ou "nuvem de texto” (Figura 2) criada a partir do software Wordle. Esta pode ser 

compreendida como uma forma de visualização de dados linguísticos, que mostra a 

frequência com que as palavras aparecem em um dado contexto. 

A técnica de construção destas nuvens tag clouds consiste em usar tamanhos e fontes 

de letras diferentes de acordo com as ocorrências das palavras no texto analisado, gerando 

uma imagem que apresenta um conjunto de palavras, coletadas do corpo do texto e agregadas 

de acordo com sua frequência, sendo que a que mais aparece é alocada no centro da imagem 

e as demais em seu entorno, de modo decrescente. 
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Figura 2 - Nuvem de palavras dos estudos selecionados. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Adaptado de Wordle (2019).  

2.1 Resultado da revisão integrativa 

No Quadro 2 estão inseridos os artigos selecionados segundo o título do estudo, ao 

de publicação, origem do estudo, objetivos e tipo de abordagem metodológica. 

Quadro 2 - Artigos selecionados segundo título, ano, origem dos estudos, objetivos e abordagem 

metodológica. Niterói, 2020. 

Título do Estudo Ano Origem Objetivos Abordagem 

Pre-Travel health sucking 

practices of Umrah Pilgrims 

departing from Assiut 

International Airport, Egypt 

2018 Egito 

Avaliar as práticas de busca 

de saúde e seus determinantes 

entre os peregrinos da Umrah 

que partem do Aeroporto 

Internacional de Assiut. 

Qualitativa 

Out of hospital Cardiac arrest 

survival in international 

airports 

2018 Irlanda 

Avaliar o sucesso da 

ressuscitação pré-hospitalar 

em um ambiente 

relativamente controlado, 

mas da vida real. 

Quantitativa 
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Título do Estudo Ano Origem Objetivos Abordagem 

Automation in airport security 

x-ray screening of cabin 

baggage. Examining benefits 

and possible implementations 

of automated explosives 

detection 

2018 Brasil 

Investigar os benefícios do 

EDSCB com dois níveis 

diferentes de automação 

atualmente sendo discutidos 

por reguladores e operadores 

aeroportuários: automação 

como um auxílio de 

diagnóstico com uma 

resolução de alarme na tela 

pelo oficial de segurança do 

aeroporto (screener) ou 

EDSCB com uma decisão 

automatizada pela máquina. 

Quantitativa 

Pre-travel advice at a 

crossroad: medical 

preparedness of travelers to 

South and Southeast - Asia - 

The Hamburg Airport Survey 

2017 Alemanha 

Avaliar a preparação médica 

de acordo com essas 

recomendações, focando se os 

viajantes portavam 

medicamentos antidiarreicos 

e antimaláricos com eles 

estratificados por tipo de 

aconselhamento pré-viagem. 

Quantitativa 

Toward Patient-Centered 

Hospital Design: What can 

airports teach us? 

2017 EUA 
Usar tecnologia e design de 

processo de forma eficaz. 
Qualitativa 

Multidisciplinary evaluation 

of an emergency department 

nurse navigator role: A mixed 

methods study 

2017 Austrália 

Utilizar o feedback da equipe 

multidisciplinar para avaliar 

suas percepções de um novo 

papel do enfermeiro chefe do 

departamento de emergência 

e entender o impacto do papel 

no departamento. 

Método 

Misto 

Patient at the airport: The 

“sickurity” problem   
2016 Hungria 

Sugerir soluções para o 

equilíbrio entre a segurança 

de voo e a "falta de 

segurança" do paciente. 

 

Qualitativa 

 

A qualitative analysis of 

interprofessional healthcare 

team members’ perceptions of 

patient barriers to healthcare 

engagement 

2016 
Filadélfia 

EUA 

Elucidar as perspectivas dos 

membros da equipe de 

cuidados interprofissionais 

baseados na comunidade e no 

hospital em relação aos 

desafios que os pacientes 

enfrentam para alcançar o 

bem-estar e como o sistema 

de saúde pode atender melhor 

a essas necessidades. 

Qualitativa 
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Título do Estudo Ano Origem Objetivos Abordagem 

Patients’ perceptions and 

experiences of patient safety 

in primary care in England 

2016 Inglaterra 

Explorar as percepções e 

experiências do paciente 

sobre segurança do paciente 

na atenção primária na 

Inglaterra. 

Qualitativa 

Pre-travel preparation 

practices among business 

travelers to tropical and 

subtropical destinations: 

Results from the Athem 

International Airport Survey 

2014 Grécia 

Avaliar as práticas de 

preparação para a saúde de 

viagens de viajantes de 

negócios que partem para a 

África, Oriente Médio e Ásia. 

Quantitativa 

Efficient post-disaster patient 

transformation and transfer: 

experiments and lessons 

learned in emergency medical 

rescue in Aceh after the 2004 

Asian Tsunami 

2014 EUA 

Apresentar experiências e 

lições aprendidas no resgate 

médico de emergência após o 

tsunami asiático de 2004 em 

termos de transporte e 

transferência de pacientes e 

coordenação de forças de 

resgate médico. 

Qualitativa 

Difficulties lived in an 

urgency mobile service: the 

nurse team perception 

2014 Brasil 

Conhecer as principais 

dificuldades vivenciadas pela 

equipe de enfermagem que 

atua em um serviço de 

atendimento móvel de 

urgência na percepção da 

equipe de enfermagem. 

Qualitativa 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Quadro 3 - Artigos selecionados, segundo autores e objetivos. Niterói, 2020. 

Autores Objetivos 

Aziz MM, Abd El-Megeed 

HS, Abd Ellatif MAM. 

Avaliar as práticas de busca de saúde e seus determinantes entre os 

peregrinos da Umrah que partem do Aeroporto Internacional de Assiut. 

Masterson S, McNally B, 

Cullinan J, Vellano K, 

Escutnaire J, Fitzpatrick D, 

et al. 

Avaliar o sucesso da ressuscitação pré-hospitalar em um ambiente 

relativamente controlado, mas da vida real. 

Hättenschwiler N, Sterchi 

Y, Mendes M, Schwaninger 

A. 

Investigar os benefícios do EDSCB com dois níveis diferentes de 

automação atualmente sendo discutidos por reguladores e operadores 

aeroportuários: automação como um auxílio de diagnóstico com uma 

resolução de alarme na tela pelo oficial de segurança do aeroporto 

(screener) ou EDSCB com uma decisão automatizada pela máquina. 

Rolling T, Mühlenpfordt M, 

Addo MM, Cramer JP, 

Vinnemeier CD. 

Avaliar a preparação médica de acordo com essas recomendações, 

focando se os viajantes portavam medicamentos antidiarreicos e 

antimaláricos com eles estratificados por tipo de aconselhamento pré-

viagem. 
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Autores Objetivos 

Mullangi S, Ibrahim AM, 

Chopra V. 
Usar tecnologia e design de processo de forma eficaz. 

Jessup M, Fulbrook P, 

Kinnear FB. 

Utilizar o feedback da equipe multidisciplinar para avaliar suas 

percepções de um novo papel do enfermeiro chefe do departamento de 

emergência e entender o impacto do papel no departamento. 

Powell RE, Doty A, Casten 

RJ, Rovner BW, Rising KL. 

Elucidar as perspectivas dos membros da equipe de cuidados 

interprofissionais baseados na comunidade e no hospital em relação 

aos desafios que os pacientes enfrentam para alcançar o bem-estar e 

como o sistema de saúde pode atender melhor a essas necessidades. 

Felkai P. 
Sugerir soluções para o equilíbrio entre a segurança de vôo e a "falta 

de segurança" do paciente. 

Ricci-Cabello I, Pons-

Vigués M, Berenguera A, 

Pujol-Ribera E, Slight SP, 

Valderas JM. 

Explorar as percepções e experiências do paciente sobre segurança do 

paciente na atenção primária na Inglaterra. 

Pavli A, Silvestros C, 

Patrinos S, Lymperi I, 

Maltezou HC. 

Avaliar as práticas de preparação para a saúde de viagens de viajantes 

de negócios que partem para a África, Oriente Médio e Ásia. 

Li XH, Zheng JC. 

Apresentar experiências e lições aprendidas no resgate médico de 

emergência após o tsunami asiático de 2004 em termos de transporte e 

transferência de pacientes e coordenação de forças de resgate médico. 

Silva SF, Lucio DBM, Ilha 

S, Diefenbach GD, Pereira 

JC. 

Conhecer as principais dificuldades vivenciadas pela equipe de 

enfermagem que atua em um serviço de atendimento móvel de 

urgência na percepção da equipe de enfermagem. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

2.2 Discussão da revisão integrativa 

Dos estudos que emergiram, 25% (n=3) são do ano de 2014, 25% (n=3) são do ano 

de 2016, 25% (n=3) dos estudos são do ano de 2017 e 25%(n=3) dos estudos são do ano de 

2018. 

Quanto à origem os estudos apontados estão divididos entre diversos países sendo 

EUA 25% (n=3), Grécia 8,3% (n=1), Brasil 16,6% (n=2), Inglaterra 8,3% (n=1), Hungria 

8,3% (n=1), Alemanha 8,3% (n=1), Austrália 8,3% (n=1), Irlanda 8,3% (n=1), Egito 8,3% 

(n=1). 

Quanto aos objetivos dos estudos 50% (n=6) investigaram a percepção e perspectivas 

das equipes de saúde quanto aos atendimentos em ambiente pré-hospitalar 25% (n=3) dos 
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estudos analisaram e avaliaram as práticas e prevenção de saúde de passageiros, 25% (n=3) 

abordam a segurança aeroportuária e a segurança do paciente. 

Por fim, quanto a abordagem metodológica, 33,3% (n=4) dos estudos são de 

abordagem quantitativa, 58,3% (n=7) são de abordagem qualitativa e 8,3% (n=1) dos estudos 

com método misto.  

Sendo assim, a partir da análise dos estudos encontrados, foram extraídos os seguintes 

temas emergentes. 

2.2.1 Cuidados prestados aos pacientes no aeroporto pela equipe de saúde com medidas 

preventivas pré-viagem 

Devido ao ritmo e estilo de vida contemporânea, a saúde da população encontra-se 

fragilizada, o que muitas vezes repercute na necessidade de uma assistência especializada, 

de cuidados apropriados com profissionais capacitados e habilitados a exercerem 

atendimento imediato, no momento e nos locais necessários (SILVA et al., 2014). 

Desta maneira, vivencia-se um imediatismo, muitas vezes com foco em rotinas e em 

normas pré-estabelecidas com metas a serem alcançadas, com isso, o humano vive e 

experiência à maneira como as coisas se dão a ele no instante da vivência, como elas surgem 

e se apresentam durante o processo dessa experiência ou por meio dessa experiência 

(DUARTE; CALDIN, 2019). 

Devido a um ritmo de vida muitas vezes acelerado, vivencia-se experiências no 

momento que é apresentada. E tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a 

partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência 

não poderiam dizer nada (MERLEAU-PONTY, 2015).  

Deste modo, um estudo desenvolvido nos Estados Unidos da América (EUA) 

intitulado A qualitative analysis of interprofessional healthcare team members' perceptions 

of patient barriers to healthcare engagement, aborda questões sobre as perspectivas da 

equipe de saúde referente às necessidades relacionadas à saúde da população e a percepção 

dos pacientes em relação aos desafios para alcançar o bem estar e como o sistema de saúde 

pode atender melhor a essas necessidades (POWELL et al., 2016). 

Com base neste raciocínio, a percepção e a preocupação com as necessidades 

relacionadas à saúde são importantes como prevenção dos agravos à saúde em um ambiente 

de passagem como o aeroporto, sobretudo nos momentos de embarque e desembarque. 
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A equipe de saúde que atua no aeroporto pode orientar questões relacionadas à saúde, 

assim como atua nos momentos emergenciais com possíveis remoções para o ambiente 

hospitalar de acordo com a gravidade. 

Assim, todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos 

pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos 

primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda 

(MERLEAU-PONTY, 2015).  

Mediante ao exposto, a busca relacionada aos assuntos de saúde ou exame clínico pré 

viagem ainda é pouco experienciada pelos passageiros, segundo apontamentos feitos no 

estudo realizado no aeroporto Internacional de Assiut, no Egito, Pre-travel health seeking 

practices of Umra lindah pilgrims departing from Assiut International Airport, Egypt  (AZIZ 

et al., 2018). 

Discutiu-se sobre a importância de os passageiros procurarem aconselhamento 

profissional de saúde pré-viagem e a importância de estratégias para melhorar a absorção de 

medidas preventivas (AZIZ et al., 2018). 

Infere-se que as medidas preventivas são importantes para que os agravos à saúde não 

ocorram no aeroporto, causando desconfortos físicos e emocionais devido a um mix de 

emoções que o ambiente proporciona além das já existentes comorbidades. 

Existem preocupações dos profissionais de saúde acerca das recomendações 

específicas relacionadas a viagens, para a prevenção de doenças infecciosas contraídas por 

viajantes, como demonstrado no estudo Pre-travel advice at a crossroad: medical 

preparedness of travellers to South and Southeast-Asia- The Hamburg Airport Survey 

(ROLLING et al., 2017). 

Pesquisou-se o viajante desembarcando do Aeroporto Internacional de Hamburgo 

para o Sul ou Sudeste da Ásia, usando um questionário sobre características demográficas, 

médicas e de viagem, com intuito de avaliar a preparação médica de acordo com as 

recomendações focadas nos viajantes e os tipos de aconselhamento pré-viagem (ROLLING 

et al., 2017). 

Destarte, os sistemas de cuidados de saúde estão evoluindo para se concentrarem em 

fornecer mais cuidados centrados no paciente (POWELL et al., 2016), sobretudo nos 

atendimentos realizados no aeroporto.  

Nos Estados Unidos, tal estudo oferece insights importantes de uma população onde 

aborda os principais fatores que impactam o envolvimento com a saúde. A percepção 
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referente aos determinantes sociais, às organizações, os medos e as desconfianças no que 

concerne aos cuidados prestados pelos serviços de saúde (POWELL et al., 2016). 

Um estudo objetivou avaliar as práticas de preparação para a saúde de viagens de 

viajantes de negócios, que partem da Grécia para a África, Oriente Médio e Ásia, onde foi 

utilizado um questionário e realizado no Aeroporto Internacional de Atenas, de 1º de 

novembro de 2011 a 30 de abril de 2013, com um total de 684 viajantes (PAVLI et al., 2014).  

O estudo concluiu que apenas 58,8% procuraram consulta de saúde antes da viagem. 

A quimioprofilaxia da vacinação e da malária foi administrada a 24,7% e 25,7% dos 

viajantes, respectivamente. Hepatite A e febre tifoide as taxas de vacinação foram menores 

do que o esperado 70% e 35%, respectivamente (PAVLI et al., 2014). 

 Nos estudos apontados, percebe-se uma preocupação no que tange às medidas 

preventivas relacionadas à saúde da população em seus cenários específicos, sobretudo no 

aeroporto. Muitas urgências e emergências clínicas ou traumáticas podem ser evitadas com 

aconselhamento pré-viagem, assim como doenças infecto contagiosas.  

Por conseguinte, um aconselhamento pré-viagem junto à Medicina do viajante é 

necessário para que se esclareçam dúvidas através de orientações, bem como dúvidas sobre 

imunizações, informações referentes aos destinos de viagem.  

Deste modo, as necessidades de cuidados prestados pela equipe de saúde do aeroporto 

vão além das técnicas e das tecnologias, emanam também de uma sensibilidade, de uma 

observação, uma interação entre os sujeitos envolvidos no cuidar, é algo que transcende. 

 Assim, a ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de ser que o mundo 

percebido, pela simples razão de que ela é uma determinação ou uma explicação dele 

(MERLEAU-PONTY, 2015).  

2.2.2 Segurança aeroportuária x Segurança do paciente 

Pode-se dizer que há décadas, os aviões têm sido alvos interessantes para os 

terroristas, portanto, olhando para a história dos ataques contra aviões, uma das maiores 

preocupações são as bombas. O transporte aéreo seguro é vital tanto para a economia como 

para a sociedade como aponta o estudo Automation in airport security X-ray screening of 

cabin baggage: Examining benefits and possible implementations of automated explosives 

detection (HÄTTENSCHWILER et al., 2018). 

Destarte, no ambiente aeroportuário desenvolve-se medidas rígidas de segurança 

baseadas em momentos experienciados e muitas vezes não esperados. A preocupação com o 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/consultation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vaccination
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chemoprophylaxis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vaccination
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/malaria
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hepatitis-a
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/typhoid-fever
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/air-transportation
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problema da segurança da aviação existe desde o início da história da aviação. O primeiro 

dispositivo voador do mundo voou em 1783 e seis meses depois, o primeiro ataque contra 

uma aeronave foi realizado, com isso, surgiu à necessidade de verificações de segurança 

devido ao risco crescente de ataques terroristas contra uma aeronave (FELKAI, 2016).  

Assim, verificam-se medidas de segurança contínuas baseadas em experiências 

passadas. Portanto, passageiros podem ficar irritados e agressivos enquanto esperam em 

longas filas ou em resposta aos procedimentos humilhantes empregados pelo controle de 

segurança, especialmente quando combinados com estressores fisiológicos como o baixo 

nível de açúcar no sangue (FELKAI; KURIMAY, 2017). 

Os estudos apontam uma preocupação com a segurança aeroportuária bem como isso 

pode refletir na saúde e percepção do passageiro referente aos procedimentos aplicados nesse 

ambiente. 

Em um estudo com abordagem qualitativa realizado na Inglaterra, explicita que os 

participantes acreditavam que as atitudes e comportamentos dos pacientes poderiam 

contribuir potencialmente para a prevenção e melhoria dos eventos de segurança. Eles 

perceberam que a consciência dos pacientes sobre esse efeito potencial é muitas vezes 

moldada por experiências anteriores (RICCI-CABELLO et al., 2016). 

Tal estudo teve o objetivo de explorar as percepções e experiências de segurança do 

paciente em um determinado cenário. Desta maneira, a segurança do paciente, muitas vezes 

articulada como uma característica dos sistemas de saúde é altamente dependente do contexto 

em que é examinada (RICCI-CABELLO et al., 2016). 

Um estudo realizado nos EUA no ano de 2017 comparou o ambiente aeroportuário 

com os hospitais, sua infraestrutura, as queixas dos viajantes sobre longas filas, atrasos e 

despesas inesperadas, assim como os pacientes procuram atendimento médico nos hospitais 

(MULLANGI et al., 2017). 

O estudo mostra a trajetória dos viajantes que necessitam passar pela bilheteria, pelo 

check-in de bagagem e pela inspeção de segurança antes de chegarem a um portão de 

embarque e os pacientes navegam em um labirinto de visitas a consultórios, serviços de coleta 

de laboratório, serviços de imagens e salas de procedimentos para seus cuidados 

(MULLANGI et al., 2017). 

Para tanto, os hospitais quanto os aeroportos estão sendo ampliados além de sua 

capacidade física, os pacientes e os passageiros devem percorrer espaços cada vez mais 

lotados, enfrentando desafios novos e inesperados (MULLANGI et al., 2017). 
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Com isso, a vigilância e preparo das equipes tanto do ambiente aeroportuário quanto 

o ambiente hospitalar e pré-hospitalar necessitam de protocolos de segurança com o intuito 

de mitigar os riscos e prevenir os eventos adversos, contribuindo para a segurança do paciente 

bem como no que tange aos assuntos relacionados à segurança aeroportuária. 

Os estudos demonstram uma preocupação relacionada à segurança do paciente onde 

muitas vezes pode-se relacionar com a segurança aeroportuária, seguindo exemplos como 

verificações de segurança. 

As equipes precisam estar coesas, cada um com seu papel definido assim como avaliar 

as percepções de cada papel dos sujeitos envolvidos neste processo. Em um estudo misto, 

realizado em uma unidade de emergência hospitalar durante 20 semanas, objetivou sintetizar 

dados a partir das perspectivas da equipe multidisciplinar a partir de um novo papel de 

liderança de um profissional com intuito de entender o impacto do papel no departamento de 

emergência (JESSUP et al., 2018). 

Neste contexto, as equipes bem organizadas desempenham papel fundamental, assim 

como nas experiências e lições aprendidas no resgate médico de emergência após o tsunami 

Asiático de 2004. Várias instituições de resgate e organizações internacionais correram para 

a província de Aceh para ajudar no trabalho de resgate (LI; ZHENG, 2014). 

Desta maneira, o centro de transferência de pacientes com base no aeroporto forneceu 

um mecanismo eficiente para coordenar com sucesso vários aspectos dos esforços de resgate 

médico para transferir pacientes (LI; ZHENG, 2014). As inúmeras equipes de vários países 

precisaram se adaptar e entender o caos instalado pós-tsunami. 

Neste raciocínio, uma pesquisa sobre a sobrevida cardíaca nos aeroportos 

internacionais foi avaliada em um estudo de coorte retrospectivo que incluiu todos os casos 

de parada cardíaca fora do hospital em aeroportos internacionais (MASTERSON et al., 

2018). 

Foram identificados 800 casos, com uma média de 40 por aeroporto. A incidência foi 

de 0,024 / 100.000 passageiros por ano. A porcentagem de sobrevida para todos os pacientes 

foi de 32% e 58% para pacientes com um ritmo cardíaco inicial chocável (MASTERSON et 

al., 2018). O trabalho sistemático das equipes que atuam nos aeroportos é primordial para a 

sobrevida cardíaca. 

Nos estudos discutem-se situações emergenciais inesperadas relacionadas aos 

agravos à saúde assim como fenômenos da natureza, onde, leva às equipes multidisciplinares 

de diversos países, culturas, idiomas diferentes a se relacionarem com intuito de traçar 

estratégias de resgate no ambiente hospitalar ou pré-hospitalar. 
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Por conseguinte, para compor o estudo pesquisaram-se na literatura cinzenta na 

Biblioteca digital da Universidade de São Paulo (USP) em teses, dissertações e trabalhos de 

conclusão de curso de graduação, estudos direcionados ao tema “História da Aviação” para 

compor o capítulo 3 no tange aos assuntos relacionados à Historicidade da aviação no mundo 

e no Brasil contextualizando a pesquisa e dissertação da Universidade de Guarulhos (UNG) 

para contribuir com o estudo.  

Define-se como literatura com características cinzenta segundo (BOTELHO; 

OLIVEIRA, 2017), às teses, dissertações, entre outras publicações do tipo não 

convencionais. 

Pesquisou-se em outros artigos apoiadores que foram adicionados obtidos fora do 

refinamento que auxiliaram na composição da pesquisa no Google Acadêmico e Biblioteca 

SciELO. Ademais, para o estudo do filósofo Merleau-Ponty pesquisou-se em artigos, livros 

dos anos de 2011 e 2015 e 02 teses do ano de 2000 e 2018. Foram realizadas buscas acerca 

de leis que alicercem a assistência à saúde no ambiente pré-hospitalar e leis referente ao 

ambiente aeroportuário. 
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CAPÍTULO 3 

3 CONTEXTUALIZANDO A HISTÓRIA DA AVIAÇÃO MUNDIAL E NO BRASIL 

3.1 História da aviação mundial 

O homem já expressava o desejo de voar na pré-história, quando observava os 

pássaros sobrevoando o seu território. Essa vontade de mover-se no ar imitando os pássaros 

nasceu na mente do homem em épocas bastante remotas, como pode ser comprovado em 

documentos antigos, bem como nas lendas do passado longínquo (BARBOSA, 2007). 

A mais famosa dessas lendas é a de Dédalo e Ícaro. Conta a lenda que ambos foram 

chamados pelo rei Minos da Grécia para construírem o palácio do Minotauro. Para que não 

revelassem o segredo do labirinto foram aprisionados. Dédalo construiu dois pares de asas 

de penas e cera. Dédalo e Ícaro conseguiram fugir da prisão voando. Ícaro, porém 

entusiasmado com o voo chegou muito perto do sol e o calor derreteu a cera soltando as 

penas. Ícaro caiu no mar e morreu (BARBOSA, 2007). 

Voar sempre foi um desejo do homem, no entanto esta proeza tão sonhada era até 

pouquíssimo tempo atrás, uma impossibilidade. Inúmeras tentativas sem sucesso foram 

descritas nos anais da história deste experimento, algumas vezes até mitológica de voar, e 

romper os dogmas de que um objeto mais pesado do que o ar não poderia cumprir este desafio 

(SILVA; SANTOS, 2009). 

Desta maneira, pode-se tomar a frustrada tentativa de Ícaro como o primeiro grande 

marco deste sonho alado da humanidade (PALHARES, 2002). Já no século XV, o célebre 

Leonardo Da Vinci, havia planejado um artefato para voar (LA TORRE, 2002).  

Muitos pagaram com as suas vidas pela tentativa de voar, tais como os pioneiros 

Simón, o Mago e Paolo Guidotti (LA TORRE, 2002). A primeira etapa da consolidação da 

capacidade de cruzar os ares deu-se por meio dos primeiros balões, e o primeiro projeto 

realmente de sucesso para voos tripulados nestes engenhos foi desenvolvido pelos irmãos 

Montgolfier, na França, em 1783 (PALHARES, 2002). 

No decorrer da história da Humanidade tivemos diversos ensaios que manifestavam 

o desejo de voar, dentre os quais o de maior repercussão científica ocorreu ainda durante a 

Idade Média, com os feitos realizados pelo pintor renascentista Leonardo Da Vinci (SILVA; 

SANTOS, 2009). 

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) foi outro personagem ilustre na galeria dos gênios 

da aviação; Da Vinci esboçou alguns projetos de artefatos voadores, ressaltou que, 
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no futuro, com os materiais e o meio de propulsão adequada, aqueles engenhos 

certamente ganharam os ares (PALHARES, 2002, p. 99). 

No ano de “1680 foi publicado, post mortem, a obra De motu animalium, de Giovane 

Borelli, que explica cientificamente o porquê é impossível o homem voar como os pássaros” 

(PALHARES, 2006, p. 100). Muitas pessoas achavam que voar seria impossível, e que seria 

um poder além da capacidade humana, no entanto a humanidade começou a cruzar os ares 

através dos primeiros balões, que eram sustentados na atmosfera devido à menor densidade 

de gás em seu interior (SILVA; SANTOS, 2009). 

No Brasil, o Padre Bartolomeu de Gusmão obteve grande sucesso, nos seus voos 

com balões tripulados, consolidando ainda mais a tendência destes engenhos no 

início da era do vôo (PALHARES, 2002, p. 100).  

Porém, uma das primeiras tentativas de voar através de uma aeronave mais leve que 

o ar foi feita pelo Padre Bartolomeu de Gusmão num engenho denominado de Passarola. 

Contudo, acusado de feitiçaria, o Padre inventor foi perseguido e a experiência ignorada. 

Bartolomeu foi um precursor da ideia do voo com balão (ROSA et al., 2015). 

Contudo, ao invés dos balões alguns pesquisadores estudavam também a 

possibilidade de um aparelho mais pesado que o ar conseguisse se sustentar no espaço aéreo. 

Esses pesquisadores chegaram à conclusão que este mesmo aparelho precisaria de um meio 

mecânico de sustentação e locomoção para se elevarem e se sustentarem na atmosfera com 

recursos próprios. Durante certo tempo o balão serviu como diversão para as pessoas, pois 

após se elevar na atmosfera, o aparelho ficava à disposição do ar e de suas correntes, 

raramente levava seu piloto para o local que o mesmo desejava (SILVA; SANTOS, 2009). 

Entretanto, a questão não era mais subir aos ares e sim controlar o voo, sendo assim, 

vários estudos foram feitos desde uso de remos até hélices movidas por motores a vapor e 

elétrico. Esse problema foi solucionado com a criação de balões dirigíveis que tinham forma 

aerodinâmica, redondos, e inflado com hidrogênio, um gás mais leve que o ar (SILVA; 

SANTOS, 2009). 

Pensando em um elemento mais pesado que o ar e a forma de voar como um pássaro 

Sir George Cayley, elaborou um engenho aerodinâmico, que garantia a sustentação, o 

empuxo e o arrasto superando a resistência do ar, uma superfície aerodinâmica gerada de 

sustentação, ou seja, uma ‘asa’ e uma força impulsora que seria o motor (PALHARES, 2002, 

p. 101).  
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Baseando-se nesses princípios ele desenhou seu primeiro modelo de aeroplano, mas 

não chegou a construir devido à inexistência do motor. “Sir Cayley é muitas vezes 

referenciado como ‘um dos maiores gênios da história da aviação’ ou, ainda mais, ‘o grande 

pioneiro da aviação mundial”. (PALHARES, 2002, p. 101).  

Este ilustre pioneiro, já com mais de oitenta anos, chegou a construir um planador 

mais avançado, capaz de ser tripulado por um homem (SILVA; SANTOS, 2009). 

Santos Dumont foi um dos primeiros a utilizar motores de motocicletas e automóveis 

em seus dirigíveis, assim partindo para a construção de um aeroplano, isso com a invenção 

do motor de combustão interna, utilizando a gasolina como combustível, e a produção de 

automóveis pela Daimler-Benz, em 1886. Enquanto isso, nos Estados Unidos os irmãos 

Wright pensavam em uma forma semelhante, fazendo estudos iniciais com planadores e 

construindo aparelhos motorizados (SILVA; SANTOS, 2009). 

Apesar de contar com pouco mais de um século, a aviação evoluiu muito rápido, 

principalmente em função de sua utilização bélica e de suas vantagens econômicas. A história 

da aviação tem início em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, Paris, França, 

quando Alberto Santos Dumont conseguiu: taxiar, decolar, voar nivelado e posar com um 

aparelho que se deslocava com recursos próprios. Através da genialidade de um brasileiro, 

passamos a escrever um novo rumo da história dos transportes de forma definitiva (FAJER, 

2009). 

Desta maneira, com a evolução da história da aviação, em paralelo a esse contexto, a 

vida, o cotidiano, houve a necessidade de se adequar a um ritmo acelerado das tecnologias e 

aos avanços pois a partir daí surgem novas necessidades. 

Mediante a esse raciocínio, nos remete em 15 de maio de 1930, onde, uma enfermeira 

que tinha ideias vanguardistas naquela época, chamada Ellen Church, candidatou-se a uma 

vaga de emprego oferecida pela Boeing Air Transport, a precursora da United Airlines. O 

cargo pretendido era a versão feminina do “cabin boy”. Ela foi a primeira comissária de bordo 

de que se tem notícia (NERY, 2009). Foi a responsável pela “criação” da profissão de 

comissário de bordo, em 1930.  

Ela era uma enfermeira apaixonada pela aviação. Portanto, já que naquela época uma 

mulher não podia pilotar um avião, a mesma reivindicou e sugeriu à Boeing Air Transport 

que colocasse enfermeiras a bordo de aviões para cuidar da saúde e segurança dos passageiros 

durante a viagem (PIMENTEL, 2006). 

As Enfermeiras cuidavam dos passageiros que passavam mal dentro da aeronave, pois 

na época os aviões não eram pressurizados, faziam muito barulho, voavam baixo, outro 
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problema era o nervosismo dos passageiros e sintomas como náuseas, vômitos e dor de 

ouvido que eram intensos.  A arte de cuidar sempre fez parte na história da enfermagem, seja 

no ambiente hospitalar ou no pré-hospitalar.  

O marco histórico relacionado ao cuidado de enfermagem ao paciente aera removido 

foi na segunda guerra mundial (1939-1945), onde os feridos removidos já recebiam os 

cuidados na aeronave pelos enfermeiros militares. Entende-se que com o avanço relacionado 

a história da aviação os hangares sofreram também modificações onde tornaram-se locais 

com instalações com facilidades com intuito a dar apoio às operações de aeronaves, 

embarque e desembarque de pessoas, bagagens, animais e cargas. 

Nenhum fato histórico ocorre isoladamente; ele é uma consequência da evolução da 

ciência, da premência da economia e da necessidade da sociedade. A nova realidade passou 

a exigir do homem que atendesse os desafios do campo da engenharia, da medicina, da 

economia e do mundo do trabalho, lidando com novas profissões e estratégias (FAJER, 

2009). 

A aviação tornou-se fundamental à vida das pessoas, tanto no aspecto pessoal quanto 

no profissional. As viagens aéreas permitem o deslocamento por distâncias maiores em curto 

intervalo de tempo, beneficiando o processo de globalização. Nos últimos anos, as empresas 

facilitaram os meios para seus clientes comprarem passagens aéreas, com promoções, 

compras em cartões de crédito, programas de milhagens e pontos, provocando um aumento 

de aeronaves no espaço aéreo (GUIMARÃES, 2016). 

Destarte, com o avanço, as facilidades e necessidades do mundo atual surgiram a 

necessidade de uma equipe de saúde qualificada para prestar o primeiro atendimento às 

pessoas que embarcam e desembarcam nos aeroportos com intuito de prestar os primeiros 

socorros visto que alguns agravos à saúde o tempo é primordial, podendo assim salvar vidas, 

além de proporcionar bem estar físico e emocional. 

3.2 História da aviação no Brasil 

Com o desenvolvimento da tecnologia, os recursos governamentais, o estímulo da 

iniciativa privada e a inspiração de alguns indivíduos provocaram com o desenvolvimento 

da aviação, uma revolução no comércio global (SMITH, 2002). 

As primeiras empresas aéreas foram criadas nas décadas iniciais do século XX. 

Assim, as companhias aéreas cresceram devido a sua capacidade de fornecer velocidade na 

entrega de bens e no transporte de pessoas (SMITH, 2002). 
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Na década de 1920, o transporte de correspondências e de pessoas parecia um 

empreendimento promissor e praticamente cada nação europeia já tinha pelo menos uma 

companhia aérea regular. Ao longo dos anos posteriores a maior parte destas empresas foi 

fechada ou adquirida por outros grupos econômicos (FERREIRA, 2017, p. 2). 

Até a Segunda Grande Guerra, viajar de avião, além de ser dispendioso, era 

extremamente desconfortável e perigoso. Os aviões viajavam em baixas altitudes não haviam 

sido inventadas as cabines pressurizadas, os pilotos enfrentavam as intempéries atmosféricas 

e os voos necessitavam de diversas escalas para reabastecimento das aeronaves. Também 

eram comuns os acidentes aéreos. Muitos dos problemas que a aviação comercial enfrentava 

começaram a ser resolvidos a partir da Segunda Guerra Mundial (FERREIRA, 2017, p. 3). 

No Brasil, viajar de avião era para poucos, geralmente homens de negócios e 

funcionários públicos (OLIVEIRA, 2011), tendo, portanto, suas passagens pagas por uma 

pessoa jurídica, pouca atenção era dada aos altos preços das passagens cobradas pelas 

companhias aéreas (FERREIRA, 2017, p. 13). 

Nas últimas décadas, o transporte aéreo teve sua demanda aumentada, tanto quanto 

ao transporte de passageiros como o de cargas. Não obstante, no ano de 2013, esse segmento, 

no Brasil, teve um crescimento menor, devido a diversos fatores, quais sejam: o aumento do 

valor do barril de petróleo e ao crescimento do custo e despesas operacionais inerentes ao 

setor, como por exemplo, combustível, arrendamento, seguro e manutenção das aeronaves, 

custos esses, que por si só representam cerca de 50% (cinquenta por cento), ou mais, na 

composição final do preço (RIBEIRO, 2018, p. 47). 

É inegável que houve uma melhoria acentuada na qualidade da Aviação Civil, que, 

pode-se dizer, teve seu início a partir de 2004. Até então, os voos sofriam, com muita 

irregularidade, atrasos de 30 (trinta) até 60 (sessenta) minutos, e até mesmo superiores a isso. 

Se compararmos com os registros de 2013, verificamos um decréscimo de 28,9% para o 

primeiro grupo e de 36,2% para o segundo (RIBEIRO, 2018, p. 48). 

Diversas mudanças na aviação civil brasileira ocorreram desde 1927, quando 

aconteceu o primeiro voo da primeira empresa do nosso País. Naquela ocasião, o mercado 

era incipiente, a regulamentação praticamente não existia e a fundação de companhias aéreas 

era livre. Dentre essas mudanças, o Brasil passou a contar com marcos regulatórios definidos, 

a ter empresas de grande porte, e dispõe, entre outras coisas, da Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC), sua agência reguladora, criada em 2005 (RIBEIRO, 2018, p. 54). 

Durante o século XX a aviação comercial brasileira foi um meio de transporte restrito 

aos estratos mais influentes da sociedade. O transporte aéreo era sinônimo de luxo, status e 
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glamour. Poucas pessoas viajavam constantemente de avião e o setor era estritamente 

regulado pelo Governo (FERREIRA, 2017, p. 23). 

O paradigma predominante no setor aéreo, onde o luxo e o glamour resultavam em 

altas tarifas, contrastava com o baixo poder aquisitivo da grande maioria da população 

brasileira, parte da qual, quando viajava, optava por outros modais de transporte como o carro 

e o ônibus. Esse cenário começou lentamente a se modificar no início dos anos 1990 

(FERREIRA, 2017, p. 24). 

A disponibilidade de aeroportos modernos e bem localizados, bem como perfeita 

cobertura da malha aérea doméstica, são adequadas, e sua distribuição espelha a população. 

As mais importantes empresas aéreas nacionais estão saudáveis sob o ponto de vista 

financeiro e trabalham com planos de expansão ambiciosos. Graças à supervisão da ANAC, 

que incentivou gradualmente o processo de liberação das tarifas, nos últimos anos o setor 

tornou-se mais competitivo e dinâmico, trazendo benefícios aos usuários (RIBEIRO, 2018, 

p. 55). 

Para que possa funcionar da forma esperada uma empresa nesse segmento precisa, no 

mínimo, de aeronaves em excelente estado de manutenção e equipadas com todos os 

instrumentos necessários, boas condições de navegabilidade, equipe de bordo bem treinada, 

pistas de pouso seguras, e que os aeroportos onde é feita à decolagem e a aterrissagem estejam 

no mais perfeito estado, oferecendo a segurança que essas manobras exigem (RIBEIRO, 

2018, p. 57).  

Da mesma maneira que os clientes esperam das companhias aéreas, chegarem aos 

seus destinos com segurança, sem desgastes, estresses, longas filas, uma viagem com 

conforto e com excelência em serviço de bordo. 

Percebe-se que com a rápida evolução tecnológica e econômica, as diversas mudanças 

na aviação Brasileira, contribuíram para a democratização e o aumento no quantitativo de 

pessoas que optam por esse tipo de transporte que é considerado rápido e seguro. Para isso 

as empresas aéreas precisaram adequar ao mercado para atender tal demanda. 
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CAPÍTULO 4 

4 O CUIDADO EM SAÚDE  

4.1 Cuidado e ambiência aeroportuária 

Cuidar deriva do latim cogitare que significa imaginar, pensar, meditar, julgar, supor, 

tratar, aplicar a atenção, refletir, prevenir e ter-se. Cuidar é o cuidado em ato. A origem da 

prática de cuidar teve seu início restrito ao espaço doméstico, privado, particular 

(PINHEIRO, 2009). 

Deste modo, o cuidado é um modo de fazer na vida cotidiana que se caracteriza pela 

atenção, responsabilidade, zelo e desvelo com pessoas e coisas em lugares e tempos distintos 

de sua realização. A importância da vida cotidiana na produção do cuidado está na oferta de 

múltiplas questões específicas que circulam no espaço da vida social e nos conteúdos 

históricos que carregam (PINHEIRO, 2009). 

O princípio da existência dá-se pelas relações e a relação com o outro. Assim acontece 

no contexto do cuidar, onde há um compartilhamento de saberes e vivências, de cada mundo 

vivido. É no relacionar-se que o Eu se constitui, ou seja, o homem se torna Eu diante do Tu 

(BUBER, 2012). 

É caracterizado por comportamentos e atitudes que se manifestam pelo cotidiano da 

profissão com desenvolvimento de técnicas e procedimentos, além de seguimento de normas 

e rotinas estabelecidas. Assim, o cuidado ao relacionar-se ao existente concreto da realidade 

manifesta-se pelos significados de zelo, desvelo, atenção, diligência, solicitude, cautela e 

responsabilidade (ROCHA et al., 2018).  

Sendo assim, nos remete à intersubjetividade e concede a visibilidade da 

intencionalidade, tornando o cuidado um processo relacional, de alteridade, além de ser posto 

como dinâmico e temporal (SENA et al., 2011). 

Cuidado em saúde não é apenas um nível de atenção do sistema de saúde ou um 

procedimento técnico simplificado, mas uma ação integral que tem significados e sentidos 

voltados para compreensão de saúde como o direito de ser. Pensar o direito de ser na saúde 

é ter cuidado com as diferenças dos sujeitos, respeitando as relações de etnia, gênero e raça, 

que são portadores não somente de deficiências ou patologias, mas de necessidades 

específicas (PINHEIRO, 2009). 

O cuidado humanizado implica em vários aspectos a serem atendidos com muita 

atenção, respeito e ética. Assim, a humanização é o eixo que articula todas as práticas de 
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saúde e destaca o aspecto subjetivo presente em qualquer ação humana, como olhar para cada 

sujeito: profissionais de saúde, pacientes e cidadãos, como indivíduos únicos e únicos com 

uma história de vida, como sujeitos de um coletivo e sujeitos da história de muitas vidas. 

Essa humanização visa a produção de saúde, a qualidade de vida dos sujeitos participantes 

dos processos de atenção à saúde (BRASIL, 2003b). 

Desta maneira, dentro do contexto de humanização, podemos criar ambientes mais 

saudáveis para uma relação intersubjetiva profissional paciente mesmo que seja em um 

ambiente de passagem como o aeroporto.  

O ambiente é entendido como o conjunto de elementos externos aos indivíduos que 

geram influências sobre eles, como condições internas e externas que influenciam o 

organismo, e até mesmo como os indivíduos próximos com quem as pessoas interagem 

(FREITAS et al., 2013). 

Quando se concebe uma nova ambiência, provoca-se um processo de reflexão das 

práticas e modos de operar naquele espaço, contribuindo para a construção de novas 

situações. Os sujeitos envolvidos nessa reflexão podem transformar seus paradigmas, e a 

ambiência passa a ser um dos dispositivos no processo de mudança. Assim, as áreas de 

trabalho, além de mais adequadas funcionalmente, deverão também proporcionar espaços 

vivenciais prazerosos (BRASIL, 2010). 

A ambiência, enquanto espaço de encontro entre sujeitos, apresenta-se como um 

dispositivo que potencializa e facilita a capacidade de ação e reflexão das pessoas envolvidas 

nos processos de trabalho, possibilitando a produção de novas subjetividades, quando 

entendemos que a construção do espaço deve propiciar o processo reflexivo, o que garante a 

construção de ações a partir da integralidade e da inclusão, na perspectiva da equidade 

(BRASIL, 2010). 

Ambiência na Saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico entendido como 

espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção 

acolhedora, resolutiva e humana. Ao adotar o conceito de Ambiência para a arquitetura nos 

espaços da Saúde, atinge-se um avanço qualitativo no debate da humanização dos territórios 

de encontros do SUS (BRASIL, 2010). 

Vai-se além da composição técnica, simples e formal dos ambientes, passando a 

considerar as situações que são construídas. Essas situações são construídas em determinados 

espaços e num determinado tempo e vivenciadas por uma grupalidade, um grupo de pessoas 

com seus valores culturais e relações sociais (BRASIL, 2010). 
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Desta maneira, a ambiência é observada como uma importante ferramenta para a 

promoção de um cuidado acolhedor e para uma maior valorização dos sujeitos implicados na 

prática do cuidado, à medida que permite oferecer um espaço mais confortável e uma maior 

participação social dentro do espaço hospitalar através do acolhimento de visitantes e 

acompanhantes nas unidades de internação (DIBAI; CADE, 2009). 

No sentido de se promover uma boa ambiência, o acolhimento emerge como um 

instrumento promotor da saúde de quem aplica e de quem faz uso do serviço, pois agiliza o 

atendimento, organiza o gerenciamento das necessidades dos usuários, prioriza a manutenção 

da vida e o bem-estar desses sujeitos e facilita a conexão do usuário com a rede de serviços. 

Isso possibilita relações harmônicas entre os sujeitos, o que leva a melhores condições de 

trabalho para os profissionais e de assistência em saúde aos usuários (FALK et al., 2010). 

O conceito de ambiência pela Política Nacional de Humanização segue 

primordialmente três eixos que necessitam andar juntos. 

O espaço que visa à confortabilidade focada na privacidade e individualidade dos 

sujeitos envolvidos, valorizando elementos do ambiente que interagem com as pessoas dentre 

eles cor, cheiro, som, iluminação, morfologia, e nesse processo garantindo também conforto 

aos trabalhadores e usuários (BRASIL, 2010). 

No ambiente aeroportuário, o atendimento acontece no posto de atendimento pré-

hospitalar, quando o passageiro se desloca por livre demanda nos momentos de pré-voo ou 

desembarque, ou é encaminhado de cadeira de rodas por funcionários da INFRAERO ou de 

companhias aéreas. Muitas vezes a equipe é acionada seguindo protocolos de acionamento 

para atendimento em todo o aeroporto ou no interior da aeronave em solo. 

No aeroporto, no aeródromo, no entorno do sítio aeroportuário, na aeronave, o 

cuidado acontece muitas vezes em ambientes inesperados, inóspitos. Seja no embarque ou 

desembarque, os atendimentos se dão muitas vezes no próprio solo, em cadeiras de rodas, 

maca, ambulância, até mesmo em locais de difícil acesso, com limitação de espaço, de forma 

rápida, onde o corpo do profissional desempenha um papel de mediador desse cuidado.  

Nestes ambientes externos os elementos como privacidade, conforto, e 

individualidade ficam prejudicados para o paciente e equipe. Cabe à equipe de saúde a 

percepção no atendimento inicial na tentativa de proporcionar o melhor ambiente nesses 

espaços de atendimento. 

 O espaço que possibilita a produção de subjetividades – encontro de sujeitos – por 

meio da ação e reflexão sobre os processos de trabalho (BRASIL, 2010). 
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O cuidado é uma relação intersubjetiva que se desenvolve em um tempo contínuo, e 

que, além do saber profissional e das tecnologias necessárias, abre espaço para negociação e 

a inclusão do saber, dos desejos e das necessidades do outro (PINHEIRO, 2009). 

Diante do exposto, durante o cuidado, a relação intersubjetiva profissional e paciente 

erige da harmonia corporal, da percepção do consigo mesmo, com as coisas, com os outros, 

do corpo vivido, do corpo presente, do corpo a partir da experiência vivida durante o cuidado 

ou como um modo de ser no mundo.  

O espaço usado como ferramenta facilitadora do processo de trabalho, favorecendo a 

otimização de recursos, o atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo (BRASIL, 2010). 

Desta maneira, nas demandas do cuidado, a equipe de saúde deve preservar a 

dignidade, a privacidade do paciente e sua confidencialidade, apesar da curiosidade de outros 

passageiros (DAVIS, 2012) e necessita estar familiarizada com o trabalho em espaços 

confinados e ambientes de exposição, pois muitas vezes esse cuidado ocorre dentro da 

aeronave e áreas externas, promovendo mesmo que seja difícil um cuidado acolhedor e 

resolutivo. 

4.2 Instituição do cuidado pela equipe de saúde no aeroporto 

O crescimento do número de passageiros que utiliza o avião como meio de transporte 

é uma realidade. O fenômeno decorre diretamente da democratização do acesso às aeronaves 

por conta da mudança no perfil de consumo da população brasileira (CFM; FCMSCSP, 

2011). 

No entanto, essa nova realidade trouxe um cenário de risco: a possibilidade de 

aumento, na mesma proporção, de ocorrências de agravos à saúde ou injúrias registradas por 

passageiros e tripulantes (CFM; FCMSCSP, 2011). Portanto, é imperativa a necessidade de 

cuidados precoces neste ambiente. 

Desta maneira, não são muitas as tentativas de interpretação acerca do construto 

cuidado. O cuidar/cuidado como tradicionalmente mais conhecido na área da saúde, vinha 

sendo utilizado sem uma preocupação maior em explicá-lo ou fundamentá-lo, tampouco 

saber o que realmente significava (WALDOW, 2015, p. 17).  

Assim, o verbo cuidar é um verbo polissêmico e tem sua origem no latim, estando 

diretamente relacionado ao verbo curar. Estes termos têm duplo sentido, ou seja, significando 

não apenas um esforço preocupante, como também significando solicitude (HEIDEGGER, 

2001).  
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Dessa forma, o cuidado é definido como uma estrutura articulada de vários elementos 

constitutivos do ser humano, ou seja, é a maneira mais própria e originária de ser que o 

indivíduo apresenta. Deste modo, o cuidado vai englobar atos, comportamentos, atitudes e 

suas ações vão variar dependendo das condições e situações ocorridas, o tipo de relação que 

foi estabelecida, a intensidade e o motivo para a atenção (CARRILHO, 2010; WALDOW, 

2006).  

Dentre as várias definições do cuidar, entre o entrelaçar dos significados, destaca-se 

o preocupar-se com o outro, a dedicação, a atenção, o zelo, a compaixão.  

O cuidado consiste em um modo de agir que é produzido como experiência de um 

modo de vida específico e delineado por aspectos políticos, sociais, culturais e históricos, 

que se traduzem em práticas de espaço e na ação de cidadãos sobre os outros em uma dada 

sociedade (PINHEIRO, 2009). 

Cuidar do outro também é respeitar o direito de opiniões diferentes de maneira que 

possam ser tratadas com igualdade na diversidade. É uma experiência baseada na troca de 

valores e naquilo que torna o ser mais humano na sensibilização do cuidado (BOFF, 2017). 

Deste modo, o diferente terá boas virtudes na criação de um novo caminho para uma 

existência saudável, visto que é preciso resgatar os velhos valores e gerar novas atitudes, 

proporcionando ao outro o saber cuidar na sua completa plenitude e eficácia (BOFF, 2017).  

A vida, ao mesmo tempo que requer, nos proporciona encontros e trocas. Somos seres 

de relacionamentos; influenciamos e somos influenciados por outros que nos cercam: o 

ambiente, demais seres com seus modos de ser e de existir, suas crenças e valores, seu sistema 

cultural, sua organização social e seu sistema econômico (TEIXEIRA et al., 2018). 

Desta maneira, o aeroporto e aeronave são locais em que muitas vezes os passageiros 

e funcionários do sistema aeroportuário necessitam de cuidados e atendimento médico 

precoce e adequado, no próprio local e que muitas vezes após avaliação médica, culmina com 

remoção para o ambiente hospitalar. 

Essa realidade se deve ao fato “da necessidade de cuidados rápidos e adequados na 

fase pré-hospitalar e devido a todo o aparato referente à segurança do sistema aeroportuário. 

Fatores como a hora do dia, o trânsito, a distribuição das ambulâncias e o local em que o 

paciente será levado influenciam diretamente o tempo de atendimento pré-hospitalar. 

Buscando estabelecer um tratamento eficaz no menor tempo possível” (CARDOSO et al., 

2014).  

Os atendimentos acontecem em vários momentos e em vários locais, ocorrendo em 

um subsolo, no saguão e até mesmo dentro da aeronave, local este, com espaço muito 
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reduzido para prestar um serviço de emergência. Deste modo, o ambiente de um avião em 

voo expõe pacientes a um leque de estresses físicos, psicológicos e fisiológicos (DAVIS, 

2012). 

Emerge destas situações e dos contextos inesperados a necessidade de um posto de 

atendimento pré-hospitalar, com uma base fixa bem como uma equipe de saúde de acordo 

com normas e leis vigentes com intuito de atender às necessidades de cuidados e atendimento 

médico precoce aos passageiros, tripulação e funcionários que laboram neste ambiente. 

Na resolução ANAC 234/2012 item 6- Serviço Médico de emergência e Remoção de 

Vítimas (SME). O operador de aeródromo deve prever em seu Sistema de Resposta 

Aeroportuária (SREA) a disponibilidade de um Serviço Médico de Emergência e Remoção 

de Vítimas (SME) para atendimento e remoção das vítimas de uma emergência aeroportuária, 

seja esta associada a acidentes/incidentes aeronáuticos ou a outras ocorrências no âmbito do 

Sistema de Resposta Aeroportuária (ANAC, 2012b). 

Deve-se implantar, como parte integrante de seu SME, um posto de atendimento pré-

hospitalar com vistas a efetuar o primeiro atendimento às possíveis vítimas de 

acidentes/incidentes aeronáuticos ou de outras ocorrências no âmbito do sítio aeroportuário 

(ANVISA) (ANAC, 2012b). 

A instalação do o posto de atendimento pré-hospitalar deve ser em local de fácil 

acesso para a área de movimento e terminal de passageiros. O dimensionamento e o 

funcionamento do posto de atendimento pré-hospitalar devem obedecer às normas do 

Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (ANAC, 

2012b). 

Devem-se prover ambulâncias para apoio ao SME, em especial para remoção de 

vítimas a hospitais localizados no entorno do sítio aeroportuário, conforme quantidades 

estabelecidas.  

A operação das ambulâncias deve ser vinculada ao SME e efetuada por pessoal 

capacitado, em conformidade com as normas nacionais de trânsito. O dimensionamento e 

operação das ambulâncias de suporte ao SME devem obedecer às normas do Ministério da 

Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (ANAC, 2012b). 

Ainda nesta resolução, deve garantir que haja pelo menos um médico responsável 

pelo posto de atendimento pré-hospitalar e que este seja responsável pela coordenação das 

ações estabelecidas para o SME no Plano de Emergência em Aeródromo (PLEM) (ANAC, 

2012b). 
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No Aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro, o funcionamento inicial 

do PAPH ocorreu no ano de 2002 com uma sala pequena para os atendimentos e um pequeno 

estar da equipe de saúde e com o seguinte dimensionamento da equipe: contava com um 

médico e dois técnicos de enfermagem sendo um deles com pré-requisitos para assumir a 

condução do veículo de emergência. 

O dimensionamento da equipe de enfermagem no ano supracitado contrariava a lei 

do exercício profissional 7.498/1986 que preconiza que os integrantes da equipe de 

enfermagem não podem atuar sem a supervisão do Enfermeiro. Todas as atividades referidas 

nos artigos 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, seja em instituições 

públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser exercidas e 

desempenhadas sob a supervisão e orientação do Enfermeiro (COFEN, 1986).  

Com o passar dos anos e o surgimento de novos contratos realizados pela 

INFRAERO, as equipes ganharam novos moldes. Hoje (2019), a equipe é composta por 01 

médico, 01 enfermeiro e 01 condutor de veículo de emergência. Assim, as atividades 

desenvolvidas pelo Enfermeiro no ambiente pré-hospitalar estão respaldadas também na 

resolução COFEN 375/2011 artigo 1º, onde garante a atuação do Enfermeiro em via terrestre, 

aérea ou marítima (COFEN, 2011). 

4.2.1 Fluxo de Acionamento no Aeroporto 

Destacam-se dentro do cuidado prestado pela equipe de saúde no ambiente 

aeroportuário e aeronave, as rotinas específicas deste local. 

Deste modo, vale ressaltar que os agravos à saúde podem ser clínicos ou traumáticos 

e os acionamentos acontecem de várias maneiras: acionamento da equipe de saúde via rádio 

de comunicação; via Centro de Operação de Emergência (COE); via presencial com 

acionamento feito na porta do Posto de Atendimento Pré-Hospitalar (PAPH); via ramal de 

emergência direto de uso exclusivo para os acionamentos de emergência (uso exclusivo da 

torre de controle - COE) e via ramal comum aos outros setores do aeroporto, conforme 

sintetizado na Figura 3. 
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Figura 3 - Fluxo de acionamento. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

4.2.2 Fluxo de Informações 

Desta maneira, a informação clara, simples e precisa do ocorrido diz muito quanto ao 

preparo da equipe que prestará o atendimento. O fluxo envolve informação do agravo à 

saúde; informação do local preciso do atendimento implica na chegada rápida da equipe; a 

chegada ao local referido; atendimento e avaliação médica no local; remoção para o Posto de 

Atendimento Pré-Hospitalar (PAPH); ou remoção para unidade hospitalar de referência no 

entorno do sítio aeroportuário em veículo terrestre de emergência (Figura 4). 

Figura 4 - Fluxo de Informações. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Assim, a equipe de saúde que trabalha no aeroporto precisa estar coesa, trabalhar em 

equipe, com eficiência, ter habilidades técnicas e mesmo enfrentando potenciais dificuldades 

durante os atendimentos, não esquecer o humano, pois trabalha-se com vidas, com o outro, 

com suas subjetividades. “É por isso que temos que tentar, por difícil que seja “descer” das 

abstrações da ciência para as experiências subjetivas das quais ela emerge” (MATTHEWS, 

2011, p. 40).  
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CAPÍTULO 5 

5 MAURICE MERLEAU-PONTY COMO REFERENCIAL TEÓRICO E 

FILOSÓFICO  

5.1 Apresentando Merleau-Ponty 

A aproximação com o filósofo deu-se através da minha participação no núcleo de 

pesquisa Filosofia, Saúde e Educação Humanizada da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde pude participar 

das bancas como ouvinte, contribuindo para o meu aprendizado e me aproximando do 

referencial teórico, filosófico e metodológico Maurice Merleau-Ponty o qual foi me indicado 

por minha orientadora para desenvolvimento e construção do meu projeto de Mestrado. 

Maurice Merleau-Ponty nasceu no dia 14 de março de 1908, na França. Seu pai foi 

morto durante uma batalha da I Guerra mundial, em 1914. Foi educado por sua mãe, vivendo 

em companhia de uma irmã e um irmão mais velho (NÓBREGA, 2007, p. 3). 

Apesar da perda do pai Merleau-Ponty parece ter tido uma infância feliz, como 

observado quando se refere a sua doce contingência natal em algumas passagens da 

Fenomenologia da Percepção. Ao escrever àquela que é considerada sua principal obra, aos 

trinta e sete anos, Merleau-Ponty reafirma a sua ligação com a infância, com sua história de 

vida, com a própria compreensão de história como uma visão sobre o tempo (NÓBREGA, 

2007, p. 3). 

Em 1926 entrou para a Escola Normal Superior, com 18 anos, onde conheceu Jean-

Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss e outros estudantes que já àquela 

época questionavam a filosofia ensinada na Universidade e nos liceus, cujos cursos 

abordavam somente até Kant (NÓBREGA, 2007, p. 3). 

Reconheciam a importância do filósofo alemão, mas queriam que a filosofia tratasse 

dos problemas e questões de sua época, tais como: novas descobertas da psicologia e da 

psicanálise; a iminência da guerra, da luta de classes; o movimento impressionista e o 

surrealismo no campo da arte. Enfim, que a filosofia se preocupasse com a existência humana 

(NÓBREGA, 2007, p. 3). 

Depois de graduar na Escola Normal Superior (ENS), Merleau-Ponty lecionou 

filosofia por alguns anos em liceus (escolas secundárias), fez uma pesquisa sobre percepção 
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e, em 1935 assumiu o posto de professor assistente da ENS, que exerceu até o início da 

Segunda Guerra Mundial (MATTHEWS, 2011, p. 10). 

Nesse período, concluiu uma tese de doutorado que mais tarde se tornaria seu 

primeiro livro publicado em 1942, que recebeu o título de A estrutura do comportamento, 

tendo como principal influência em suas anotações, a Escola de Gestalt de Psicologia, que 

destacava a natureza gerada da experiência humana (MATTHEWS, 2011, p. 10). 

Merleau-Ponty é muito menos conhecido, especialmente nos países de língua inglesa, 

do que o contemporâneo Jean-Paul Sartre, seu amigo em certa época, conhecido em função 

de seus romances, peças, contos e ensaios até por muitas pessoas que nunca estudaram sua 

filosofia, e também porque foi por muitos anos uma figura pública de proa na sociedade 

francesa de meados do século passado. O filósofo não escreveu romances ou peças e, embora 

como a maioria dos intelectuais franceses, tenha participado ativamente da vida cultural de 

seu país, seguiu em geral uma típica carreira acadêmica (MATTHEWS, 2011, p. 9). 

Merleau-Ponty não é um professor do claustro, algo que interessa apenas a outros 

profissionais. Muitos diriam que ele é um pensador ao menos tão importante e relevante 

quanto Sartre e, talvez, mais original e profundo (MATTHEWS, 2011, p. 9). 

No final dos anos 30, foi atraído pelas palestras que o emigrado russo Alexandre 

Kojève sobre Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Fez parte de uma juventude que 

transformou a tradição filosófica na França: uma “geração de descontentes” com a tradição 

do ensino de Filosofia e que propunha que o conhecimento filosófico falasse do mundo “em 

carne e osso”, configurou-se assim, o existencialismo francês (MATTHEWS, 2011, p. 11). 

Assim, na Bélgica, o filósofo estudou os arquivos de Husserl, filósofo alemão 

fundador da fenomenologia que, antes de morrer, deixou mais de 45 mil páginas de 

manuscritos estenografados no sistema Gabelsberger, um antigo sistema alemão que adaptou 

para incluir termos de Filosofia. Suas preocupações filosóficas perpassam todo o tempo, 

questões psicológicas importantes discutidas em O primado da percepção e suas 

consequências filosóficas e na obra mais conhecida do grande público, Fenomenologia da 

Percepção, sua tese de doutoramento em 1945 (MATTHEWS, 2011, p. 13). 

Por conseguinte, ao lado de Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty fundou a revista Tempos 

Modernos, em 1945. Em 1947, publicou sua mais importante obra em filosofia política, 

Humanismo e Terror. Tornou-se professor na Universidade de Lyon em 1945 e catedrático 

de Filosofia no Collège de France, em 1952, pronunciando como aula inaugural o ensaio: 

Elogio da Filosofia (MATTHEWS, 2011, p. 12). 
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Em 03 de maio de 1961, com a idade tragicamente precoce de 53 anos (como mostram 

as obras deixadas incompletas) e ainda muito a dizer, Merleau-Ponty morreu vítima de um 

ataque cardíaco (MATTHEWS, 2011, p. 13). 

5.2 A Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty 

Maurice Merleau-Ponty sofreu várias influências referentes ao pensamento da 

fenomenologia como Hegel, filósofos contemporâneos franceses, tais como Henri Bergson e 

Gabriel Marcel, e da tradição filosófica ocidental, sobretudo Descartes e Kant. Porém a 

influência mais significativa foi a do movimento fenomenológico iniciado por Edmund 

Husserl e que o converteu à fenomenologia após a descoberta do pensamento posterior de 

Husserl no final do século dos anos 30 (MATTHEWS, 2011, p. 13). 

O termo fenomenologia significa estudo dos fenômenos, daquilo que aparece à 

consciência buscando explorá-lo. Originou-se do grego Phenomena “aparências”, para tal, 

temos que pôr de lado as suposições objetivistas da atitude natural e concentrar-nos em nossa 

própria consciência subjetiva de como essas coisas aparecem a nós. Temos que retornar “as 

coisas mesmas”, esquecendo quaisquer teorias científicas ou de outro tipo sobre as coisas, 

atendo-nos à descrição de nossa experiência delas, concreta e humana, sobre a qual quaisquer 

teorias devem afinal basear-se (MATTHEWS, 2011, p. 15). 

O subjetivo não é um mundo interior à parte, mas necessariamente relacionados ao 

mundo de que temos consciência. A fenomenologia não está preocupada em explicar, mas 

apenas em descrever o que é essencial à nossa percepção dos objetos, o que significa para 

nós “perceber” um objeto (MATTHEWS, 2011, p. 18). 

A fenomenologia, como Merleau-Ponty a vê, combina, portanto, uma forma de 

subjetivismo com uma forma de objetivismo. É subjetivista por reconhecer que toda 

experiência é experiência de “alguém”, que a “aparência das coisas” é sua aparência para um 

“sujeito específico” (MATTHEWS, 2011, p. 31). 

5.3 Percepção em Merleau-Ponty 

Percepção é o envolvimento pré- reflexivo. Se a fenomenologia é uma tentativa de 

esclarecer o significado dos conceitos utilizados por nós com um retorno às fontes do 

significado, então a percepção deve ser primordial, porque é na percepção que essas fontes 

serão encontradas. Para Merleau-Ponty, a “percepção” é fundamentalmente um movimento 

“prático” com as coisas (MATTHEWS, 2011, p. 33). 
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A percepção, assim como o corpo, pode ser concebida por uma dimensão que é a 

da experiência, e outra que é a da vivência [...], a percepção, quando vista sob a 

ótica do fenômeno, é instância primigênia, que é fundamento do ser-no-mundo, 

pois ela se revela como uma intenção do nosso ser total, que se apresenta como a 

abertura ao mundo (SILVA, 2000, p. 26). 

Em nossa vida cotidiana usamos a razão, pois é muito mais fácil que a percepção. A 

ciência nos dá o cálculo, aparelhos, tecnologias, aparatos teóricos do que a nossa percepção 

nua e crua. Quando ainda estamos no mundo sem ideia o que nos influi mais é a percepção 

que temos das coisas e das pessoas via nossa sensibilidade por isso precisamos ver sem o 

pré-conceito. 

Na fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty o universo da ciência é construído 

sobre o mundo vivido, sobre nossas experiências. “Todo o universo da ciência é construído 

sobre o mundo vivido, e se queremos pensar na própria ciência com rigor, apreciar 

exatamente o seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência 

do mundo da qual ela é expressão segunda” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 3). 

A percepção é o nosso primeiro contato que temos com as coisas, do ponto de vista 

cultural, psicológico, das nossas relações com as coisas e com os outros, trata-se de uma 

relação sensível com as coisas antes de passar para algo mais elaborado e técnico. É o nosso 

contato direto com o mundo. A percepção não é uma construção é um modo de sentir o 

mundo. É primária, é primordial. 
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CAPÍTULO 6 

6 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

6.1 Caracterização da pesquisa 

Adotou-se a metodologia fenomenológica para o desenvolvimento deste estudo visto 

que está sendo desenvolvida sob o referencial metodológico de Maurice Merleau-Ponty, por 

evidenciar em seus estudos uma crítica ampla e rigorosa à compreensão positivista da 

percepção por meio da revisão do conceito de sensação, sua relação com o corpo e com o 

movimento (JOAQUIM, 2017, p. 94). 

Trata-se de um estudo com caráter descritivo onde descreve a totalidade da 

experiência vivida do indivíduo e tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis (LEOPARD, 2001).  

E abordagem qualitativa onde “a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares [...] ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes [...]” (MINAYO, 2013, p. 21). A luz do referencial 

teórico-filosófico de Maurice Merleau-Ponty, um pensador que busca compreender o homem 

e o mundo a partir de sua “facticidade” (MERLEAU-PONTY, 2015).  

A pesquisa fenomenológica permite o desvelamento da realidade, por compreender o 

ser humano como um campo de significados que se corporificam e se tornam humanos no 

encontro com o outro (MERLEAU-PONTY, 2015). 

Optou-se pela pesquisa fenomenológica, pois trata-se de descrever o mundo vivido 

da equipe de saúde que atua na área aeroportuária, suas percepções, vivências, subjetividades 

onde a partir do corpo vivido as vivências e sabedorias podem ser reveladas. 

6.2 Participantes 

A coleta de dados foi realizada com profissionais que atuam no Posto de Atendimento 

Pré-Hospitalar (PAPH) do aeroporto, após convite para participação neste estudo, onde, 

atualmente está em funcionamento com uma equipe que é composta diariamente por 01 

médico, 01 enfermeiro e 01 condutor de veículo de urgência.  

Portanto, existem 07 médicos plantonistas com carga horária de 24 x 144 horas, 04 

enfermeiros plantonistas cumprindo uma carga horária de 24x72 horas e 04 condutores de 

veículo de urgência cumprindo uma carga horária de 24x72 horas. 
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Adotou-se como critérios de inclusão dos participantes: enfermeiros, médicos, 

condutores de veículo de urgência, plantonistas, dos turnos diurno e noturno, incluindo chefia 

de enfermagem e médica. Cabe esclarecer que a chefia médica está inserida na escala como 

plantonista e a chefia de enfermagem atende também como preposta da empresa.  

Assim, após a saída de uma médica do quadro de funcionários já entrevistada e a 

admissão de outra médica para o quadro durante a coleta de dados, conseguiu-se um total de 

16 participantes. 

Vale ressaltar que os condutores de veículo de urgência são os profissionais incluídos 

na equipe de saúde conforme portaria nº 2048, de 5 de Novembro de 2002 em seu capítulo 

IV atendimento pré-hospitalar móvel onde descreve: “1.2.3 - Condutor de Veículos de 

Urgência: 1.2.3.1 - Veículos Terrestres: Profissional de nível básico, habilitado a conduzir 

veículos de urgência padronizados pelo código sanitário e pelo presente Regulamento como 

veículos terrestres, obedecendo aos padrões de capacitação e atuação previstos neste 

Regulamento”. 

Requisitos Gerais: maior de vinte e um anos; disposição pessoal para a atividade; 

equilíbrio emocional e autocontrole; disposição para cumprir ações orientadas; 

habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes, de 

acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito); capacidade de 

trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação discriminada no Capítulo 

VII, bem como para a recertificação periódica (BRASIL, 2002). 

Atrelado aos requisitos básicos para atuar como condutor de veículo de urgência 

destacam-se também as normas vigentes nesta portaria e as atribuições referentes a 

especificidade do ambiente aeroportuário, onde treinamentos internos são exigidos e 

ofertados para a familiarização do ambiente. 

Competências/Atribuições: conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao 

atendimento e transporte de pacientes; conhecer integralmente o veículo e realizar 

manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com 

a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária 

local; conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao 

sistema assistencial local, auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte 

à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas 

de reanimação cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais 

existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de 

saúde (BRASIL, 2002). 
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E como critérios de exclusão os profissionais que estiverem licenciados e de férias, 

no período da coleta de dados. Outrossim, todas as dúvidas foram suprimidas antes do início 

da entrevista e as mesmas aconteceram com pré agendamento e de acordo com a 

disponibilidade do participante.  

6.3 Espaço de pesquisa 

A escolha do cenário para a realização deste estudo foi o Posto de Atendimento Pré 

Hospitalar (PAPH) do aeroporto Santos Dumont localizado no município do Rio de Janeiro 

– RJ.  

O Complexo Aeroportuário do Santos Dumont, Rio de Janeiro, tem uma capacidade 

de 8,5 milhões de passageiros ao ano, um sítio Aeroportuário com área de 833.703 m², um 

pátio das aeronaves com área de 95.800 m² e um terminal de passageiros que dispõe de uma 

área de 19.000 m² (SDU, 2012). 

Local este que conta com uma equipe de saúde de plantão 24h ininterrupta que presta 

assistência aos passageiros, tripulantes e funcionários do sistema aeroportuário e encontra-se 

baseada no Posto de Atendimento Pré-Hospitalar (PAPH). Conta com um efetivo de plantão 

sendo um médico, um enfermeiro e um condutor de veículo de emergência (ambulância) 

(INFRAERO, 2019, p. 3). 

O Posto de Atendimento Pré Hospitalar localiza-se no térreo, no lado do embarque, 

contém uma recepção com poltrona para familiares e acompanhantes aguardarem durante os 

atendimentos, um estoque (farmácia), um consultório com maca, pia, mesa e duas cadeiras, 

corredor pequeno, uma maca destinada ao material de emergência para atendimento externo 

como o Desfibrilador Automático (DEA) e mochilas de atendimento com materiais e 

medicamentos de emergência, quais sejam: uma mochila de trauma, uma de ventilação e uma 

de medicação. 

Contém um banheiro para pacientes adaptado para portadores de necessidades 

especiais com entrada para cadeira de rodas, com barras na porta, ao lado do vaso sanitário, 

ao lado da pia e no Box. 

Contém uma sala de procedimentos onde são realizadas suturas, punções, 

oxigenoterapia, realização de Eletrocardiograma (ECG), hidratação venosa e observação em 

curto prazo, bem como reanimação cardiopulmonar. Contém uma pia, armário de 

medicações. Cilindro de oxigênio, mesinha com gavetas para guarda de materiais e insumos, 

aparelho de ECG. 
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Possui para os funcionários um repouso com camas e armários para guarda de 

pertences e um banheiro com chuveiro, uma sala com televisão, geladeira, mesa, cadeiras e 

poltrona.  

Assim, o posto de atendimento pré-hospitalar deve ser instalado em local de fácil 

acesso para a área de movimento e terminal de passageiros. Devem prover ambulâncias para 

apoio ao SME, em especial para remoção de vítimas a hospitais localizados no entorno do 

sítio aeroportuário (ANAC, 2012b).  

Uma porta de saída lateral chamado de acesso central, com revista via aparelho de Rx 

como protocolo de segurança, culminando na área restrita onde se encontra estacionada uma 

viatura montada com equipamentos e materiais de emergência para transporte de pacientes 

para os casos considerados com risco de morte, bem como uma segunda ambulância reserva 

destinada às remoções pertencente à INFRAERO (Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária). 

Desta maneira a disponibilidade de um Serviço Médico de Emergência e Remoção 

de Vítimas (SME) para atendimento e remoção das vítimas de uma emergência aeroportuária, 

seja esta associada a acidentes/incidentes aeronáuticos ou a outras ocorrências, deve como 

parte integrante de seu SME, um posto de atendimento pré-hospitalar com vistas a efetuar o 

primeiro atendimento às possíveis vítimas de acidentes/incidentes aeronáuticos ou de outras 

ocorrências no âmbito do sítio aeroportuário (ANAC, 2012b). 

Deste modo a operação das ambulâncias deve ser vinculada ao SME e efetuada por 

pessoal capacitado, em conformidade com as normas nacionais de trânsito. Assim como o 

dimensionamento e operação das ambulâncias de suporte ao SME devem obedecer às normas 

do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

(ANAC, 2012b). 

6.4 Produção dos dados 

Como técnica de coleta de dados foi utilizada a entrevista fenomenológica, onde 

ofereceu flexibilidade na coleta de informações sobre o participante da pesquisa, e “é 

caracterizado por não existir” uma sequência de perguntas, a pesquisa inicia-se com algumas 

perguntas feitas pelo pesquisador e os “respondentes” ou “informantes” contam suas histórias 

de uma forma narrativa, obtendo-se dados através da continuidade da conversação 

(MINAYO, 2013, p. 99).  
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A participação nesta pesquisa consistiu em uma entrevista (conversa) individual 

gravada em gravador digital em que a pesquisadora fez perguntas seguindo um roteiro de 

entrevista fenomenológica destacando assim 01 (uma) pergunta indutora: Qual a sua 

percepção acerca do cuidado prestado no ambiente aeroportuário e aeronave?   

E seguindo um roteiro de entrevista fenomenológica com a equipe de saúde que atua 

no aeroporto:  

1) Comente como é a experiência em relação ao cuidado prestado pela equipe no 

aeroporto e aeronave? 

2) Qual a sua percepção em relação aos atendimentos emergenciais no ambiente 

aeroportuário? 

3) Comente livremente o que destacaria em relação ao cuidado? 

4) Quais medidas na sua percepção poderiam melhorar o cuidado prestado aos 

passageiros e funcionários no ambiente aeroportuário e aeronave? 

5) O (a) Sr. (a) tem algo mais a acrescentar em relação ao cuidado? 

O método fenomenológico é baseado em fenômenos revelados através da entrevista 

livre de teorias e hipóteses. Onde envolve as experiências vividas e que permite a narração 

das mesmas pelos componentes da equipe de saúde do aeroporto que concordarem em 

participar da pesquisa. 

Desta maneira, o método fenomenológico, é liberto de proposições, para todas as 

ciências. “Assim, a fenomenologia não se preocupa, pois, com algo desconhecido que se 

encontre atrás do fenômeno; só visa o dado, sem querer decidir se esse dado é uma realidade 

ou uma aparência” (PRODANOV, FREITAS, 2013, p.35). 

Após a apresentação da proposta do estudo, leitura e explicação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), vale ressaltar e esclarecer que aos participantes 

da pesquisa foram garantidos o anonimato e o direito de se retirar da pesquisa a qualquer 

momento.  

A captação dos participantes para a entrevista foi previamente agendada, no próprio 

Posto de Atendimento Pré-hospitalar, em uma sala reservada, onde constam duas cadeiras e 

uma mesa e por ser considerado um local tranquilo, com poucos ruídos, livre de risco de 

interrupções, onde, em todo momento foi mantida a confidencialidade das informações e a 

preservação da privacidade. 

O dia e horário para a realização da entrevista foram marcados conforme a 

disponibilidade, sem prejuízo das atividades profissionais. O tempo de duração da entrevista 
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foi conforme o participante desejou e o que foi falado foi digitado (transcrito) e será guardado 

por três anos, por determinação ética da pesquisa sob a responsabilidade da Profª Rose Mary 

Costa Rosa Andrade Silva (orientadora desta pesquisa) em seu armário exclusivo para 

pesquisa, chaveado que está em uma sala em seu departamento. As entrevistas foram 

realizadas no período de janeiro a março de 2019. 

6.5 Tratamento dos dados 

Após a coleta de dados junto à equipe de saúde que atua no aeroporto, foi realizada a 

transcrição das falas e a análise das entrevistas. Inicialmente os discursos foram numerados 

e lidos de maneira integral e de forma atenta, com a finalidade de apreender o sentido de uma 

forma ampla e posterior interpretação. 

6.6 Riscos e benefícios 

A pesquisa oferece riscos mínimos aos participantes do estudo, os quais foram 

orientados e esclarecidos quanto aos objetivos e a assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Ademais, não acarretou ônus financeiro para os participantes, 

ficando a cargo da pesquisadora as despesas com o desenvolvimento do projeto. 

Assim, comunicamos que se preveem riscos mínimos à dimensão emocional. No 

entanto, o participante poderá sentir cansaço e desconforto pelo tempo que envolve a 

conversa e por ter de relembrar algumas vivências que possam ter causado sofrimento. Caso 

isso venha a acontecer, poderei concluir a entrevista e caso precise, uma avaliação 

psicológica será garantida pela pesquisadora. 

Cabe ressaltar que o material coletado irá atender exclusivamente ao propósito da 

pesquisa e os resultados, serão publicados e divulgados na forma de periódicos, dissertação, 

exposição em seminários, congressos e em eventos na área da saúde e educação, respeitando 

o sigilo sobre a identificação dos participantes.  

O estudo irá contribuir com informações de modo a fornecer subsídios para a 

construção do conhecimento em saúde e informação referente ao cuidado na área 

aeroportuária, bem como novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre essa temática. 

 Espera-se que contribua para elucidar e para reflexão acerca do cuidado prestado aos 

passageiros e funcionários da área aeroportuária pela equipe de saúde. 
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6.7 Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa está vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, curso de Mestrado Acadêmico pelo Programa 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e a Empresa MED MAIS Soluções em Serviços Especiais Eirele como 

coparticipante e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) como 

coparticipante.  

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) de acordo com a resolução 466/2012, que após análise foi aprovado sob 

o parecer número 3.022.869 e CAAE número 95987018.80000.5243. Sendo assim, os 

participantes que concordaram em participar e colaborar com a pesquisa, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Foi garantido o anonimato e por isso, o nome do participante não foi revelado, 

utilizando-se um nome fictício. As entrevistas foram gravadas em dispositivo magnético que 

será desprezado após três anos.  

Por conseguinte, as informações fornecidas pelos participantes, tiveram sua 

privacidade garantida pelas pesquisadoras. A identificação se deu através das letras E, M e 

C, inicial das palavras Enfermeiro Médico e Condutor seguida de um número (E1, M1, C1) 

que não corresponde a sequência de sua participação na pesquisa. Estes resultados foram 

disponibilizados aos participantes, sempre que requisitados à pesquisadora.  

Após contato prévio, as empresas coparticipantes aceitaram participar do estudo e 

assinaram as cartas de anuência que foram submetidas e aprovadas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 

da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

6.8 Procedimentos de análise e interpretação dos dados 

6.8.1 Método de Amedeo Giorgi 

Após a coleta de dados das falas dos participantes percorreu-se as etapas sugeridas 

por Amedeo Giorgi (Figura 5) e análise à luz de Merleau-Ponty, cujo método 

fenomenológico destina-se a empreender pesquisas sobre fenômenos humanos, tais como 

vividos e experienciados (GIORGI, 2009). A proposta de Giorgi, um dos mais conceituados 
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fenomenólogos da atualidade, lida com as descrições de depoimentos, relatos ou entrevistas 

sobre experiências vividas em relação a um determinado fenômeno seguindo quatro passos, 

que são discutidos a seguir (ANDRADE; HOLANDA, 2010). 

O primeiro passo apresentado por Giorgi, faz-se uma leitura geral do todo, o sentido 

do todo, para se ter um senso geral de tudo que foi colocado, de tudo que foi descrito para se 

alcançar uma visão geral. É preciso compreender a linguagem de quem descreve sem 

identificar as unidades significativas. Ter uma boa base para o próximo passo. 

Após o senso geral obtido passa-se para a discriminação das unidades significativas, 

o pesquisador volta ao início do texto e lê novamente com o objetivo de discriminar as 

unidades de sentido com base numa perspectiva psicológica com foco no fenômeno que está 

sendo pesquisado (ANDRADE; HOLANDA, 2010). 

Não se pode analisar um texto inteiro de uma só vez, é necessário quebrá-lo, em 

unidades significativas, que emergem sempre que se percebe uma mudança psicologicamente 

sensível de significado da situação para o sujeito. As discriminações são espontaneamente 

percebidas dentre as descrições do sujeito e são alcançadas quando o pesquisador assume 

uma atitude psicológica em relação à descrição concreta (ANDRADE; HOLANDA, 2010). 

Para Giorgi (2009) as unidades de sentido não necessariamente existem no texto, elas 

existem apenas em relação à atitude do pesquisador. Isso quer dizer que as unidades de 

sentido não são arbitrárias e o esforço de classificá-las costuma levar à autocorreção. 

Uma vez que foram delineadas as unidades de sentido, o pesquisador passa por elas 

e configura as expressões cotidianas do sujeito em linguagem psicológica com ênfase no 

fenômeno que está sendo investigado. Alcança-se esse objetivo com uma ampla investigação 

dos termos que o narrador quis expressar. A linguagem vivencial fenomenológica. 

Último passo do método apresentado por Giorgi ocorre uma síntese das unidades 

significativas transformadas em estrutura de aprendizado, experiência, “evoluindo para uma 

tematização e categorização das unidades significativas convergentes” (GIORGI, 2009).  

Relembrando que dificilmente conduziremos uma pesquisa desse tipo com apenas um 

sujeito. Quanto mais sujeitos, mais variações e maior a habilidade de ver o que é essencial. 

A proposta da fenomenologia surge como uma excepcional perspectiva de olhar o fenômeno 

humano no sentido da descoberta e desvelamento desse particular fenômeno da realidade 

(ANDRADE; HOLANDA, 2010). 
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Figura 5 - Metodologia de Amedeo Giorgi. 

 

Fonte: Adaptado de GIORGI (2009). 

6.8.2 A interpretação fenomenológica 

Ao analisar as entrevistas, os discursos foram lidos de maneira integral recorrendo a 

procedimentos metodológicos definidos pela fenomenologia, com intuito de apreender o 

sentido universal, porém sem interpretar ou identificar atributos contidos. Posteriormente 

buscou-se em cada discurso a presença da essência do fenômeno. 

Com a obtenção das unidades de significados que emergiram das entrevistas, que 

tiveram sentido e que responderam à questão de pesquisa, foram examinados e submetidos à 

análise temática e sob o referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty, onde o sentido: 

“[...] transparece na interseção de minhas experiências com as do outro, pela 

engrenagem de umas sobre as outras; ele é, pois, inseparável da subjetividade e da 

intersubjetividade, que faz sua unidade pela retomada de minhas experiências 

passadas em minhas experiências presentes, da experiência do outro na minha” 

(MERLEAU-PONTY, 2015). 
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A equipe de saúde que atua prestando cuidados aos passageiros, tripulantes e 

funcionários no aeroporto e aeronave, vivencia no universo aeroportuário uma 

intersubjetividade com a própria equipe interdisciplinar no processo do cuidar, com o 

paciente e muitas vezes com o familiar. 

Deste modo, a fenomenologia é antes de tudo um método para modificar nossa 

relação com o mundo, para dela se tomar uma consciência mais aguda. Mas ao mesmo tempo 

e por isso mesmo, ela já é certa atitude face ao mundo ou mais exatamente certa atitude em 

face de nossa relação com o mundo, é o nosso contato direto com o mundo (THEVENAZ, 

2017). 

O método fenomenológico permite assim incitar simultaneamente e de um só 

movimento em direção às raízes da subjetividade e ao fundamento do mundo objetivo. É uma 

relação sensível com as coisas (THEVENAZ, 2017). 
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CAPÍTULO 7 

7 RESULTADOS 

7.1 Características Sociodemográficas 

Após o convite feito, a presente dissertação contou com 16 participantes, ou seja, 

todos os profissionais dentro dos critérios de inclusão concordaram em participar da pesquisa 

e demonstraram-se surpresos, alguns não compreendiam quais eram os objetivos e chegaram 

a mencionar que seria ótimo dar voz à equipe de saúde que labora no ambiente aeroportuário. 

Após a elucidação dos objetivos do estudo, os participantes tiveram suas percepções 

captadas prezando pelo anonimato e privacidade.  

Desvelaram-se as percepções da equipe de saúde no próprio Posto de Atendimento 

Pré-hospitalar do aeroporto em horário previamente agendado, onde inicialmente realizou-se 

a coleta dos dados sociodemográficos com intuito de traçar o perfil. Todos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE). 

Realizou-se a caracterização dos participantes do estudo com os dados apresentados 

no Quadro 4. 

Quadro 4 - Caracterização dos participantes. Niterói, 2020. 

Participantes Masculino Feminino 

Médicos  (M) 01 07 

Enfermeiros  (E) 01 03 

Condutores de Veículos de emergência  (C) 04 00 

Total: 06 10 

Total de participantes: 16 

Fonte: Autoria própria (2020). 

No dado que se refere ao sexo observou-se uma predominância do sexo feminino, 

com 62,5% e do sexo masculino 37,5%, conforme apresentado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1- Participantes classificados de acordo com o sexo. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Nos dados que se refere à escolaridade, há uma predominância em participantes com 

ensino superior sendo 75% e ensino médio 25%, conforme apresentado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Participantes classificados de acordo com a escolaridade. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

No que se refere a idade dos participantes, observa-se no Gráfico 3 que as idades 

variam entre 26 a 67 anos de idade. Participantes com 26 anos (2) 12,5%, com 30 anos (1) 

6,3%, com 31 anos (1) 6,3%, com 33 anos (1) 6,3%, com 34 anos (1) 6,3%, com 40 anos(1) 

6,3%, com 44 anos (2) 12,5%, com 48 anos (2) 12,5%, com 53 anos (2) 12,5%, com 55 anos 

(1) 6,3%, com 60 anos (1) 6,3%, com 67 anos (1) 6,3%. 
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Gráfico 3 - Participantes classificados de acordo com a idade. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Em relação aos dados referentes ao tempo de formação, nota-se que há uma variação 

entre 01 a 42 anos de tempo de formação profissional (Gráfico 4). A saber: tempo de 

formação de 01 ano (6,3%), 02 anos (6.3%), 04 anos (6,3%), 08 anos (6,3%), 09 anos 

(12,5%), 10 anos (6,3%), 11 anos (6,3%), 12 anos (6,3%), 20 anos (12,5%), 24 anos (6,3%), 

30 anos (6,3%), 35 anos (12,5%), 42 anos (6,3%). 

Gráfico 4 - Participantes classificados de acordo com o tempo de formação. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Dentre os cursos de atualização em emergência realizadas pelos participantes, 

destacam-se no Gráfico 5 o Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) com 18,8%, o 

curso International Trauma Life Support (ITLS) com 12,5% e os cursos Advanced Trauma 

Life Support (ATLS) e o curso Basic Life Support (BLS) ambos com 6,3% realizados pelos 

participantes e 56,3% não realizaram nenhum curso até o momento da coleta de dados. 
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Gráfico 5 - Participantes classificados  

de acordo com o curso de atualização em emergência. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

No Gráfico 6 apresenta-se um demonstrativo no que se refere ao turno de trabalho. 

Observa-se que há uma predominância do turno 24h de trabalho, visto que grande parte dos 

participantes são plantonista já descrito nos critérios de inclusão com 93,8% e a chefia médica 

e de enfermagem com 6,3% como diarista. 

Gráfico 6 - Participantes classificados de acordo com o turno de trabalho. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Os dados referentes à especialização-nível superior, indicados no Gráfico 7, 

demonstraram que 02 participantes (16,7%) têm especialização em Urgência e Emergência, 

01 participante (8,3%) em Saúde do Trabalhador, 01 participante (8,3%) em Terapia 

Intensiva, 01 participante (8,3%) com especialização em Geriatria e 01 participante (8,3%) 

em Infectologia (8,3%). Por outro lado 50% não relataram nenhuma especialização no 

momento da coleta dos dados, contrariando os pré-requisitos contratuais no que tange os 

critérios para laborar como equipe de saúde do ambiente aeroportuário. 
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Gráfico 7 - Participantes classificados de 

 acordo com a especialização nível superior. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 No que tange as categorias profissionais (Gráfico 8), constata-se que 50%, ou seja, 

08 são médicos, 04 são enfermeiros (25%) e 04 são condutores de veículos de urgência 

(25%). 

Gráfico 8 – Participantes classificados de acordo com a categoria profissional. Niterói, 2020. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Os resultados apontam que a predominância das características sociodemográficas 

dos participantes do estudo são: sexo feminino (62,5%), nível superior (75%), as idades 

variam entre 26 a 67 anos de idade, tempo de formação variam entre 01 a 42 anos, curso de 

atualização em emergência Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) com (18,8%), 

turno de trabalho plantonistas 24 horas (93,8%), nos profissionais de nível superior 

predomina o curso de especialização em urgência e emergência com (16,7%) e os dados 

referentes a categoria profissional predomina a categoria médicos com (50%). 
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Os significados da percepção da equipe de saúde que emergiram acerca do cuidado 

no ambiente aeroportuário e aeronave estão descritos nas categorias no Quadro 5. 

Quadro 5 - Percentual das categorias e suas dimensões. Niterói, 2020. 

Categorias Participantes 

Categoria 1: A experiência profissional e o mundo 

vivido como alicerce do cuidado no aeroporto e aeronave 
7/43,75% dos participantes 

Categoria 2: O tempo vivido do profissional durante os 

atendimentos emergenciais no aeroporto e aeronave 
8/50% dos participantes 

Categoria 3: O corpo do profissional como mediador do 

cuidado humanizado no aeroporto e aeronave 
10/62,5% dos participantes 

Categoria 4: Comunicação e intersubjetividade do 

cuidado no aeroporto e aeronave 
12/75% dos participantes 

Total de participantes 16 = 100% 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Das categorias acima houve uma prevalência de 75% da comunicação e 

intersubjetividade em destaque na subcategoria 4.   

Merleau-Ponty (2015), em sua obra “Fenomenologia da Percepção”, descreve a 

comunicação através da fala como um verdadeiro gesto que contém seu sentido, deste modo, 

como a comunicação através do gesto contém o seu, sendo assim a comunicação torna-se 

possível. Há a necessidade de um conhecimento prévio do vocabulário das falas do outro 

para que haja uma compreensão. 

Assim, a percepção do profissional da equipe de saúde que atua prestando o cuidado 

no ambiente aeroportuário e aeronave, sente e relata a importância de uma comunicação 

clara, segura e sua inter-relação com os pacientes e funcionários deste ambiente.  
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CAPÍTULO 8 

8 CATEGORIA 1: A EXPERIÊNCIA E O MUNDO VIVIDO COMO ALICERCE 

DO CUIDADO NO AEROPORTO E AERONAVE 

Descreve-se neste capítulo a categoria que emergiu e as percepções desveladas 

através do mundo vivido dos participantes, a partir das falas da equipe de saúde que atua no 

ambiente aeroportuário e aeronave, vislumbrando a essência do fenômeno através de suas 

experiências e vivências como alicerce do cuidado no aeroporto. 

Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos 

pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, 

precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual ela é a 

expressão segunda (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 3). 

Através do mundo vivido e de nossas experiências que percebemos o mundo, tudo 

que nos cerca, tudo que nos é dado tal como é. 

“É uma experiência muito agradável. É muito diferente do que se faz em um 

ambulatório, em um Pronto Socorro, em um hospital, é uma experiência única 

porque só existe mesmo nesse ambiente (M 3)”. 

É visto pelos profissionais como uma liberdade única, uma experiência boa. 

“Os atendimentos emergenciais no ambiente aeroportuário são assim, 

imprevisíveis[...]” (M 8). 

“O cuidado é desde o comunicado que existe um passageiro ou uma pessoa 

passando mal até chegarmos ao local, é uma apreensão muito grande até chegar 

lá porque a gente não sabe o que vai encontrar pela frente” (C 4). 

Os profissionais percebem ser de suma importância o acionamento e a necessidade 

do atendimento, bem como a informação clara e objetiva do local. 

“O cuidado prestado pela equipe no aeroporto tem que ser um cuidado imediato, 

direcionado para a queixa do paciente, e ao mesmo tempo, acolhedor” (M 8). 

O acolhimento visto como cuidado integral pode ser entendido como agasalhamento, 

recebimento, acomodamento, acalento. Ou seja, promove um encontro diferenciado, 

permeado de contato e afeto (CARNUT, 2017). 
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“O cuidado que a gente procura ter é dar maior conforto possível ao paciente, ver 

realmente o que está acontecendo com ele pra dar os cuidados direcionados 

[...]dar maior atenção no que ele tá precisando pra poder prestar o melhor 

cuidado possível” (C1). 

A percepção do acolhimento pela equipe de saúde torna-se importante em um 

ambiente de passagem, com incertezas por parte dos passageiros, pois muitas vezes não 

sabem se serão liberados para prosseguirem a viagem ou não. 

“[...] a experiência em relação ao cuidado que a gente presta, ela é bastante ampla 

porque você pode atender casos com uma simplicidade como paciente resfriado, 

como você pode atender casos muito mais sérios como traumas, um infarto, um 

AVC por exemplo [...]” (M 5). 

 Uma reflexão acerca dos agravos considerados mais simples torna-se necessária visto 

que no contexto atual o mundo vivencia a pandemia do novo coronavírus, bem como outras 

doenças infecto contagiosas. 

“[...] tem coisas que não têm relação com o cuidado da equipe médica. As pessoas 

acabam confundindo as coisas, eles acham que tudo o posto médico tem que 

resolver independente de ser uma demanda do serviço de saúde ou não [...]” (M4). 

“Cuidado em saúde é o tratar, o respeitar, o acolher, o atender o ser humano em 

seu sofrimento, em grande medida, fruto de sua fragilidade social, mas com 

qualidade e resolutividade de seus problemas” (PINHEIRO, 2009). 

Os participantes M3, C4, M8, C1, M5 e M4 percebem que além da experiência 

proporcionada, o cuidado deve ser direcionado, com foco nos sinais e sintomas, onde, o 

mesmo acontece desde o momento em que há a informação que alguém necessita de 

cuidados, que o inesperado causa certa apreensão, porém esse cuidado deve proporcionar 

conforto, deve ser acolhedor, prestar o melhor cuidado possível pois trata-se de uma 

experiência única.  

Assim, a visão objetivista só poderia derivar da nossa experiência, como exemplo, os 

cientistas são seres humanos, que partem de sua própria experiência subjetiva das coisas e 

desenvolvem uma visão objetiva comparando essas experiências subjetivas entre eles. 

Portanto, a experiência mesma é anterior a quaisquer teorias científicas que tentem explicá-

la (MATTHEWS, 2011, p. 47). 
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Para Merleau-Ponty (2015, p. 3), “tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, 

eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos 

da ciência não poderiam dizer nada”. 

“[...] é basicamente o cuidado a um paciente no ambiente aeroportuário e 

aeronave é um cuidado humanizado, mas focado basicamente na pontualidade do 

que o paciente está sentindo naquele momento. Visa dar rapidez e do pronto 

atendimento que a gente tem que prestar até porque qualquer atraso que tenha 

qualquer é dúvida que se tenha atrasa toda uma situação, vocês imaginam que a 

gente adentra em uma aeronave e ali tem uma pessoa passando mal ou se sentindo 

ameaçada de algo mas a gente não pode esquecer que a gente tem além daquela 

pessoa, no caso, a gente tem mais duzentas e poucas pessoas olhando e querendo 

que a gente atue [...]” (M 6). 

“É uma experiência pra mim diferente, eu tô acostumado a atuar em outras 

áreas[...]. Então, pra mim é uma experiência diferente, estar atuando na área do 

aeroporto, são regras diferentes [...]” (C3). 

“É, como o atendimento é muito dinâmico, é a percepção médica tem que ser 

fundamentada na experiência profissional devido ao certo tempo, dedicado a esse 

tipo de pessoa, pois o objetivo inicial do paciente é considerando que na maior 

parte é de passageiro, … a prioridade é liberá-lo para o voo então tem que ser 

fundamentado na experiência, no modo de ver o paciente, com bastante 

abrangência e... é objetivando também a orientação do seguimento é...ao cuidado 

médico que ele deve ter” (M3). 

Percebe-se nas falas dos participantes acima um cuidado humanizado, com 

pontualidade e precisão referente ao atendimento prestado e também uma preocupação 

quanto ao seguimento de normas e condutas específicas do ambiente aeroportuário. 

“[...] O cuidado deve perpassar todas as categorias profissionais inseridas no âmbito 

da saúde, logo, todas devem deter o cuidado como objeto de sua práxis [...]”. Neste sentido, 

o cuidado requer do profissional que deseja prestá-lo alguns atributos necessários, sendo eles: 

a ética nas relações humanas, a solidariedade e a confiança. Todo cuidado tem como objetivo 

o alívio, o conforto, podendo promover a cura, o bem-estar e, quiçá, a mudança de estilo de 

vida (CARNUT, 2017). 

É o preocupar-se com o outro dentro de um dado contexto. 

“Bom, é um pouco tenso, totalmente diferente de uma assistência interna dentro 

do hospital, que a gente nunca sabe o que que vai encontrar, então você tem que 

sair preparado para encarar qualquer tipo de atendimento, de uma dor de cabeça 
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a um trauma grave, então bem mais complicado, bem mais complexo porque um 

atendimento que você vai numa enfermaria, e chega lá você já tem uma noção do 

que você vai fazer. É um pouco diferente, bem mais tenso do que um atendimento 

interno no hospital” (E 3). 

“Bem, é o atendimento prestado, o cuidado é cem por cento voltado para aquele 

momento né, a gente atende de coisas basais até mais graves [...]” (E 4). 

“Bom, eu acho que o cuidado da equipe ele é limitado. Acho que a gente tem 

limitação em relação à mobilidade com o paciente, com a mobilidade da equipe, 

acho que a gente tem limitação em relação ao nosso material, [...] aqui a gente tá 

exposto a atender pacientes com traumas muito graves, é esmagamento, é 

queimaduras muito graves [...]” (M 7).  

A apreensão voltada para o cuidado no ambiente aeroportuário e aeronave vai de 

encontro ao inesperado, à exposição da equipe bem como do paciente atendido. Justifica-se 

pois os atendimentos acontecem muitas vezes no próprio local do acionamento, podendo ser 

dentro da aeronave, local este com limitação de espaço, muitas vezes no próprio solo, 

restaurantes, lanchonetes, estacionamento, banheiros, calçada do aeroporto e em salas onde 

muitos funcionários laboram. 

Se agora nós nos voltamos, como se faz aqui, para a experiência perceptiva, 

observamos que a ciência só consegue construir uma aparência de subjetividade: ela introduz 

sensações que são coisas ali onde a experiência mostra que já existem conjuntos 

significativos, ela sujeita o universo fenomenal a categorias que só são exigidas no universo 

da ciência (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 33). A experiência perceptiva se dá através das 

sensações, de um conjunto de emoções. 

“É… a experiência é que você tem uma liberdade única, de estar com aquele 

paciente, vítima de mal súbito [...]” (E1). 

“[...] consiste mais em um atendimento pré-hospitalar, no caso e ou de baixa 

complexidade, mas focado em acidentes maiores, de pista [...]” (M1). 

“Bom eu acho que é uma experiência legal [...] as equipes são bem treinadas, na 

maioria das vezes e também tem uma infraestrutura boa de cuidado [...]” (M2). 

Os depoentes E1, M1, M2, entendem como atendimento pré-hospitalar, destacam a 

infraestrutura nos ambientes de cuidados além de ser uma experiência de cuidado onde há 

uma liberdade única e percebem como uma experiência boa. 
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Deste modo, para o filósofo “a análise reflexiva, a partir de nossa experiência do 

mundo, remonta ao sujeito como a uma condição de possibilidade distinta dela, e mostra a 

síntese universal como aquilo sem o que não haveria mundo” (MERLEAU-PONTY, 2015, 

p. 4-5). 

“[...] às vezes parece que as pessoas se desesperam com coisas tão básicas que 

acaba apavorando a equipe por atendimentos que não são tão emergenciais assim, 

entendeu? ” (M 4) 

“É, como as pessoas que nos acionam acabam sendo pessoas leigas [...], às vezes 

vamos preparados para uma dor de barriga e na realidade é uma queda da própria 

altura com corte contuso na cabeça, provocado por uma dor de barriga, e às vezes 

a gente vai pra um paciente que eles designam extremamente grave e o paciente 

às vezes não está [...]” (E 2). 

“[...] então esse primeiro acionamento e esse primeiro atendimento ele é de suma 

importância pra gente, é aonde a gente identifica a necessidade do atendimento e 

se prepara para o local. As equipes saem em tempo resposta, chegam lá, verificam 

a situação ocorrida, verifica o quadro clínico desse paciente e... e esse paciente é 

trazido para o posto médico e aí é feito os procedimentos clínicos né até a melhora 

e estabilização desse paciente” (C 2). 

As equipes trabalham com tempo resposta, é um momento tenso, de verificação e 

estabilização do paciente, pois decorrente desse atendimento poderá culminar para uma 

remoção para o ambiente hospitalar. 

“[...] fazer um trabalho de prevenção com os pacientes, com os funcionários que 

atuam no aeroporto… eu tive muitos problemas com o paciente com crise 

convulsiva que não tomava remédio, muitos pacientes com crise hipertensiva, 

pacientes com AVC, então assim, são coisas evitáveis que o paciente acompanha 

pelo atendimento que não fazem acompanhamento médico, só quando passam mal 

[...] (M1). 

Com base na fala do depoente M1, a percepção e a preocupação com as necessidades 

relacionadas à saúde são importantes como prevenção dos agravos à saúde em um ambiente 

de passagem como o aeroporto. A equipe de saúde está direcionada aos cuidados de urgência 

e emergência, todavia pode atuar no sentido de informações referentes à prevenção de 

doenças e complicações oriundas de comorbidades. 

Um estudo realizado no aeroporto Internacional de Assiut, no Egito, Pre-travel health 

seeking practices of Umra lindah pilgrims departing from Assiut International Airport, Egypt 
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(AZIZ et al., 2018), demonstra uma fragilidade no sentido dos passageiros perceberem a 

importância e terem a preocupação de procurar uma avaliação médica pré viagem. 

Desta maneira, “a aquisição mais importante da fenomenologia foi sem dúvida ter 

unido o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em sua noção do mundo ou da 

racionalidade. A racionalidade é exatamente proporcional às experiências nas quais ela se 

revela” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 18). 

[...] só podemos atribuir significado a uma ideia abstrata referindo-nos de volta à 

nossa própria experiência direta das coisas, isto é, à percepção. Diante disso, perceber algo 

não é apenas ter uma ideia a respeito, mas lidar com isso de alguma forma (MATTHEWS, 

2011, p. 33). 

Nas falas dos participantes há uma grande preocupação, uma tensão com os tipos de 

acionamentos e como são feitos esses acionamentos, o que vão encontrar referente aos 

atendimentos, aos agravos à saúde, sobretudo, percebem como uma experiência única, 

diferente, porém em um ambiente limitado. 

Assim, quando pensamos no mundo, a nossa visão se distancia, por isso recuamos 

por assim dizer, a fim de examinar quais são os fatos relevantes de uma situação, de modo a 

poder então construir uma teoria ou afirmar alguma coisa sobre esses fatos (MATTHEWS, 

2011, p. 48). 

Para Merleau-Ponty (2015), as nossas experiências são anteriores a qualquer teoria 

científica e construídas sobre o mundo vivido onde a nossa percepção é o nosso primeiro 

contato com o mundo, ou seja, é uma pré-reflexão, é primária e é primordial. 
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CAPÍTULO 9 

9 CATEGORIA 2: O TEMPO VIVIDO DO PROFISSIONAL DURANTE OS 

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NO AEROPORTO E AERONAVE 

Nesta categoria, desvelaram-se as percepções dos profissionais referentes aos 

atendimentos emergenciais no ambiente aeroportuário e aeronave, o tempo vivido do 

profissional bem como sua inter-relação e intersubjetividade com o paciente ora atendido e 

o profissional como mediador direto desse cuidado. 

Para o filósofo, é preciso que minha vida tenha um sentido que eu não constitua, que 

a rigor exista uma intersubjetividade, que cada um de nós seja simultaneamente um anônimo 

no sentido da individualidade absoluta e um anônimo no sentido da generalidade absoluta. 

Nosso ser no mundo é o portador concreto desse duplo anonimato (MERLEAU-PONTY, 

2015, p. 601). 

“A minha percepção em relação aos atendimentos emergenciais [...], são pontuais 

você não tem muito a tua relação com o paciente é muito curta, então é uma coisa 

muito imediata. Atendeu, prestou o serviço, dá pra resolver aqui, resolve, não dá 

pra resolver, remove. Então assim, é eficiente, a minha percepção é, os 

atendimentos são eficientes, a relação é fica um pouco impessoal porque você não 

aprofunda a relação né, uma coisa atendeu, diagnosticou, ou resolve, ou remove” 

(M5). 

Os atendimentos acontecem de forma rápida e a relação com o paciente é curta e 

momentânea. 

“[...] é tentar resolver o problema o mais rápido possível e aquilo que a gente não 

possa resolver internamente, no nosso posto de saúde, a gente remover o paciente 

o mais rapidamente para um local onde haja uma um cuidado terciário de melhor 

aporte pro paciente[...], a gente imediatamente faz a remoção do paciente com 

segurança para um local onde haja mais recurso” (M6). 

“É basicamente isso é o atendimento de emergência, é... a gente faz na verdade o 

pré-hospitalar. E a gente tenta estabilizar aqui e não havendo condições 

removemos [...], isso às vezes cria um pouco de dificuldade [...]” (E2). 

O atendimento é voltado para o foco emergencial do agravo à saúde, portanto, o 

tempo vivido do profissional com o paciente necessita ser rápido. 

“Eu percebo que pela estrutura e a complexidade do aeroporto, é de cada lugar 

estrategicamente colocado ali porque tudo muito bem feito, planejado né, então 
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isso daí ajuda que o atendimento seja rápido e uma possível remoção para um 

hospital seja adequada, bem satisfatória num sentido de tempo [...]” (M1). 

Os participantes M5, M6, E 2 e M1 relataram que a relação interpessoal profissional-

paciente torna-se impessoal no que tange os atendimentos emergenciais no aeroporto, pois 

muitas vezes decorre de uma necessidade imediata de remoção para uma avaliação em 

ambiente hospitalar, tornando a relação limitada devido ao tempo resposta dos atendimentos. 

Assim, a nossa existência é tempo por sermos conscientes de nós mesmos como 

sujeitos na medida em que somos conscientes de nós mesmos como tendo intenções de agir 

dessa ou daquela forma, com projetos a realizar (MATTHEWS, 2011, p. 128). 

Para nós, a síntese perceptiva é uma síntese temporal; a subjetividade, no plano da 

percepção, não é senão a temporalidade, e é isso que nos permite preservar no sujeito da 

percepção a sua opacidade e sua historicidade (MERLEAU-PONTY, 2015, p.321). 

“Ah eu particularmente acho que a maioria dos atendimentos realmente não são 

emergenciais [...], vai muito da cultura brasileira de não saber usar a emergência, 

é uma coisa cultural mesmo” (M2). 

“É… considerando que emergência é tudo aquilo em que o paciente corre risco de 

vida, é nesse aspecto as emergências são muito similares é com as de pronto 

socorro, é como as que acontecem em ambiente onde atende saúde” (M3). 

“Difícil de dizer sabe [...], a gente não vai direto ao paciente, geralmente são os 

médicos ou os enfermeiros que dão o primeiro atendimento na parte 

aeroportuária” (C1). 

“[...] acho que a nossa unidade não tem atendido perfil para que ela é criada, a 

gente tá aqui disponível pra atender os casos emergenciais e mais graves, mas o 

sistema coloca a gente como referência para as situações ambulatoriais, situações 

de conflitos [...] é um possível gerador de conflitos” (M7). 

A percepção dos participantes M2, M3, C1, M4 e M7 no que concerne os 

atendimentos emergenciais é de que culturalmente os pacientes procuram como atendimento 

emergencial o Posto de Atendimento Pré-hospitalar do aeroporto, porém muitos casos não 

são emergenciais e isso pode ser um possível gerador de conflitos pré e pós viagem. 

Desta maneira, intervir significa fazer algo para/em outro que desconsidera os 

elementos subjetivos da interação profissional-usuário. Em uma relação clínica que preza o 

outro como centro de sua prática, a categoria cuidado é aquela que ressalta os elementos 
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subjetivos dessa interação, valorizando-os na interpretação do processo saúde-adoecimento 

dos sujeitos (CARNUT, 2017). 

Para Merleau-Ponty é pela percepção do sujeito concreto, além da reflexão pura, que 

o sujeito descobre a presença de outrem (LIMA, 2014, p. 89-90). 

“[...] os atendimentos no aeroporto eles são diversos, você passa de uma cefaleia 

a um trauma é... então é a percepção que o profissional tem é que esse atendimento 

ele poderia ser até melhor prestado se quando esse tipo de acionamento esse tipo 

de chamada fosse mais incisivo ou seja, tivesse pontos pra gente porque muitas 

das vezes a gente sai pra esse tipo de acionamento e na nossa percepção a gente 

não sabe o porquê o que chega pra gente é de forma. Não é da forma padrão que 

tem que ser, mas a gente entende que isso é uma dinâmica do aeroporto, é um 

sistema que existe no aeroporto e a gente como profissional de saúde tem que estar 

pronto pra isso também” (C2). 

“[...] retirar o paciente, se tiver em via pública, nos lugares do aeroporto ou 

mesmo na aeronave, retirá-lo do local com a máxima segurança, demonstrando 

firmeza e também sem esquecer-se da parte humana do acolhimento, do carinho, 

trazer o paciente para o nosso posto de saúde , sempre acalmando, porque sempre 

também vai vir uma pessoa acompanhando, familiar, e na grande maioria das 

vezes tá sempre muito aflitivo, e estabilizar esse paciente da melhor maneira 

possível, deixá-lo confortável, em caso de paciente com dor, é minimizar essa dor 

do paciente e explicar toda a situação” (M6). 

Os acionamentos de forma segura, clara, contribuem para o sucesso do atendimento 

assim como o tempo que o profissional obtém em uma inter-relação com o paciente. 

“[...] esse cuidado prestado é de atenção total ao paciente, muito específico, 

independente da gravidade do caso dele, porque aqui a gente atende vários tipos 

e várias situações de atendimento, então eu acho que é um atendimento bem 

diferenciado por essa vivência de ser o único e imediato ali, aos primeiros 

atendimentos, primeiros cuidados” (E4). 

“[...] acho que é uma ajuda importante porque todos chegam aqui com um tipo de 

problema, seja físico ou não, e prontamente as pessoas são atendidas, bem 

atendidas, é, são medicadas, são orientadas, e tem essa preocupação de estar 

melhor pra poder voar ou não [...] no aeroporto eles prezam muito na vítima, no 

cliente, de estar sendo bem atendido, se vai estar tudo certo, e também a estrutura, 

o apoio da estrutura é muito bom também no aeroporto” (C3). 

“A percepção é que acontece de tudo, desde um infarto até mesmo já uma pessoa 

que desse infarto fulminante não há nada pra fazer. Um corte pequenininho, mal 
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súbito, uma pressão, uma dor de cabeça, um mal estar, [...], de modo geral, tudo 

pode acontecer” (C4). 

Nos discursos acima os participantes C2, M6, E4, C3 e C4 entendem que os 

atendimentos realizados pela equipe de saúde que atua no aeroporto e aeronave vão desde 

um atendimento mais simples, de fácil resolução, onde proporciona bem estar físico e mental 

para o paciente em pré voo ou pós voo até um atendimento mais complexo, com gravidade 

evoluindo até mesmo para risco de morte cuja remoção para ambiente hospitalar se faz 

necessária, impedindo muitas vezes o embarque. O atendimento rápido em muitos casos se 

torna essencial e isso nos remete ao tempo vivido do profissional com o paciente. 

É pela temporalidade que, sem contradição, pode haver uma característica única, 

sentido e razão. Isso se vê até na noção comum do tempo. Nós delimitamos fases ou etapas 

de nossa vida, por exemplo, consideramos como fazendo parte de nosso presente tudo o que 

tem uma relação de sentido com nossas ocupações do momento; portanto, reconhecemos 

implicitamente que tempo e sentido são um e o mesmo (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 571). 

“[...] o atendimento no aeroporto é um pouco complexo, deixa a equipe tensa, não 

só eu como toda a equipe e porque a equipe fica exposta, é uma tensão muito 

grande, você tem um tempo resposta e isso deixa a gente muito nervoso porque 

além de ter que prestar assistência ao paciente, a gente tem que estar se 

preocupando com a exposição da equipe e tentando prestar o atendimento da 

melhor maneira possível, dando uma qualidade boa pro paciente. Então o que a 

gente faz, fica tenso o tempo todo, tem que dar assistência, ter cuidado pra sua 

exposição é, pensar o tempo todo na localização, no momento que você é acionado, 

até chegar o paciente, se a gente tá indo pro lugar certo, o que a gente vai 

encontrar quando chegar lá, você recebe um acionamento e nem sempre é aquilo 

que você é chamado[...]” (E3). 

“Os atendimentos emergenciais no ambiente aeroportuário são assim, 

imprevisíveis, é como uma caixa de surpresa a gente muitas vezes é chamado para 

atender [...] no setor de embarque, no setor de desembarque, e ao mesmo tempo 

quando a gente é chamado e pensa que vai encontrar uma bobagem, de repente se 

depara com uma grande emergência, como já aconteceu. E o atendimento no 

aeroporto tem uma coisa que é eu acho que é um pouco assim constrangedor pra 

gente e muitas vezes pro paciente também, porque é muita exposição é a era de 

celulares e vídeos, a gente imediatamente olha ao redor e já tá todo mundo com o 

celular na mão filmando o atendimento, isso eu acho assim uma coisa que é muito 

é muito desagradável, tanto para equipe quanto pro paciente” (M8). 
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A expressão e a preocupação com o tempo resposta bem como a tensão gerada pelo 

imprevisível estão presentes nas falas dos participantes E3 e M8. Outra preocupação é a 

exposição do paciente e do profissional mediante ao atendimento no ambiente aeroportuário, 

onde pode influir em um mix de emoções. 

É pelo tempo que pensamos o ser, porque é pelas relações entre o tempo sujeito e o 

tempo objeto que podemos compreender as relações entre o sujeito e o mundo (MERLEAU-

PONTY, 2015, p. 577). 

E aqui que a temporalidade ilumina a subjetividade. Nunca compreenderemos como 

um sujeito pensante ou constituinte pode pôr-se ou perceber-se a si mesmo no tempo 

(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 570). 

Deste modo, os seres humanos “criam” tanto o tempo quanto o espaço, pelo fato de 

que um mundo sem sujeitos conscientes como nós seria um mundo no qual “tempo e espaço” 

não teriam qualquer sentido (MATTHEWS, 2011, p. 128). 

Destaca-se que além da apreensão nos discursos com o tempo necessário para os 

atendimentos emergenciais, há uma preocupação com o cuidado humanizado, ético, onde 

zela pela privacidade e na tentativa da resolução do problema apresentado pelo paciente que 

no momento se encontra como passageiro. 
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CAPÍTULO 10 

10 CATEGORIA 3: O CORPO DO PROFISSIONAL COMO MEDIADOR DO 

CUIDADO HUMANIZADO NO AEROPORTO E AERONAVE 

Nesta categoria, foi desvelada através das falas dos participantes uma preocupação 

com o cuidado humanizado, acolhedor, protetor, mesmo sendo em um ambiente de passagem 

onde os cuidados prestados muitas vezes acontecem de forma rápida. E o corpo do 

profissional torna-se o mediador direto desse cuidado. 

Desta maneira, para Merleau-Ponty o corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um 

corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e 

empenhar-se continuamente neles (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 122). 

“[...] é um conjunto de tudo. É um cuidado bem humanizado, eu acho que a relação 

equipe paciente, eu acho que é um bom cuidado” (M2). 

“[..] o cuidado ele acaba sendo limitado, porque você tem que dar uma resposta 

rápida [...] É, mas, também, deixa o cuidado não ser feito da forma que poderia 

ter mais tempo para poder atuar junto com esse paciente” (E1). 

É visto pelos profissionais como um cuidado humanizado apesar de ser limitado. 

“Os cuidados são efetivos [...], dar o conforto ao paciente, quando eles acionam a 

gente, quando eles nos chamam pra poder fazer o atendimento, eles estão 

acreditando e confiando [...] a gente procura fazer o melhor possível pra poder 

ter um bom retorno para o paciente” (C1). 

É um cuidado baseado na confiança, onde o corpo do profissional transcende para o 

cuidado.  

Merleau-Ponty aponta que, toda percepção é uma comunicação ou uma comunhão, a 

retomada ou o acabamento, por nós, de uma intenção alheia ou, inversamente, a realização, 

no exterior, de nossas potências perceptivas e como um acasalamento de nosso corpo com as 

coisas (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 429). 

“[...] é isso que a gente tem a oferecer ao paciente, é isso que o paciente espera. E 

muita das vezes o profissional ele tem que tá pronto pra isso, com o material ou 

sem o material ele dá o suporte básico de vida a esse paciente pra que ele possa 

chegar a qualquer unidade ou aqui mesmo no posto médico ou no hospital em 

plenas condições de vida” (C2). 
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“[...] a gente sempre tem que ter muito cuidado, é acolher esse paciente e a gente 

não pode esquecer a coisa mais primordial que o paciente tem que é a sua digamos 

assim, a sua preservação, então a nossa equipe se preocupa muito de ficar com 

esse paciente exposto porque ele perde uma das características primordiais que 

ele tem que é do seu recolhimento [...]” (M6). 

“[...] é retirar o paciente do local do atendimento porque há de ver que tem várias 

pessoas passando, transeuntes, todos curiosos, então a gente tenta preservar o 

máximo essa intimidade desse paciente, então a gente retira o paciente com  

bastante segurança com bastante acolhimento, até mesmo com carinho , porque 

são pacientes que não queriam estar nessa posição, porque as pessoas que vão 

para um aeroporto elas vão pra se divertir, pra pegar um voo, vão pra encontrar 

parentes, é uma outra história, não tão indo pra um hospital, então a gente tenta 

acolher esse paciente, retirar imediatamente do local [...]” (M6). 

Há uma preocupação com a exposição e segurança do paciente, visto que o aeroporto 

é um ambiente de passagem onde muitas pessoas estão apressadas para chegar ao seu destino, 

então, parte da percepção da equipe é a proteção do paciente, o cuidado, o agasalhamento. 

“[...] eu acho que pro cuidado do paciente a gente tem que ter também um ambiente 

onde ele se sinta talvez um pouco mais acolhido, é porque muitas vezes a gente 

foca na parte da saúde mas ele vem aqui insatisfeito e usa esse ambiente para 

deliberar os problemas e busca tirar dúvidas com a gente [...]” (M7). 

Os depoentes M2, E1, C1, C2, M6 e M7 percebem que no ambiente aeroportuário há 

um número expressivo de pessoas transitando e que há necessidade do cuidado com 

preservação da pessoa, de um cuidado humanizado e ético mesmo esse atendimento 

acontecendo em locais às vezes inóspitos neste ambiente. 

Desta maneira, humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos 

processos de gestão e de cuidado. É o arcabouço que articula as práticas de saúde e destaca 

o aspecto subjetivo presente em qualquer ação humana. Tais mudanças são construídas não 

por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada (BRASIL, 2013, p. 

4). 

“[...] de um curativo a um conforto psicológico, até mesmo um caso grave de 

compressão cardíaca no doente. E muitas das vezes até um contato assim 

psicológico, um conforto na palavra, às vezes a pessoa tem que desabafar, tem que 

falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente acaba até sendo de certa forma 

um psicólogo pra ajudar, pra acalmar, pra dar um copo de água, ajudar nessa 

parte” (C4). 
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“[...] no ambiente aeroportuário uma característica é, muitas vezes o paciente tá 

viajando sozinho, sem acompanhante, e quando a gente chega no atendimento, é. 

ele encontra-se desacordado, e você não tem assim nenhuma referência da história 

desse paciente, de passado de doença, eu acho que isso é uma dificuldade que a 

gente encontra, quando vai fazer um atendimento” (M8). 

Percebe-se nas falas dos depoentes acima uma relação de cuidado humanizado, 

interação e intersubjetividade, onde o corpo do profissional é o mediador dessa inter-relação. 

Para Merleau-Ponty (2015, p. 31): 

E, se tentamos apreender a "sensação" na perspectiva dos fenômenos corporais que 

a preparam, encontramos não um indivíduo psíquico, função de certas variáveis 

conhecidas, mas uma formação já ligada a um conjunto e já dotada de um sentido, 

que só se distingue em grau das percepções mais complexas e que portanto não nos 

adianta nada em nossa delimitação do sensível puro. 

Corpo e mente ligados em um conjunto de sentidos. 

“[...] todo mundo que é dessa área sempre quer zelar pelo paciente, pelo cuidado, 

então se a gente tiver todo preparo, todo suporte pra isso, aí a gente pode melhorar 

mais ainda o cuidado com o paciente, eu me preocupo muito com o bem-estar do 

paciente no momento que tá em nossas mãos, e em nossos cuidados, como é pra 

gente se preocupar, então assim, se a gente tiver todo um aparato, toda uma 

segurança, isso faria melhor relação do cuidado prestado para o paciente” (E4). 

Para o filósofo, os sentimentos expressados pelos depoentes remete a um cuidado 

técnico, com suporte mas com qualidade, zelo, desvelo, cuidado por uma vida que está em 

suas mãos. 

“[...] eu acho que uma outra equipe ajudaria a gente bastante nessa assistência do 

paciente” (E3). 

“Uma medida que eu acho que basicamente melhoraria a qualidade dos 

atendimentos seria é. outra equipe ou uma equipe completa também né, porque 

nós trabalhamos com três membros na nossa equipe que é o condutor, o enfermeiro 

e o médico e [...] isso eu acho que dificulta muito o atendimento, principalmente 

quando a pessoa está desfalecida, que precisa ser transportada para uma maca, 

quer dizer, três pessoas é complicado [...]” (M8). 

Os depoentes percebem a necessidade como melhoria na qualidade do atendimento 

bem como a relação profissional paciente o aumento no quantitativo de profissionais. 
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“[...] eu acho que a gente tem condição em termos de equipe, de abordar o paciente 

de todos os lados... A gente tem uma multidisciplinaridade dentro do que a gente 

necessita razoável pro nosso ambiente” (M7). 

“[...] aumentar o número da equipe, nem que se tivesse mais 1 técnico de 

enfermagem, porque nossa equipe hoje é composta por enfermeiro, médico e 

condutor, a gente tem tido ultimamente um número muito grande de atendimentos 

simultâneos onde dificulta um pouco [...]” (E4). 

“[...] eu queria que a equipe tivesse um pouco mais de autonomia nas decisões em 

relação ao paciente, a equipe é pequena, não tem duas equipes [...]” (E3). 

Deste modo, a PNH (Política Nacional de Humanização) (BRASIL, 2013), destaca a 

valorização do trabalhador, através de diálogo, intervenções e análise para fortalecimento do 

grupo e prevenção de adoecimentos. Os depoentes destacam uma preocupação em relação ao 

cuidado, onde esse contexto pode ser um limitador das interações dos sujeitos envolvidos 

neste processo. 

É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada 

de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de 

trabalho (BRASIL, 2013, p. 11). Para Merleau-Ponty (2015, p. 154): 

“O corpo é apenas um elemento no sistema do sujeito e de seu mundo, e a tarefa 

obtém dele os movimentos necessários por um tipo de atração à distância, assim 

como as forças fenomenais que operam em meu campo visual obtêm de mim, sem 

cálculo, as reações motoras que estabelecerão o melhor equilíbrio entre elas, ou 

assim como os usos de nosso círculo, a constelação de nossos ouvintes 

imediatamente obtém de nós as falas, as atitudes, o tom que lhes convém, não 

porque procuremos agradar ou disfarçar nossos pensamentos, mas porque 

literalmente somos aquilo que os outros pensam de nós e aquilo que nosso mundo 

é”. 

Os profissionais preocupam-se em proporcionar um cuidado de qualidade, livre de 

eventos adversos, sempre que possível com resolutividade, atenção e zelo, através do corpo 

vivido, experienciado, vivenciando uma realidade concreta.  
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CAPÍTULO 11 

11 CATEGORIA 4: COMUNICAÇÃO E INTERSUBJETIVIDADE DO CUIDADO 

NO AEROPORTO E AERONAVE 

Neste capítulo, emergiu a categoria comunicação e intersubjetividade do cuidado no 

aeroporto e aeronave. A comunicação pode ser considerada o ponto de chegada e também o 

ponto de partida entre a relação interpessoal profissional passageiro e profissional 

funcionários. 

Vivemos em um mundo no qual a fala está instituída. Para todas essas falas banais, 

possuímos em nós mesmos significações já formadas. Elas só suscitam em nós 

pensamentos secundários; estes, por sua vez, traduzem-se em outras falas que não 

exigem de nós nenhum esforço verdadeiro de expressão, e não exigirá de nossos 

ouvintes nenhum esforço de compreensão. Assim, a linguagem e a compreensão 

da linguagem parecem evidentes (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 250). 

Nesta compreensão, para Merleau-Ponty vivemos em um mundo onde a fala já está 

posta, determinada. 

Assim como o sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente para 

nós como lugar familiar de nossa vida. E a ele que o objeto percebido e o sujeito que percebe 

devem sua espessura (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 84). 

Deste modo, o trabalho em equipe requer uma comunicação eficaz que acontece 

quando se estabelece uma cultura de segurança nas organizações de saúde, sendo valorizado 

como um patrimônio da instituição (BRASIL, 2014). 

“[...] acho que se o paciente e as pessoas que trabalham nos aeroportos, a exceção 

da equipe médica, fossem melhor orientados, eu acho que o serviço pra gente 

andaria melhor como andaria melhor para o paciente [...] Acho que vai melhorar 

pra equipe e o retorno para o paciente vai ser muito melhor. Até porque quando a 

gente sai, a gente sai num estresse. Aí você vai num estresse aqui pra atender, sai 

sempre adrenalina porque você pode sair pra atender uma unha, um arranhão de 

uma unha, você pode sair para um TCE grave, qualquer coisa você pode pegar. 

Então assim, eu acho que tem que orientar melhor o pessoal que trabalha 

diretamente com o público [...]” (M5). 

“[...] a informação mesmo dos pacientes no aeroporto em relação ao pronto 

atendimento, que às vezes não têm acesso à informação que existe, ou de como 

funciona, quem tem direito, isso mais. Você não entra no avião, e o avião fala pra 

você que tem um médico, um enfermeiro e um condutor lá, caso você passe mal, 
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então isso é uma coisa importante, às vezes a pessoa deixa de embarcar pra ir pra 

um hospital, perde o direito do voo dela. Eu acho que essa informação, poucas 

pessoas têm” (M1). 

“Eu acho que de repente as pessoas que fazem o acionamento terem mais 

treinamento pra saberem como acionar e dar algumas informações prévias assim, 

porque às vezes a gente é acionado e não e a pessoa que tá acionando não sabe 

dar nenhum detalhe do atendimento. Eu acho que isso dá uma dificultada no nosso 

trabalho, eu acho que as pessoas que acionassem tivessem um treinamento, acho 

que seria mais direcionado, teria um melhor atendimento” (M2). 

A comunicação clara, com detalhes sobre o ocorrido, o agravo à saúde, com pontos 

de referência auxilia no momento do acionamento da equipe. 

“[...] a comunicação entre as pessoas que lideram a informação referente ao 

atendimento necessário no momento deve ser mais cuidadosa, mais cautelosa, 

para que seja o profissional, ou os profissionais envolvidos no atendimento, 

melhores preparados para que o passageiro seja beneficiado? Não só o passageiro 

como todos os demais pacientes que forem atendidos” (M3). 

Os depoentes M5, M1, M2, M3, descrevem uma necessidade de haver uma 

informação aos passageiros bem como a melhoria referente a comunicação das necessidades 

de cuidados prestados pela equipe de saúde no ambiente aeroportuário e aeronave. 

Merleau-Ponty, aponta que a fala é um verdadeiro gesto e contém seu sentido, assim 

como o gesto contém o seu. É isso que torna possível a comunicação. Para que eu compreenda 

as falas do outro, evidentemente é preciso que seu vocabulário e sua sintase "já sejam 

conhecidos" por mim (2015, p. 249). 

Desta maneira, a comunicação clara e objetiva reduz conflitos. Porém, para que isso 

ocorra, a mensagem deve ser transmitida com linguagem acessível de ser compreendida, uma 

vez que somente com a transmissão eficaz da mensagem pelo emissor, ela é verdadeiramente 

captada e entendida pelo receptor paciente ou familiar (SILVA; CRUZ, 2019). 

 

“[...] a gente poderia pensar em ter uma melhoria e dar um procedimento de 

orientação principalmente aos próprios colaboradores do aeroporto, próprios 

profissionais da INFRAERO, pra mostrar pra eles que têm situações que ele pode 

também dar o suporte à nossa equipe, não é dizer que não vamos ser acionados, 

vamos ser acionados mas até chegarmos alguma coisa pode estar sendo feita para 

que haja até uma melhora daquele atendimento junto com essa vítima” (E1). 
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“Talvez a comunicação mais direta sem ter que passar por terceiros vim direto e 

o acionamento seja lá qual for a gente fazer o atendimento. Independente da 

gravidade ou não acho que é isso. A gente bem direcionado, para aquilo que está 

capacitado para fazer e está proposto a fazer. A equipe tem feito um bom trabalho 

nessa área” (C1). 

Destarte, o processo de comunicação não pode ser entendido como meramente 

informacional, sendo preciso baseá-lo nas relações humanas. O que caracteriza uma interação 

e envolvimento com a percepção de sentimentos, da comunicação verbal e não verbal, bem 

como com o comportamento e personalidade dos indivíduos (SCHOOLL, 2013). 

Torna-se preciso atitude e compromisso no que diz respeito ao processo de 

comunicação no ambiente aeroportuário baseado também nas relações humanas, na 

sensibilidade e nas consequências da forma como se comunica. Para o filósofo: 

[...] o mundo linguístico e intersubjetivo não nos espanta mais, nós não o 

distinguimos mais do próprio mundo, e é no interior de um mundo já falado e 

falante que refletimos. Perdemos a consciência do que há de contingente na 

expressão e na comunicação, seja junto à criança que aprende a falar, seja junto ao 

escritor que diz e pensa pela primeira vez alguma coisa, seja enfim junto a todos 

os que transformam um certo silêncio em fala (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 250). 

Através da intersubjetividade nos comunicamos, interagimos uns com os outros. 

“É, acredito que na maior parte das vezes, é… não é bem referente ao cuidado é 

mesmo a falta de conhecimento da parte do paciente que vem buscar o atendimento 

e… e que quando ele chega aqui ele não sabe muito bem qual tipo de atenção ele 

vai ter… então eu acredito que seja mesmo é divulgar informações à respeito, é 

comunicação, conhecimento que eles têm que adquirir em relação a isso” (M3). 

O processo de comunicação é algo complexo, dinâmico, flexível, que apresenta 

elementos estruturados que influenciam negativamente ou positivamente, tendo como intuito 

o entendimento entre os indivíduos. Para que isso ocorra, os indivíduos precisam estar 

dispostos e atentos ao ato comunicativo como um todo, pois contém aquilo que é falado e 

escrito, além também do que é observado e percebido (BROCA; FERREIRA, 2018).  

“Primeiro treinar todo mundo em relação às emergências. Em relação qual a 

função nossa dentro deste ambiente. As pessoas não sabem qual é a função de uma 

equipe médica dentro de um serviço igual a esse. A responsabilidade nossa é muito 

grande, as pessoas não têm noção, que a gente tem responsabilidades, a 

quantidade de pessoas que circulam aqui, olha o nível de responsabilidade que a 

gente tem pela vida de cada um” (M4). 
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“[...] o cuidado prestado tanto aos passageiros quanto aos funcionários, ou seja, 

ele sinaliza de fato o que é uma urgência ou emergência e o que é um caso mais 

simples é não isso aqui dá pra buscar, isso aqui a equipe se desloca porque muitos 

deslocamentos são desnecessários. Basta que venha até o posto que a gente 

orienta, eu não me importo de orientar” (M5). 

“[...] todo o corpo do aeroporto ele tinha que ter pelo menos um ensinamento 

básico de primeiro socorros, um treinamento também básico que fosse de 

imobilização, identificação da vítima, qual problema que tem, são coisas básicas, 

que até a chegada da equipe pode-se ter uma estabilização desse paciente[...]” 

(C2). 

“[...] nós somos acionados pra ver o paciente na aeronave, mas a gente vai 

completamente no escuro, eu acho que isso é uma temeridade porque, graças a 

Deus, na grande maioria das vezes, são coisas bastante pontuais e digo mais, 

extremamente simples,  raramente é uma coisa mais grave né, normalmente é uma 

crise de pânico que o paciente não tá conseguindo administrar, sentou no avião 

mas de repente viu que não ia conseguir viagem, ou de repente um paciente 

alcoolizado que não apareceu aqui, ou de repente foi é um vômito, que é muito 

frequente paciente em viagem [...]” (M6). 

O processo de comunicação entre os envolvidos no ambiente de trabalho leva a uma 

fluidez do atendimento para que se evite deslocamentos desnecessários. 

“Pode acontecer de tudo como podem acontecer coisas básicas, às vezes as 

pessoas sobrecarregam muito a equipe de saúde, chega num momento que a equipe 

realmente precisaria é atuar de forma mais tranquila a equipe já tá cansada. Ou 

então a equipe é chamada tantas vezes pra tantas coisas que na realidade as 

pessoas fazem chamadas dizendo que é uma emergência que quando realmente é 

uma emergência a equipe acha que é mais uma besteira. Complicado” (M4). 

Dito isto, os depoentes acima percebem através de suas vivências e experiências que 

há a necessidade de um treinamento básico de todo o corpo de funcionários do aeroporto, 

bem como informações ao usuário sobre as dependências e serviços deste local, com intuito 

de melhorar as informações dadas e a comunicação referente aos agravos à saúde para um 

melhor atendimento e cuidado livre de danos. 

“[...] outro dia nós fomos chamados para um tripulante que estava com um cisco 

no olho, entendeu? Então você tirar uma equipe composta de médico 

especializado, enfermagem especializada, condutor especializado, acionar uma 

ambulância pra uma situação dessas no lugar que a gente tá que a qualquer 
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momento pode acontecer alguma coisa de maior suporte, eu acho que esse cuidado 

deveria ser bom, deveria  passar uma mensagem melhor, olha o paciente aqui ele 

tá bem, pelo menos dizer que o paciente tá bem, tá conseguindo falar, porque a 

gente vai pensando que é um AVE, um infarto agudo, quando a gente chega lá é 

um cisco no olho, e tem que fechar o posto médico, saímos completamente no 

escuro, então eu acho que isso tem que melhorar” (M6). 

A comunicação começa com uma experiência de responsabilidade para com o outro. 

O ato de comunicar se instaura na responsabilidade de um compartilhamento com o outro, 

entendido em sua necessária diferença – sem a qual não existe intervalo ou espaço para o ato 

de comunicação – com a qual se pode “partilhar-junto”, “com-partilhar” determinado aspecto 

da existência ou experiência que se pretende compartilhar (MARTINO, MARQUES, 2019). 

Há várias maneiras de se comunicar mas de fato o mais importante é o querer se 

comunicar, são as relações humanas que nos levam a trocar mensagens entre os saberes e 

fazeres. Entretanto, é nesse processo de comunicação que as informações necessitam estar 

claras, pois mesmo parecendo ser algo simples no que tange aos atendimentos no aeroporto, 

somente mediante uma avaliação médica minuciosa pode-se ter certeza.  

“Acredito que pra melhorar tinha que alinhar acho que os outros setores tinham 

que ter um pouco  mais de conhecimento pra passar as primeiras informações, que 

eu acho muito importante as primeiras informações, para que quando a gente 

chegasse, já estaria um pouco preparado o ambiente, em cada necessidade, porque 

acho que atrasa um pouco, até a gente reverter uma situação  que poderia, não sei 

se um curso, uma palestra, ou até a parte prática, se ela vai assistir a gente em 

algum atendimento, acho que seria assim um ponto a mais né nessa parte [...]” 

(C3) 

“De certa forma, um treinamento de toda a equipe envolvida, não só do posto 

médico, mas os demais que prestam serviço para aeronave, desde o guarda em que 

pode estar na hora, no local, e ver o acontecido, até mesmo quem chama, quem 

comunica o fato do que aconteceu até chegar no local para que o serviço seja 

melhor prestado, seria ótimo se tivesse essa comunicação, essa interligação de um 

com o outro, ia ser ótimo para o doente” (C4). 

Desta maneira, o processo de comunicação pode ser expresso através da relação 

intencional exercida sobre outrem, ou seja, essa relação pode ser caracterizada pela interação 

entre os interlocutores do processo de modo a compartilhar, transmitir, anunciar, trocar, 

reunir e ligar uma ideia, o que caracteriza a comunicação como essencialmente 

relacional/interativa (BROCA; FERREIRA, 2018).  
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“Eu acho que a gente poderia treinar os funcionários das companhias aéreas, às 

vezes em geral que vão entrar no aeroporto ou que fazem parte desse ambiente em 

relação à identificação de situações críticas, por exemplo, um paciente 

inconsciente ou um acidente grave é, conscientizar para que esse ambiente se torne 

o que ele se propõe a ser, uma sala de atendimento pré hospitalar emergencial 

[...]” (M7). 

“[...] centralizar esse acionamento ou deixar pela equipe pra triar, pra gente poder 

saber a gravidade dos casos, acho que isso seria fundamental, a gente às vezes é 

acionado na aeronave, que é um caso assim que a gente acha que é alguma coisa 

grave, chega lá, a pessoa só quer verificar uma pressão, ficou tonto, enfim então 

assim são casos que a gente poderia estar atendendo um paciente que realmente 

necessita, como já houve isso aqui, e tá atendendo uma aferição de pressão” (E4). 

 Os acionamentos geralmente são feitos por pessoas leigas, por isso, a equipe de saúde 

é direcionada para o local visto que pode tratar-se de uma emergência hipertensiva ou 

hipotensão. 

“[...] acho que é mais na parte de alinhar, o grupo, quando chegam informações 

erradas eu acho que preocupa mas a gente aqui, que a gente quer ter uma resposta 

o mais rápido possível e às vezes a gente não consegue alinhar com as outras 

pessoas, acho que é isso” (C3). 

Deste modo, Merleau-Ponty aponta que a comunicação se realiza quando minha 

conduta encontra neste caminho o seu próprio caminho. Há confirmação do outro por mim e 

de mim pelo outro (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 252). Broca e Ferreira (2018) afirmam 

que: 

É através do processo de comunicação e pelo seu exercício é que se desenvolvem 

atividades como o ensino, a troca e o confronto de ideias, o compartilhamento de 

pensamentos e informações, tendo como finalidades transmitir e submeter 

informações, tarefas e opiniões à discussão. Esse processo pode ser caracterizado 

pelo diálogo, através do qual dois indivíduos ou mais trocam mensagens. Porém, o 

processo não se restringe à fala, pois há a audição, a escrita, os gestos com as mãos, 

com os pés ou com o corpo, as expressões faciais, os desenhos, dentre outros 

fatores que impactam na comunicação (BROCA; FERREIRA, 2018).  

Nos contextos descritos pelos depoentes o processo de comunicação vai além de um 

fluxo de acionamento, mas da percepção de um cuidado ao paciente com maior gravidade de 

maneira que possa ser proporcionado de forma rápida e eficaz. Uma comunicação de forma 
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equívoca pode levar a equipe de saúde para direcionamentos contrários ao destino correto 

culminando na demora do atendimento.  
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CAPÍTULO 12 

12 UM VOO PELAS VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS 

 Neste capítulo descrevo como surgiu o desejo de ingressar no Mestrado na 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e a trajetória, quando fui apresentada a minha 

orientadora Drª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva e a trajetória da vida acadêmica. 

Após alguns anos de vida profissional houve o retorno para a academia com a 

necessidade de um mergulho, uma inserção nesse meio. Fui apresentada e inserida no núcleo 

de pesquisa Filosofia, Saúde e Educação Humanizada que tem como líder minha orientadora. 

Neste contexto, assistia às bancas de defesa Mestrado e Doutorado como nucleada e 

a cada dia um novo aprendizado, fazendo sempre minhas anotações acerca das apresentações 

e sugestões da banca. Posteriormente, com a inquietação e o projeto de pesquisa pronto, segui 

subindo degrau por degrau rumo as etapas e critérios estabelecidos para a seleção do 

Mestrado Acadêmico. 

Desta maneira, no primeiro semestre do ano de 2018 após passar por todas as etapas 

fui selecionada para ingressar no Mestrado Acadêmico da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS). 

A trajetória acadêmica do Curso de Mestrado contou com várias disciplinas nos 

quatro semestres como: Metodologia da Pesquisa, Concepções Teóricas em Enfermagem e 

Saúde, Estudo do Cuidado em seu Contexto Sociocultural I e II, Introdução à Bioestatística, 

Educação e Didática no Ensino Superior, Estágio à docência e disciplinas optativas. 

Em paralelo às disciplinas do curso, participava do núcleo de pesquisa desenvolvendo 

atividades como aulas ministradas na disciplina de Ciências Humanas e Sociais na Saúde 

(CHSS), e na disciplina de Primeiros Socorros na graduação do Curso de Educação Física 

que tem como líder minha coorientadora Professora Drª Eliane Ramos Pereira, além do 

Estágio Curricular dos graduandos do Curso de Enfermagem no Hospital Universitário 

Antônio Pedro. 

Assim, participei de congressos, seminários, eventos nacionais e internacionais, onde 

pude apresentar o estudo e contribuir para o núcleo de pesquisa e para Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

Deste modo, divido o meu campo de atuação, minha vida profissional na assistência 

como Enfermeira aeroportuária com a vida acadêmica. Assim, a presente dissertação foi 

desenvolvida em um aeroporto, na cidade do Rio de Janeiro, onde, após a aprovação do 
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Comitê de ética, foram desveladas as percepções da equipe de saúde que atua na área 

aeroportuária.  

O estudo intitulado “Percepção da equipe de saúde acerca do cuidado no ambiente 

aeroportuário e aeronave”, tem como referencial teórico, metodológico, filosófico, Maurice 

Merleau-Ponty.  

O referencial foi apresentado por minha orientadora o que permitiu compreender a 

percepção da equipe de saúde que atua na área aeroportuária, a funcionalidade do cuidado 

neste ambiente, a dinâmica e situações emergenciais nos diversos ambientes do aeroporto e 

aeronave bem como as dificuldades descritas pelos profissionais, no momento em que suas 

percepções foram desveladas durante a entrevista fenomenológica. 

As experiências vivenciadas no aeroporto até hoje me surpreendem, mesmo depois 

de alguns anos, pois são diversas situações e casos a serem resolvidos e por mais que a equipe 

não trabalhe a bordo, em serviço aeromédico, torna-se importante entender um pouco como 

o organismo humano se comporta em voo, com aeronaves pressurizadas, para que se atenda 

e se oriente da melhor maneira possível os passageiros e tripulantes. 

A trajetória acadêmica apresentou-se difícil no sentido de conciliar os estudos com a 

assistência e a dedicação tão necessária presencialmente ou não, pois não se resume nas 

disciplinas curriculares que também são de extrema importância e, sim, em um mergulho e 

um novo modo de enxergar o mundo e as coisas, ultrapassando o ambiente de aprendizado. 

Outro ponto de dificuldade é o entendimento dos próprios pares em relação ao crescimento 

profissional e acadêmico do pesquisador, os benefícios para a profissão de enfermagem, para 

o meio em que atuamos, bem como para todos os envolvidos, tanto profissionais quanto 

pacientes.  

As exigências acadêmicas necessárias para a universidade no que tange ao assunto 

produções de artigos também foram um pouco dificultosas, talvez, devido ao fato da temática 

que causou algumas recusas de artigos, porém não podemos nos deixar abater para ter tais 

objetivos alcançados e ter a oportunidade de dar visibilidade para as equipes de saúde que 

laboram no ambiente aeroportuário. A coragem e a persistência foram primordiais. 

Apesar dos pontos de dificuldades descritos, houve um crescimento pessoal e 

profissional. Hoje, o próprio referencial teórico, metodológico e filosófico me fez perceber 

de uma outra maneira as coisas ao meu redor, as pessoas e como tudo se apresenta.  

Desta maneira, torna-se profícuo o profissional que atua no ambiente aeroportuário 

pois dentre as várias justificativas de sua importância, este pode ser a ponte entre o céu e a 

terra para a pessoa que necessita desse meio de transporte.
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CAPÍTULO 13 

13 O AEROPORTO FRENTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

 Os aeroportos são locais onde circula um número expressivo de pessoas que utilizam 

a aeronave como meio de transporte considerado eficiente e seguro, e ganha-se tempo nos 

dias de hoje encurtando as distâncias entre cidades, estados, países, seja com o propósito de 

trabalho ou lazer. Assim como os funcionários que laboram na área aeroportuária, que fazem 

com que tudo funcione nesse ambiente que transporta pessoas e cargas. 

Tendo em vista o atual contexto descrito pelas autoridades internacionais e nacionais, 

a equipe de saúde vivencia e experiência neste ambiente de passagem momentos novos com 

a pandemia do novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da doença COVID-

19, que foi detectado em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China (PHEIC) (World 

Health Organization, 2020). 

Deste modo, em 9 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

confirmou a circulação do novo coronavírus. No dia seguinte, a primeira sequência do SARS-

CoV-2 foi publicada por pesquisadores chineses. Em 16 de janeiro, foi notificada a primeira 

importação em território japonês. No dia 21 de janeiro, os Estados Unidos reportaram seu 

primeiro caso importado. Em 30 de janeiro, a OMS declarou a epidemia uma emergência 

internacional (PHEIC) (World Health Organization, 2020). 

Ao final do mês de janeiro, diversos países já haviam confirmado importações de 

casos, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália. No Brasil, em 7 de fevereiro, havia 9 

casos em investigação, mas sem registros de casos confirmados (MS, 2020). 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está 

circulando em todos os continentes e há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que 

dificulta a identificação. Deste modo, principalmente no hemisfério sul, onde está o Brasil, 

os países devem se preparar para o outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e 

óbitos (MS, 2020). 

Mediante a essa nova demanda, a equipe de saúde precisou se atualizar e se preparar 

com novos protocolos e planos de contingência do ambiente aeroportuário, onde a 

comunicação eficaz do agravo a saúde auxilia de forma segura quanto aos atendimentos de 

uma forma geral sobretudo relacionado a nova pandemia. 
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A potencial chegada do novo vírus coloca à prova a estrutura de vigilância existente 

no país, principalmente em um momento em que a redução de investimentos no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e na pesquisa fragiliza a capacidade de detecção precoce e de resposta. 

O Brasil, que foi protagonista na epidemia de Zika, precisa acompanhar o avanço de 

conhecimentos gerados no exterior e preparar-se para as pesquisas e demandas específicas 

que surgirão no país, incluindo diagnóstico, assistência, prevenção e promoção da saúde 

(LANA et al., 2020). 

A emergência de novas doenças traz impactos muito além dos casos e mortes que 

geram. Elas criam também um contexto ideal que impõe aos sistemas nacionais de saúde 

pública a tarefa de validar seu sistema de vigilância e assistência em saúde quanto à 

oportunidade de detecção precoce e ao poder de resposta que vem em cascata (LANA et al., 

2020). 

No ambiente aeroportuário a repercussão de uma doença infecto contagiosa em 

conjunto a uma comunicação ineficaz pode trazer consequências para o paciente, para a 

equipe de saúde e para todo universo aeroportuário. 

Desta maneira, torna-se crucial a comunicação objetiva, clara e segura durante os 

acionamentos para os atendimentos dos agravos à saúde, seja para casos clínicos, traumáticos 

bem como a pandemia emergente pelo COVID-19. 

As equipes necessitam estar atualizadas frente a um inimigo invisível, e seguir 

protocolos das instituições de saúde nacionais e internacionais fomentando uma atuação 

segura no ambiente aeroportuário. 

 Sugere-se um guia de comunicação para os passageiros dos aeroportos bem como os 

funcionários e tripulantes referente a pandemia emergente do novo coronavírus, assim como 

treinamento em serviço para os funcionários que laboram na área aeroportuária. 
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14 CONCLUSÕES  

O estudo nos levou a refletir e compreender à luz da fenomenologia de Merleau-Ponty 

as vivências e experiências da equipe de saúde que trabalha no aeroporto e aeronave, e presta 

o cuidado aos passageiros, tripulantes e funcionários deste ambiente. As expectativas dos 

participantes referente aos atendimentos em um ambiente pré-hospitalar, tem uma conotação 

intitulada diferente, e é um momento único e inesperado em seu mundo vivido. 

O referencial teórico, filosófico e metodológico utilizados favoreceram a captação 

das falas e originaram as categorias 1) A experiência e o mundo vivido como alicerce do 

cuidado no aeroporto e aeronave; 2) O tempo vivido do profissional durante os atendimentos 

emergenciais no aeroporto e aeronave; 3) O corpo do profissional como mediador do cuidado 

humanizado no aeroporto e aeronave; 4) Comunicação e intersubjetividade do cuidado no 

aeroporto e aeronave. 

Através das percepções desveladas, o estudo responde aos objetivos propostos 

quando identifica a dinâmica do cuidado prestado pela equipe de saúde e as várias situações 

de urgência e emergência bem como ocorre esse cuidado visto através da percepção da equipe 

que atua no ambiente aeroportuário. 

Em síntese, os participantes demonstraram uma preocupação em relação ao cuidado 

prestado pela equipe de saúde no aeroporto e aeronave, como os atendimentos acontecem em 

um ambiente pré-hospitalar, em um ambiente de passagem, os atendimentos acontecem de 

forma rápida, direcionada, com intuito de resolução do agravo à saúde naquele momento, 

podendo culminar em uma remoção para o ambiente hospitalar ou não.  

Deste modo, é necessária a avaliação médica para determinar se o passageiro ou 

tripulante irá ou não viajar, pois alguns casos contra indicam o voo e exigem destes 

profissionais o conhecimento técnico, científico e o conhecimento do organismo humano em 

voo, bem como seu destino e tempo de voo. 

Desta maneira, é importante ressaltar que nas percepções dos participantes, o cuidado 

torna-se impessoal, onde a relação interpessoal profissional paciente é prejudicada. Infere-se 

que o atendimento de forma rápida, com agilidade, habilidade, com cobranças de tempo 

resposta remete ao tempo vivido do profissional com o paciente, entre o tempo que o 

profissional tem para agir e o tempo que o paciente tem para se recuperar, seja para seguir 

viagem, seja para recuperação ou salvamento da pessoa. 
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Com isso, os participantes apontaram como relevante a dificuldade na comunicação 

referente aos acionamentos, as informações dos locais e dos agravos muitas vezes de forma 

inadequada. A comunicação verbal e não verbal necessita de um envolvimento, de 

sentimentos, de preocupação, de uma confirmação de mim para o outro e do outro para mim. 

Como limitação do estudo aponta-se a escassez de artigos em bases nacionais bem 

como as internacionais referente às equipes de saúde que atuam nos aeroportos nacionais e 

internacionais. Os estudos encontrados adentram nos temas referentes às preocupações com 

doenças infecto contagiosas, à segurança aeroportuária e a segurança do paciente. 

Mediante o exposto, sugere-se a realização de pesquisas em aeroportos com voos 

internacionais e nacionais que abordem a percepção das equipes que atuam na área 

aeroportuária, visto que o estudo foi realizado em um aeroporto de voos nacionais. Outro 

ponto interessante como sugestão, seria a abordagem aos passageiros como participantes, 

vislumbrando suas percepções acerca do cuidado prestado pelas equipes de saúde nos 

aeroportos. 

Sugere-se a inserção de um profissional de saúde a bordo visto que muitos agravos à 

saúde acontecem ainda em voo como náuseas, vômitos, distúrbios respiratórios, 

cardiológicos, psiquiátricos entre outros, com intuito de iniciar os primeiros socorros como 

já acontecia em um passado remoto. 

O estudo contribui para o ensino e pesquisa, e elucida para futuros profissionais como 

é o trabalho das equipes de saúde que atuam no aeroporto e aeronave, bem como suas 

percepções referentes ao seu mundo vivido dando voz e visibilidade. 

Contribui para as Ciências do cuidado em saúde, buscando um entendimento de que 

o cuidado necessita ser de qualidade, ético, humanizado, independente do ambiente, seja em 

ambiente pré-hospitalar ou hospitalar. 

Por conseguinte, as urgências e emergências clínicas, traumáticas bem como as 

doenças infecto contagiosas, apresentam-se como uma realidade dentro dos aeroportos, 

exigindo cada vez mais da equipe de saúde intervenções competentes, seguras com 

conhecimento científico, livre de riscos e danos, sendo proporcionado ao paciente um 

atendimento em tempo hábil e de maneira adequada.  

Espera-se que novos estudos sejam realizados com foco no cuidado prestado pela 

equipe de saúde que atua na área aeroportuária e aeronave, pois a percepção do profissional, 

com suas vivências e experiências, nos remete a um cuidado acima de tudo humanizado e 

ético, visando não somente o cuidado com atos técnicos, mas a manutenção da vida. 
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Outras formas de contato com a pesquisadora: neusarefrande@gmail.com 

Nome do participante:  

_________________________________________________________________________ 

                                 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE ACERCA DO CUIDADO NO AMBIENTE 

AEROPORTUÁRIO E AERONAVE”, de responsabilidade das pesquisadoras Neusa 

Aparecida Refrande, orientadora Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva e como 

Coorientadora Eliane Ramos Pereira. 

Neste documento, chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, serão 

fornecidas as informações sobre a pesquisa, e explicado o que acontecerá se o(a) Sr.(a) quiser 

participar. Serão explicados os riscos ou desconfortos que podem ocorrer e o que esperamos 

aprender com a pesquisa. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem esse nome 

porque o(a) Sr(a) deverá tomar uma decisão voluntária de participar da pesquisa, após ter 

lido e compreendido tudo o que está escrito. Antes de concordar em participar deste estudo, 

é importante que o(a) Sr.(a) leia e compreenda este documento. Caso concorde em participar, 

o(a) Sr.(a) receberá uma via deste documento, com o nome, assinatura no final do termo e 

com rubricas em todas as páginas e contatos dos pesquisadores responsáveis. Sua 

participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem 

prejuízos. 

 O projeto de pesquisa está vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense e a Empresa 

MED MAIS Soluções em Serviços Especiais Eirele como coparticipante e a Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) como coparticipante. Tem como 

objetivo geral: Compreender a percepção da equipe de saúde acerca do cuidado prestado aos 

passageiros e funcionários no ambiente aeroportuário e aeronave e como objetivos 

específicos: Identificar como se efetiva o cuidado de enfermagem junto à equipe de saúde no 
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ambiente aeroportuário e aeronave; Descrever as vivências da equipe de saúde acerca do 

cuidado prestado aos passageiros e funcionários no ambiente aeroportuário e aeronave; 

Analisar a dinâmica e situações de atendimento de urgência e emergência no ambiente 

aeroportuário e aeronave. 

Ao compreender a percepção da equipe de saúde acerca do cuidado prestado aos 

passageiros e funcionários no ambiente aeroportuário e aeronave, através do seu mundo 

vivido, poderemos auxiliar na assistência ao público atendido no aeroporto não só do ponto 

de vista técnico mas voltado também para o cuidado humanizado, dar visibilidade à equipe 

de saúde que atua no ambiente aeroportuário e no que concerne às urgências e emergências 

no ambiente pré-hospitalar. 

O estudo será realizado no posto de atendimento pré-hospitalar do aeroporto Santos 

Dumont localizado na Cidade do Rio de Janeiro sob a condução da pesquisadora autora 

Neusa Aparecida Refrande, e a supervisão da Profa. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade 

Silva, orientadora desta pesquisa e como coorientadora Eliane Ramos Pereira. 

 Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista (conversa) 

individual gravada em gravador digital em que a pesquisadora fará perguntas seguindo um 

roteiro de entrevista fenomenológica destacando assim 01(uma) pergunta indutora. Caso o(a) 

Sr.(a) não desejar, sua vontade será respeitada. A captação dos participantes para a entrevista 

será previamente agendada, no próprio local de atuação em uma sala (consultório), onde 

constam duas cadeiras e uma mesa e por ser considerado um local tranquilo, com poucos 

ruídos. O dia e horário para a realização da entrevista serão marcados com o(a) Sr. (a) 

conforme a sua disponibilidade, sem prejuízo de suas atividades profissionais. O tempo de 

duração da entrevista será conforme o(a) Sr.(a) desejar e o que for falado será digitado 

(transcrito) e será guardado por três anos, por determinação ética da pesquisa sob a 

responsabilidade da Profª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (orientadora desta pesquisa) 

em seu armário exclusivo para pesquisa, chaveado que está em uma sala em seu 

Departamento. 

 Para o(a) Sr.(a), os benefícios do estudo serão indiretos, pois as informações coletadas 

fornecerão subsídios para a construção de conhecimento em saúde, bem como para novas 

pesquisas a serem desenvolvidas sobre essa temática. Comunico que se preveem riscos 

mínimos à dimensão emocional . No entanto, o (a) Sr(a) poderá sentir cansaço e desconforto 

pelo tempo que envolve a conversa e por ter de relembrar algumas vivências que possam ter 

causado sofrimento. Caso isso venha a acontecer, poderei concluir a entrevista e caso precise, 

uma avaliação psicológica será garantida pelo pesquisador. 

Ao final desta pesquisa, os resultados serão divulgados e publicados na forma de 

dissertação, artigos científicos, exposição em congressos e seminários na área de 

enfermagem e educação, sempre com sigilo sobre a identificação dos participantes. Sendo 

assim, as informações fornecidas pelo(a) Sr.(a), terão sua privacidade garantida pelas 

pesquisadoras. A identificação será através das letras E, M e C, inicial das palavras 

Enfermeiro Médico e Condutor seguida de um número (E1...M1...C1…) que não 

corresponderá à sequência de sua participação na pesquisa. Estes resultados estarão 

disponíveis também aos  participantes, sempre que requisitados à pesquisadora.  

 O(a) Sr.(a) não é obrigado(a) a participar do estudo e, caso decida participar, será 

pedido que o(a) Sr.(a) assine este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Por favor, 

caso o(a) Sr(a) não entenda alguma palavra ou informação, peça uma melhor explicação a 

pesquisadora autora do estudo. Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão 

entrar em contato com o comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste 

projeto ou demais informações: 



111 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br          Tel/fax: (21) 26299189 
  

Eu, ________________________________________,  declaro ter sido informado e 

concordo em participar do projeto de pesquisa acima descrito. 

  

Niterói, _____ de ____________ de ________. 

  

_________________________________________________________________________ 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

  

 ________________________________________________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 
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Apêndice B - Formulário sociodemográfico 

Falando dos seus dados pessoais: 

 

Entrevista nº________ Data: ____/____/______. 

 

1) Escolaridade:__________________________________________________________. 

2) Idade:________________________________________________________________. 

3) Sexo:________________________________________________________________. 

4) Tempo de formação:____________________________________________________. 

5) Possui algum curso de atualização em emergência? (   ) Sim    (   ) Não. 

6) Qual? 

( ) curso de capacitação 

( ) especialização 

( ) mestrado 

( ) doutorado 

( ) outros 

7) Turno de trabalho: 

( ) diarista 

( ) plantão diurno 

( ) plantão noturno 

( ) chefia 

 

Pseudônimo utilizado para o entrevistado: (   ). 
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Apêndice C - Entrevista fenomenológica 

Pergunta indutora: Qual a sua percepção acerca do cuidado prestado no ambiente 

aeroportuário e aeronave?   

1) Comente como é a experiência em relação ao cuidado prestado pela equipe no 

aeroporto e aeronave? 

2) Qual a sua percepção em relação aos atendimentos emergenciais no ambiente 

aeroportuário? 

3) Comente livremente o que destacaria em relação ao cuidado? 

4) Quais medidas na sua percepção poderiam melhorar o cuidado prestado aos 

passageiros e funcionários no ambiente aeroportuário e aeronave? 

5) O (a) Sr. (a) tem algo mais a acrescentar em relação ao cuidado? 
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ANEXOS 

Anexo A - Carta de anuência Empresa MED Mais Serviços Médicos 
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Anexo B - Carta de anuência da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - 

INFRAERO 
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Anexo C - Parecer consubstanciado do CEP - Faculdade de Medicina da Universidade         

Federal Fluminense/FM/UFF/HU 

 

 

 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE ACERCA DO CUIDADO                                                     

   NO AMBIENTE AEROPORTUÁRIO E AERONAVE 

Pesquisador: Neusa Aparecida Refrande 

 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 95987018.8.0000.5243 

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.022.869 

 

Apresentação do Projeto: 

Questão norteadora: Quais seriam as potenciais dificuldades enfrentadas e/ou vivenciadas pela equipe de 

saúde que atua na área aeroportuária? 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com metodologia fenomenológica desenvolvida sob o 

referencial de Maurice Merleau-Ponty, onde se descreve a totalidade da experiência vivida do indivíduo. 

O referencial foi escolhido por buscar compreender o homem e o mundo a partir de sua facticidade. 

Descreve  o mundo vivido da equipe de saúde que atua na área aeroportuária, suas percepções, vivências, 

subjetividades onde a partir do corpo vivido as vivências e sabedorias podem ser reveladas. 

O estudo será desenvolvido no Posto de Atendimento Pré Hospitalar no aeroporto localizado no município 

do Rio de Janeiro, onde há uma equipe de saúde de plantão 24h ininterrupta. 

Serão incluídos enfermeiros, médicos, condutores de veículo de urgência, plantonistas, dos turnos diurno 

e noturno, incluindo chefia de enfermagem e médica, totalizando 15 participantes, que é o total de 

 

UFF - HOSPITAL UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

PEDRO / FACULDADE DE MEDICINA 
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colaboradores em atividade pertencentes ao quadro da empresa prestadora de serviço, que atua no Posto 

de Atendimento Pré-Hospitalar (PAPH) do aeroporto. 

Os condutores de veículo de urgência são os profissionais incluídos na equipe de saúde conforme portaria 

nº 2048, de 5 de Novembro de 2002 em seu capítulo IV atendimento pré-hospitalar, com competências de 

conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; conhecer 

integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico (ou 

telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; 

conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local, 

auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e 

transporte de vítimas; realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos 

de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. 

Serão excluídos os profissionais que estiverem licenciados e de férias. Todas as dúvidas serão suprimidas 

antes do início da entrevista e as mesmas acontecerão com pré agendamento e de acordo com a 

disponibilidade do participante. 

A coleta dos dados será a partir da técnica de entrevista fenomenológica onde oferece flexibilidade na 

coleta de informações sobre o participante da pesquisa, e “é caracterizado por não existir uma sequência 

de perguntas, a pesquisa inicia-se com algumas perguntas feitas pelo pesquisador e os “respondentes” ou 

“informantes” contam suas histórias de uma forma narrativa, obtendo-se dados através da continuidade da 

conversação (MINAYO,2001, p.99). 

A entrevista será gravada em gravador digital em que a pesquisadora fará 01(uma) pergunta indutora: Qual 

a sua percepção acerca das dificuldades enfrentadas e/ou vivenciadas pela equipe de saúde que atua na 

área aeroportuária? 

E seguindo um roteiro de entrevista fenomenológica com a equipe de saúde que atua no aeroporto: 

1-Comente como é a experiência em relação ao cuidado prestado pela equipe no aeroporto e aeronave? 

2-Qual a sua percepção em relação aos atendimentos emergenciais no ambiente aeroportuário? 

3- Comente livremente o que destacaria em relação ao cuidado? 

4- Quais medidas na sua percepção poderiam melhorar o cuidado prestado aos passageiros e funcionários 

no ambiente aeroportuário e aeronave? 

5-O (a) Sr. (a) tem algo mais a acrescentar em relação ao cuidado? 

A captação dos participantes para a entrevista será previamente agendada, no próprio local de atuação em 

uma sala (consultório), onde constam duas cadeiras e uma mesa e por ser considerado um local tranquilo, 

com poucos ruídos. O dia e horário para a realização da entrevista serão marcados conforme a 

disponibilidade, sem prejuízo das atividades profissionais. 

O tempo de duração da entrevista será conforme o participante desejar e o que for falado será digitado 

(transcrito) e será guardado por três anos, por determinação ética da pesquisa sob a responsabilidade da Profª 

Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (orientadora desta pesquisa) em seu armário exclusivo para pesquisa, 

chaveado que está em uma sala em seu Departamento. 

O tratamento dos dados será por meio da transcrição das falas para efetuar a análise das entrevistas, onde 

inicialmente os discursos serão numerados e lidos de maneira integral e de forma atenta, com a finalidade 

de apreender o sentido de uma forma ampla e posterior interpretação. 

A análise e interpretação das falas dos participantes ocorrerá através das etapas sugeridas por Amedeo 

Giorgi, que lida com as descrições de depoimentos, relatos ou entrevistas sobre experiências vividas em 

relação a um determinado fenômeno segundo quatro passos. 
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O primeiro passo é a leitura geral do todo, o sentido do todo, para se ter um senso geral de tudo que foi 

colocado, de tudo que foi descrito para se alcançar uma visão geral. 

O segundo passo é a discriminação das unidades significativas, com foco no fenômeno que está sendo 

pesquisado e agrupamento de dados em unidades de sentido. 

O terceiro passo é a transformação das unidades de sentido, configurar as expressões cotidianas do sujeito 

em linguagem psicológica com ênfase no fenômeno que está sendo investigado. 

O quarto passo é uma síntese das unidades significativas e transformação em estrutura de aprendizado, 

experiência, evoluindo para uma tematização e categorização das unidades significativas. 

Na interpretação fenomenológica, os discursos serão lidos de maneira integral recorrendo a procedimentos 

metodológicos definidos pela fenomenologia, com intuito de apreender o sentido universal, porém sem 

interpretar ou identificar atributos contidos. Posteriormente buscaremos em cada discurso a presença da 

essência do fenômeno. 

Com a obtenção das unidades de significados que emergirem das entrevistas, que tiverem sentido e que 

respondam a questão norteadora, serão examinados e submetidos à análise temática e sob o referencial 

teórico de Maurice Merleau-Ponty. 

Riscos- mínimos à dimensão emocional. No entanto o Sr. (a) poderá sentir cansaço e desconforto pelo 

tempo que envolve a conversa e por ter de relembrar algumas vivências que possam ter causado sofrimento. 

Caso isso venha a acontecer, poderei concluir a entrevista e caso precise, uma avaliação psicológica será 

garantida pelo pesquisador. 

Cabe ressaltar que o material que será coletado irá atender exclusivamente ao propósito da pesquisa e os 

resultados, serão publicados e divulgados na forma de periódicos, dissertação exposição em seminários, 

congressos e em eventos na área da saúde e educação, respeitando o sigilo sobre a identificação dos 

participantes. 

Benefícios- O estudo irá contribuir com informações de modo a fornecer subsídios para a 

construção do conhecimento em saúde e informação referente ao cuidado na área aeroportuária, bem como 

novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre essa temática. Espera-se que contribua para elucidar e para 

reflexão acerca do cuidado prestado aos passageiros e funcionários da área aeroportuária pela equipe de 

saúde. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Geral: Compreender a percepção da equipe de saúde acerca do cuidado prestado aos passageiros e 

funcionários no ambiente aeroportuário e aeronave. 

Específicos: 

- Identificar como se efetiva o cuidado de enfermagem junto à equipe de saúde no ambiente aeroportuário 

e aeronave; 

- Descrever as vivências da equipe de saúde acerca do cuidado prestado aos passageiros e funcionários 

no ambiente aeroportuário e aeronave; 

- Analisar a dinâmica e situações de atendimento de urgência e emergência no ambiente aeroportuário e 

aeronave. 

-  

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os benefícios do estudo superam os riscos. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se do segundo cumprimento de pendências do parecer deste CEP nº 2.985.594 de 27/10/2018, onde 

as mesmas foram esclarecidas. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

- Folha de rosto assinada e carimbada por autoridade institucional. 

- Nome do orientador cadastrado nas “Informações Básicas” como equipe de pesquisa 

- Carta de anuência assinada e carimbada pela responsável pela empresa MedMais, serviços médicos e 

Infraero. 

- Cronograma de acordo com etapas de pesquisa no projeto detalhado, faltando detalhamento nas 

informações Básicas da Plataforma Brasil. 

- TCLE bem redigido e de acordo com a Res. 466/12. 
 

 

Recomendações: 

Ao cumprir pendências, todas as informações modificadas no projeto detalhado devem ser igualmente 

alteradas nas informações básicas da PB. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após discussão por este colegiado do CEP, o mesmo decidiu pela aprovação. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 01/11/2018 
 Aceito 

do Projeto ROJETO_1181023.pdf 22:14:50 

Recurso Anexado 
Carta.docx 

01/11/2018 Neusa Aparecida 
Aceito 

pelo Pesquisador 22:13:26 Refrande 

TCLE / Termos de 

Termo.docx 
01/11/2018 

22:12:15 

Neusa Aparecida 

Refrande 
Aceito 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Projeto Detalhado / 

Projeto.docx 
01/11/2018 

22:09:50 

Neusa Aparecida 

Refrande 
Aceito Brochura 

Investigador 

Outros Roteiro.docx 
29/09/2018 Neusa Aparecida 

Aceito 
16:10:05 Refrande 

Declaração de 

Infraero.pdf 
29/09/2018 

16:07:37 

Neusa Aparecida 

Refrande 
Aceito Instituição e 

Infraestrutura 

Folha de Rosto img003.pdf 
23/07/2018 Neusa Aparecida 

Aceito 
21:14:43 Refrande 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NITEROI, 15 de Novembro de 2018 

 

 

Assinado por: 

 

José Carlos Carraro Eduardo (Coordenador(a)) 
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Anexo D - Declaração 1 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que os dados gerados nesta pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis 

ou não, em eventos científicos e publicações conforme a resolução 466/2012 do CNS. 

 

 

 

 

Niterói_____ de ______________de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Mestranda Neusa Aparecida Refrande 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo E - Declaração 2 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que o uso e destinação do material e/ ou dados coletados só serão utilizados para fins 

científicos. 

 

 

 

 

 

Niterói_____ de ______________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Mestranda Neusa Aparecida Refrande 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo F - Orçamento 

 

Orçamento detalhado 

Título do Projeto: Percepção da equipe de saúde acerca do cuidado no ambiente 

aeroportuário e aeronave. 

Pesquisador Responsável: Neusa Aparecida Refrande 

Nome da Instituição do Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense - EEAAC/UFF.  

Fonte dos recursos: Próprio  

Quadro 6 - Orçamento Detalhado. Niterói, 2020. 

Material permanente Material de consumo Valor 

Gravador --------------------------- 500,00 

 Papel A4 100,00 

 Tinta para impressora 300,00 

 Caneta, lápis, borracha 60,00 

 Pendrive 64,00 

 Passagem de ônibus 200,00 

 Alimentação 400,00 

Total -------------------------------- 1.624,00 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 


