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RESUMO 

 

O perfil do atendimento pré-hospitalar móvel denota aos profissionais, uma 
responsabilidade diferenciada, um bom condicionamento físico e emocional e 
comprometimento com o serviço. Neste contexto, o serviço de apoio aeromédico 
realiza atendimentos de urgência e emergência a toda a população nas vias 
urbanas, entretanto, o descompasso entre a demanda e o número de acionamento 
realizado pelas Equipes Terrestres de atendimento pré-hospitalar ao Grupamento de 
Operações aéreas apontam para uma subutilização do serviço Aeromédico no Rio 
de Janeiro. Destaca-se como objetivo deste estudo, analisar o processo de 
acionamento do apoio aeromédico no atendimento pré-hospitalar do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo qualitativo, 
descritivo que utilizou as Normas Gerais de Ação do Atendimento pré-hospitalar e as 
notas publicadas sobre o acionamento do serviço aeromédico do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Estas publicações foram 
confrontadas com a literatura vigente, com dados da seção aeromédica relacionado 
ao número de eventos realizados pelo aeromédico no ano de 2015 e validadas pelos 
participantes do estudo na entrevista estruturada e na dinâmica de grupo norteada 
pela lógica da Educação Permanente em Saúde. A análise e reflexão do processo 
de trabalho foram realizadas entre os integrantes do Grupamento de Operações 
Aéreas, com expectativa de aperfeiçoar o processo de solicitação do serviço 
aeromédico do Rio de Janeiro através da estratégia de implementação de um 
fluxograma analisador. Os resultados da primeira fase da pesquisa apontaram para 
um baixo índice no acionamento do serviço aeromédico, onde foram expostos os 
fatores que contribuíram para este quadro e as principais medidas para o 
melhoramento deste fluxo. A segunda fase da pesquisa resultou na criação do 
fluxograma analisador que norteia o acionamento do aeromédico pelas equipes do 
Atendimento Pré-hospitalar. Esta pesquisa trás como legado para o cenário pré-
hospitalar a produção do fluxograma analisador, a proposta de remodelamento do 
programa de armazenamento de dados da seção aeromédica e a disponibilização 
do vídeo produzido na pesquisa, como recurso pedagógico que capta a estrutura do 
processo de trabalho desenvolvido, evidenciando a lógica presente. O vídeo busca 
estimular a análise do processo de trabalho e as maneiras de remodelá-lo, neste 
aspecto, coadunando com a lógica utilizada da Educação Permanente em Saúde. 
 
 

Descritores: Educação; Resgate aéreo; Serviços médicos de emergência. 

 

 

 

 

 

 



    

 

RESUMO 

 
The profile of pre-hospital mobile services denote professionals, a differentiated 
responsibility, a good physical and emotional conditioning and commitment to the 
service. In this context, the aeromedical support service carries out urgent and 
emergency care for the entire population on urban roads, however, the lack between 
the demand and the number of calls made by prehospital care Terrestrial Teams to 
the Air Operations Group point out to an underutilization of the Airmedical service in 
Rio de Janeiro. The objective of this study is to analyze the process of aeromedical 
activation support in the Military Fire Brigade’s pre-hospital care of the State of Rio 
de Janeiro. This is a qualitative, descriptive study which has used the General 
Standards of Pre-hospital Care Action and the published notes on the activation of 
the State of Rio de Janeiro aeromedical service Military Fire Brigade. These 
publications were compared with the current literature, with data from the 
aeromedical section related to the number of events performed by the aeromedical 
service in the year of 2015 and validated by the study participants in the structured 
interview and in the group dynamics guided by the Permanent Education in Health 
logic. Analysis and reflection of the work process were carried out among the 
members of the Air Operations Group, with the expectation of improving the process 
of requesting Rio de Janeiro’s aeromedical service through the strategy of 
implementing a flow chart analyzer. The results of the first phase research pointed to 
a low index in the aeromedical service activation, where it was exposed the factors 
that contributed to this picture and the main measures for this flow improvement. The 
second phase of the research resulted in the creation of the flow chart analyzer 
which guides the activation of the aeromedical by the Prehospital Care teams. This 
research brings as a legacy to the prehospital scenario the production of the flow 
chart analyzer, the proposal to remodel the data storage program of the aeromedical 
section and the availability of the video produced in the research, as a pedagogical 
resource that captures the structure of the work process Developed, hence 
evidencing the present logic. The video seeks to stimulate the analysis of the work 
process and the ways to remodel it, bonding in this aspect with the logic used in 
Health Permanent Education . 
 

 

Descriptors: Education; Air Ambuloances; Emergency Medical Services. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O atendimento pré-hospitalar teve o seu início durante as guerras e se 

popularizou, durante a 1ª guerra mundial, onde a medicina neste cenário se 

caracterizava pela pronta resposta ao atendimento às vítimas, com o objetivo de 

aumentar a probabilidade de salvar os feridos e minimizar suas sequelas. Este 

conceito se expandiu ao redor do mundo, onde o atendimento pré-hospitalar é uma 

realidade nos grandes centros urbanos. (GENTIL, 1997) 

O Ministério da Saúde no Brasil considera como Atendimento Pré-hospitalar 

Móvel (APH Móvel) de urgência, aquele atendimento que procura chegar à vítima, 

após ter ocorrido o agravo da sua saúde de natureza clínica, cirúrgica, traumática, 

inclusive psiquiátrica, que possa levar ao sofrimento, sequela, ou mesmo à morte, 

sendo necessário prestar-lhe atendimento e transporte adequado a um serviço de 

saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2002). 

  O tempo sempre foi um fator limitante nos atendimentos às vítimas 

emergenciais, sendo comparado ao ouro no atendimento ao politraumatizado, pois 

estatisticamente está diretamente relacionado à redução nos índices de 

morbimortalidade. Segundo Norman (2007, p.91) o tempo se equivale ao ouro, pois 

“para algumas vítimas deve-se gastar menos de uma hora para se dar o tratamento 

[...] é crucial o tempo decorrido entre a ocorrência do trauma e o tratamento 

definitivo”. Isto nos direciona a atentarmos quanto à importância da brevidade do 

atendimento de emergência às vítimas do atendimento pré-hospitalar e o quanto isto 

pode influenciar no tratamento desta e nas repercussões positivas ou negativas 

acarretadas pelo desencadear do salvamento. 
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 Com a evolução da tecnologia, os recursos possibilitaram maior viabilidade 

para os atendimentos de emergência, pois auxiliam as equipes de saúde a 

chegarem ao diagnóstico mais preciso e em menor tempo, além de ampliar os 

recursos para o tratamento e proporcionar mais agilidade para o primeiro 

atendimento e também para o rápido transporte ao hospital. Com base nestas duas 

últimas premissas relacionadas à brevidade da chegada da equipe ao local e do 

transporte do paciente crítico ao hospital, a introdução do helicóptero veio contribuir 

neste cenário. A utilização do Transporte Aeromédico é destinada principalmente às 

vítimas que estão em estado crítico e assim, muitas vezes, torna-se a única 

alternativa para que o indivíduo receba o tratamento indicado, de acordo com a sua 

necessidade em um local especializado. (HERNÁNDEZ, 2007) 

 Em se tratando de Atendimento Pré- hospitalar (APH) móvel, o uso do 

Aeromédico tem como expectativa, a garantia de um rápido suporte no local e o 

encaminhamento ao hospital de referência, em menor tempo, e com recursos 

necessários para o atendimento pré- hospitalar avançado. A portaria nº 2048 de 

2002, que estabelece as diretrizes da área de urgência e emergência, descreve que, 

“o atendimento feito por aeronaves deve ser sempre considerado como de suporte 

avançado de vida e, para os casos de atendimento pré-hospitalar móvel primário 

não traumático e secundário, deve contar com: o piloto, um médico, e um 

enfermeiro” (BRASIL, 2002, p.35). O suporte pré-hospitalar avançado destina-se "ao 

atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-

hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar, que necessitam de cuidados 

médicos intensivos". (BRASIL, 2002, p.30) 
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Podemos chamá-lo de atendimento pré-hospitalar móvel primário 
quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão ou de 
atendimento pré-hospitalar móvel secundário quando a solicitação 
partir de um serviço de saúde, no qual o paciente já tenha recebido o 
primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de 
urgência apresentado, mas necessite ser conduzido a outro serviço 
de maior complexidade para a continuidade do tratamento. (BRASIL, 
2002, p. 19) 
 
 

  O conceito de asa rotativa (helicóptero) surgiu em 1907, por Loius Breget, 

porém a tecnologia só foi efetivamente aplicada na década de 40, em concomitância 

com a segunda guerra mundial e imediatamente foi associado à tecnologia, o 

conceito do socorro aeromédico, pois o suporte aeromédico vinha sendo aplicado 

em aeronaves de asas fixas (avião), desde 1914 na Primeira Guerra Mundial. 

(GENTIL, 1997)  

 No Brasil, o serviço de socorro aéreo, só foi iniciado no ano de 1988 na 

cidade do Rio de Janeiro, no instinto CGOA (Coordenadoria Geral de Operações 

Aéreas), que centralizava as operações com helicópteros do estado do Rio de 

Janeiro e era formado pela parceria da polícia civil, polícia militar, departamento de 

Estradas e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(CBMERJ).  

No ano de 1990, no Brasil, o CBMERJ, recebeu seu 1° helicóptero, com 

configuração aero médica, podendo assim realizar resgate de saúde e transporte 

aéreo de pacientes críticos. 

O Grupamento de Operações Aéreas atua em diferentes situações no serviço 

de salvamento, com equipes formadas por especialistas, onde desenvolvem 

variadas missões, que inclui a busca e salvamento, combate a incêndio com o uso 

da aeronave e salvamento em saúde, que se subdivide em Transporte Intra-

hospitalar (TIH) e Evacuação aeromédica (EVAM), onde a equipe de salvamento é 

acionada para efetuar o resgate da vítima e/ou apoiar as equipes terrestres de 
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Atendimento Pré-hospitalar Móvel (APH), com a perspectiva de prestar o 

atendimento avançado de vida, ou continuidade ao mesmo, para posterior remoção 

de maneira rápida ao hospital, recebendo o atendimento emergencial definitivo. 

(CBMERJ, 2010) 

 O serviço de resgate aeromédico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Rio de Janeiro (CBMERJ, 2010) conta com uma equipe de saúde formada por 

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que possuem especialização em 

resgate aéreo, sendo assim habilitados para tripular aeronaves. A tripulação de 

saúde atua junto aos demais integrantes do serviço: pilotos, mecânicos, 

especialistas em salvamento no mar e em altura, realizando inúmeras atividades, 

que variam desde o apoio operacional até a parte de logística. Entendendo, que os 

aspectos relacionados à normatização de estruturação do grupamento de operações 

aéreas (GOA) podem gerar algumas dúvidas e questionamentos devido à 

especificidade da atividade, esta apresentada posteriormente. 

 O atendimento de uma solicitação de apoio segue por um fluxo, que depende 

de uma ação orquestrada de toda equipe, para ocorrer de maneira adequada e no 

menor tempo possível. Estas etapas envolvem a confirmação do socorro, as 

instruções para a intervenção no evento, a configuração da aeronave de acordo com 

o tipo específico de salvamento, o atendimento propriamente dito, o transporte até a 

unidade hospitalar, a passagem da vítima para equipe hospitalar, o regresso à 

unidade e o preparo da aeronave e dos equipamentos de saúde para uma nova 

solicitação. No desfecho de cada evento, é de rotina a discussão com toda equipe, 

sobre as condutas traçadas durante a operação. 

 No início das atividades diárias é realizada reunião de instruções, com toda 

equipe de serviço e nesta são tratados assuntos diversos sobre segurança de vôo, 
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composição das equipes, planejamento diário e assuntos pertinentes às operações 

aéreas. 

O acionamento das aeronaves para a realização das operações aéreas é um 

tema exaustivamente abordado nestas reuniões, onde fica claro, o descompasso 

entre a demanda de atendimentos com indicação para o suporte aeromédico no Rio 

de Janeiro e o fluxo real de solicitações de apoio, por parte das equipes terrestres de 

Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Este descompasso entre o elevado número de 

ocorrências de acidentes no Rio de Janeiro e a quantidade de apoios realizados pelo 

aeromédico, levam os profissionais do grupamento a aventarem hipóteses que 

alertam para a reavaliação do processo de acionamento empregado, e para o 

emprego de estratégias educativas no esclarecimento das equipes de atendimento 

pré-hospitalar móvel em relação ao emprego da aeronave. 

A observação empírica mostra, que grande parte das solicitações realizadas 

ao GOA são feitas por ambulâncias avançadas (médico como líder e equipamentos 

de suporte avançado de vida), sabendo-se, que estrategicamente, a maior parte 

destas viaturas avançadas se localizam mais próximas aos grandes centros e 

consequentemente dos grandes Hospitais. Esta questão chama a atenção, pois se 

subentende que as ambulâncias “Intermediárias”, (enfermeiro como líder e 

equipamentos de suporte “intermediário” de vida) e as ambulâncias básicas, (técnico 

de enfermagem como líder e equipamentos de suporte básico de vida) possuem 

menor recurso para o atendimento e pior acesso aos hospitais. Logo, a maior parte 

das solicitações aeromédicas deveria partir destas equipes e não 

predominantemente das equipes avançadas. 

Diante desta questão, os integrantes do Grupamento de Operações Aéreas 

(GOA), inferem que a problemática possa ser ocasionada pelo desconhecimento por 
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parte das equipes terrestres de APH, das indicações de apoio do suporte 

aeromédico e não somente isto, também na conduta de acionamento da aeronave e 

nos procedimentos a serem tomados com a aproximação, permanência e 

decolagem da aeronave, do local do evento. 

As comunicações internas nesta corporação são transmitidas através de 

boletins, que são publicados diariamente, onde, todos os integrantes possuem 

acesso liberado a esta ferramenta. Desde a criação do serviço de operações aéreas, 

 até os dias de hoje, já foram publicadas três notas em boletim, que retratam a 

maneira de acionamento do resgate aéreo. Um ponto que provavelmente influenciou 

no comportamento dos profissionais que acionam o serviço, foi o fato de que houve 

na segunda publicação, uma mudança significativa na forma de solicitar o socorro 

aéreo, pois antes, a equipe realizava a solicitação diretamente ao serviço de 

operações aéreas e com a mudança, este acionamento passou a ser feito a Central 

de Regulação Médica do CBMERJ/SAMU e só após a identificação da necessidade, 

era acionado o serviço de operações aéreas.  

A opção de utilizar a Central de Regulação Médica do CBMERJ/SAMU como 

intermediária ocasionou a burocratização e retardo no tempo resposta da chegada 

do apoio aéreo. Partindo desta premissa, criaram uma terceira nota no ano de 2014, 

que retornava ao molde inicial, porém entende-se que ainda tem sido bem modesto 

o número de acionamentos relacionados às indicações. Este e outros aspectos 

relacionados à Central de Regulação Médica do CBMERJ/SAMU serão abordados 

de maneira detalhada em um capítulo posterior. 

Atuando efetivamente como membro desta equipe, esta problemática se faz 

presente no meu cotidiano enquanto profissional e pesquisador, o que revela uma 

grande inquietação, pois, segundo Norman (2007), o acionamento do socorro de 
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emergência deve ser precoce. Para que haja esta proatividade no procedimento de 

acionamento, se faz necessário também, uma preparação da equipe de socorro 

terrestre, no momento do atendimento pré-hospitalar. Neste sentido, deve distinguir 

as variáveis e ter segurança para a tomada de decisão sobre o tipo de suporte 

necessário e a melhor opção de transporte para conduzir a vítima até o hospital.     

Esta abordagem é tratada com muita seriedade e responsabilidade pelos 

integrantes do GOA, pois muito já foi construído neste pequeno intervalo entre a 

criação do Grupamento Aéreo até a presente data. Porém, o compromisso de 

prestar um atendimento de excelência leva a constante reavaliação do processo de 

trabalho.  

Diante de tais questões, lançamos mão de ferramentas da Política Nacional 

de Educação em Saúde, que ressalta: “Os processos educacionais tendem a ser 

concebidos cada vez menos, como atividade de apoio complementar, para se 

converterem cada vez mais, em um componente estratégico dos projetos” (BRASIL, 

2009, p.56); e da proposição de Merhy (1997) quando enfatiza a importância da 

implementação da autogestão do trabalho, defendendo uma análise na interação 

entre o sujeito instituído e o método de ação aplicado, com uma perspectiva de 

melhor compreensão da tecnologia gerencial em saúde. 

No sentido exposto, corroboramos com Merhy (1997) na aposta de criação de 

tecnologias de gestão do trabalho com instrumentos analisadores e auto- analíticos 

que possibilitam a avaliação do trabalho desenvolvido nos serviços de saúde. 

Apoiado nesta aposta de criação de tecnologias de gestão do trabalho, as 

problemáticas levantadas foram trazidas junto ao “Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Gestão e Trabalho em Saúde NUPGES/CNPq” da Universidade Federal 

Fluminense. 
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O APH (Atendimento Pré-hospitalar) móvel está baseado em protocolos que 

apresentam constantes evoluções. A transmissão deste conhecimento de maneira 

efetiva se torna um dos instrumentos para o aprimoramento das equipes. Além da 

parte técnica, existem as atualizações nas rotinas que tramitam com o objetivo de 

aperfeiçoar, normatizar e padronizar o serviço. Diante de um universo tão amplo de 

informações e questões destacamos como objeto de estudo, estratégias de 

educação para o desenvolvimento do sistema de acionamento do serviço 

aeromédico no Estado do Rio de Janeiro.  

A partir do objeto de estudo construiu o objetivo geral abaixo: 

Analisar o processo de acionamento do apoio aeromédico no atendimento pré-

hospitalar do CBMERJ. 

 Com intuito de aprofundar na problemática do estudo elaborou os seguintes 

objetivos específicos: 

Discutir junto ao Grupamento de Operações Aérea os fatores relacionados à 

operacionalização do acionamento do serviço aeromédico;  

Identificar estratégias educativas para esclarecimento das equipes de APH 

terrestre, quanto às indicações de acionamento do socorro aeromédico. 

Desenvolver um fluxograma analisador para nortear as equipes de APH 

terrestre no processo decisório do acionamento do apoio aeromédico. 

Com base na discussão sobre a operacionalização do acionamento do 

serviço aeromédico e identificação, junto ao grupamento, das estratégias para o 

aprimoramento do serviço, a pesquisa busca como um dos produtos, a construção 

de um fluxograma analisador. Este fluxograma visa nortear o profissional de saúde 

do APH a solicitar adequadamente o apoio aeromédico do GOA. 

Os objetivos apresentados remeteram às seguintes questões norteadoras: 
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Quais fatores no processo de atendimento das unidades móveis de APH 

podem interferir no acionamento do serviço aeromédico?  

Quais estratégias educativas poderiam otimizar o emprego do aeromédico por 

parte das equipes solicitantes do atendimento pré-hospitalar? 

Partido do principio que o conhecimento está em constante desenvolvimento 

em um processo continuo, a equipe de saúde necessita ser convocada a colocar em 

análise suas atividades junto ao serviço de atendimento pré-hospitalar; justificamos 

o desenvolvimento desta temática com a expectativa de contribuir no processo 

decisório das equipes terrestres de atendimento pré-hospitalar móvel durante o 

“período de ouro” do atendimento, para proporcionar maior probabilidade de acerto 

durante a conduta e com isso melhor prognóstico para as vítimas instáveis do 

ambiente pré-hospitalar.  

Entendemos que uma das medidas viáveis para a obtenção dos objetivos, se 

faz por meio da Educação Permanente em Saúde. Esta aplicação pode transcorrer 

em meio às atividades diárias, com a aplicação de estratégias que problematizem o 

processo de trabalho e a sua construção, com formas e modos de ensino-

aprendizagem que viabilizem o serviço. A difusão sobre as realidades vividas em 

cada esfera do conhecimento e o estreitamento entre as equipes de atendimento 

pré-hospitalar são oportunidades de aprimoramento das atividades. A maior 

interação entre as equipes pode fornecer uma troca de experiências e crescimento 

mútuo, com a expectativa do desenvolvimento pessoal e do serviço como um todo, 

proporcionando uma construção de novos “pilares”, no processo de ensino-

aprendizagem, onde o maior beneficiado será a população como um todo.  

O mecanismo pelo qual foram desenvolvidos os objetivos baseou-se na ideia 

que, para criar um ambiente onde aja o interesse e o comprometimento dos 
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integrantes deste processo deveria haver um programa de educação voltado aos 

profissionais de saúde, de maneira que fosse desenvolvido com um planejamento 

dinâmico, interdisciplinar, participativo, buscando atender diretamente as 

necessidades da organização e dos profissionais. O que se espera de um processo 

de educação permanente é que os profissionais sejam capazes de mudar sua 

prática em seu local de trabalho (TOMAZ, 2004). Corroborando com esta ideia, o 

Ministério da Saúde, na portaria nº278 expande este raciocínio esclarecendo: 

 

Educação Permanente em Saúde (EPS): aprendizagem no trabalho, 
onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 
organizações e ao trabalho, baseando-se na aprendizagem 
significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos 
trabalhadores da saúde. (BRASIL, 2014, p.01) 
 
 

 Esta mesma portaria evidencia a valorização das experiências adquiridas 

pelos profissionais, quando afirma que o “processo de aprendizagem que propicia a 

construção de conhecimentos a partir dos saberes prévios dos sujeitos articulados 

aos problemas vivenciados no trabalho” (BRASIL, 2014, p.01). Neste contexto, a 

educação permanente surge como processo de ensino-aprendizagem dinâmico e 

contínuo, para enfrentar a evolução tecnológica, as necessidades sociais e atender 

aos objetivos e metas da instituição a que pertence o trabalhador, tendo como 

finalidade a análise e o aprimoramento da capacitação de pessoas e grupos. 

(GIRADE, 2006)  

Ao tratar de educação e saúde, Frigotto, referencia o Sistema Único de Saúde 

(SUS) como ferramenta de mudança: 

Um país subdesenvolvido, com recursos orçamentários deficientes, 
deve ter como prioridade o investimento em educação para uma 
perspectiva de melhora da qualidade de vida da população; destaca-
se nesse caso a saúde, e o SUS como ferramenta para mudança, 
não só em nível de escolas, mas também da saúde, pois o trabalho 
se constitui em direito e dever e engendra um princípio formativo e 
educativo. (FRIGOTTO, 2005, p.60) 
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 O perfil do APH móvel denota aos profissionais, uma responsabilidade 

diferenciada que precisa refletir da mesma maneira, no grau de treinamento, no 

condicionamento físico e emocional e no comprometimento com o serviço. Esta 

realidade suscitou em mim a inquietude de abordar esta temática, com a pretensão 

de que este estudo possa causar impacto na comunidade científica dos profissionais 

voltados ao atendimento de emergência, estimulando assim, a reflexão sobre a 

importância de manter um programa efetivo de educação permanente relacionado 

às peculiaridades do socorro aeromédico, com estratégias que sejam atrativas ao 

público alvo e que traga benefícios diretos ao usuário que utiliza diretamente serviço 

e ao profissional que atua no APH móvel.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.1 Aspectos gerais do grupamento de operações aéreas  

 

“O Grupamento de Operações Aéreas (GOA) tem por finalidade assessorar o 

comando do CBMERJ e gerir os meios aéreos pertinentes a corporação e pode 

executar missões operacionais e administrativas”. (CBMERJ, 2010, p. 16) 

O serviço aéreo atua pautado na segurança e desenvolve atividade altamente 

especializada. O GOA é um órgão de execução do CBMERJ subordinado ao 

Comando de Bombeiros de Área de Atividades Especializadas. Ele está habilitado a 

atuar em todo o Estado do Rio de Janeiro, podendo estender-se aos demais 

Estados da Federação, com autorização da autoridade competente. As aeronaves 

do CBMERJ poderão atuar em Nações Amigas, mediante solicitação daquela nação, 

com a devida autorização do governo brasileiro. (CBMERJ, 2010) 

Embora seja uma instituição militar, regida por normativas compatíveis, o 

serviço de aviação atende as especificações da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC). 

Art. 7º - O emprego do GOA é regido pelo conjunto de preceitos 
contidos no Código Brasileiro de Aeronáutica, nas normas da ANAC, 
nas Normas Gerais de Ação (NGAs) e Circulares Operacionais, bem 
como, por conceitos operacionais específicos inerentes às 
peculiaridades dos meios aéreos. (CBMERJ, 2010, p.1) 

 

Para o adequado emprego do grupamento, alguns fatores são fundamentais 

para o sucesso da operação: fatores “ligados ao terreno”, rotas, itinerários de voo, 

decolagem, embarque, desembarque, “meteorologia”, aspectos “ligados ao pessoal”, 

considerando o número de tripulações disponíveis em relação à duração da 

operação, o grau de “adestramento das tripulações”, onde este deve ser compatível 
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com a peculiaridade da missão e por fim os fatores “ligados aos materiais” e suas 

especificidades. (CBMERJ, 2010) 

As missões operacionais desenvolvidas pelo GOA estão alinhadas ao do 

CBMERJ que trata sobre “vidas alheias e riquezas salvar” (CBMERJ, 1998, p.12). O 

GOA atende a esta prerrogativa, quando executa atividades operacionais 

relacionadas ao salvamento de bens e vidas. Estas ações se dividem em: 

 
I - Combate a incêndios florestais - possibilita maior mobilidade e 
velocidade, ao combate a incêndio florestal. Pode ainda extinguir e 
isolar focos de incêndio inacessíveis por terra e contribuir na 
condução de pessoal especializado, com a finalidade de obter dados 
sobre o terreno e a evolução de um incêndio florestal; III - Ações de 
meio ambiente - empregados para reduzir os efeitos causados por 
queimadas, poluição ou grandes desastres, de forma a avaliar a 
extensão dos danos resultantes, auxiliar na restauração ou na 
manutenção do controle e salvar vidas. Também são empregadas 
para detecção, identificação e delimitação de áreas contaminadas 
por agentes químicos, biológicos e nucleares; (CBMERJ, 2010, p.2) 
 
 

 As missões diretamente relacionadas ao salvamento de Vidas estão no inciso 

II que trata sobre Busca e Salvamento, onde “os meios aéreos são empregados para 

possibilitar, com maior mobilidade e velocidade, operações de busca e salvamento 

nos meios aquáticos e terrestres, bem como em locais de difícil acesso”. (CBMERJ, 

2010, p.2) 

 As missões diretamente relacionadas à área de saúde estão relacionadas no 

inciso IV, V e VI desta mesma normativa: 

 
 IV - Transporte aeromédico - ação empregada, aumentando a 
mobilidade e reduzindo o tempo de resposta, no movimento de 
doentes e feridos, para ou entre hospitais que propiciem melhor 
recuperação e tratamento adequado; V - Transporte de órgãos e 
Tecidos - ação empregada para possibilitar o transporte de órgãos e 
tecidos, visando reduzir o tempo de translado, em todas as fases do 
processo. VI – Evacuação Aeromédica - ação empregada para 
possibilitar a retirada de vítima de grave de locais de sinistros, 
visando reduzir o tempo resposta do socorro ou agilizar o transporte 
da vítima ao hospital. (CBMERJ, 2010, p.2) 
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 As Missões de apoio operacional estão descritas nos incisos VII e VIII que 

tratam sobre o “Transporte de Tropa – transporte de pessoal necessário para 

desenvolver ações de socorro do CBMERJ ou defesa civil. Transporte de Material – 

transporte de material necessário para desenvolver ações de socorro do CBMERJ 

ou defesa civil”. (CBMERJ, 2010, p.3) 

 

2.1.2 Organização administrativa do grupamento de operações aéreas 

 

A organização é hierarquizada através das ações comando e o subcomando. 

O subcomando operacional compreende em distintas seções: a seção operacional 

se subdivide em subseção de atividades especializadas, subseção de Controle 

operacional e subseção de treinamento e especialização; Seção de manutenção de 

avião, com a subseção de suprimento técnico de avião e a subseção de controle 

técnico de avião; Seção de manutenção de helicóptero, com a subseção de 

suprimento técnico de helicóptero e a subseção de Controle técnico de helicóptero e 

por fim com a seção aeromédica, no qual se subdivide em subseção de apoio 

operacional, subseção de administração e documentação médica, subseção de 

logística em saúde e por fim em subseção de saúde ocupacional. (CBMERJ, 2010) 

A Seção Aeromédica (SAerm) possui várias competências, tais como: 

executar o apoio aeromédico avançado nas situações de socorro de emergência 

(Evacuação Aeromédica-EVAM), e no Transporte Aeromédico (Transporte Inter 

Hospitalar-TIH); coordenar os voos para transporte de neonatos; assessorar o 

comando do GOA em relação aos voos de captação de órgãos; auxilia o Comando 

da Unidade em relação ao planejamento e execução de ações de saúde visando o 

controle e a manutenção das condições de saúde do efetivo; apoiar as missões de 



27 

 

Defesa Civil, em que se faça necessária à presença de tripulante da área de saúde; 

ajudar na seleção e indicação de pessoal para realização do Curso de tripulante 

operacional (CTO); no treinamento técnico específico do grupamento para a área 

voltada a saúde; manter o suprimento de material médico e medicamentos utilizados 

nas operações aéreas e desenvolver a estatística da atividade aeromédica. 

(CBMERJ, 2010) 

A Seção Aeromédica está organizada em quatro subseções denominadas: 

Subseção de Apoio Operacional, a qual compete manter a capacidade de 

pronto emprego do efetivo aeromédico; fornecer treinamentos e instruções 

especializadas; apresentar estudos visando à otimização da operação; apresentar 

estudos visando a implantação de Normas Gerais de Ação (NGAs) e Circulares 

Operacionais (COps), bem como estimular o estudo e a utilização de inovações no 

serviço. (CBMERJ, 2010) 

Subseção de administração e documentação médica, que tem a objetividade 

de confeccionar e enviar a seção administrativa do grupamento, as escalas dos 

militares de saúde da unidade; manter atualizada e arquivada a documentação 

pertinente a todas as atividades da SAerm, tais como: escalas de serviço, os 

registros de vôos, as estatísticas do serviço aeromédico, as fichas de cadastro dos 

militares da Seção e as cópias de Boletins referentes ao serviço. É responsabilidade 

desta seção zelar pela documentação produzida nas várias etapas da atividade 

aeromédica, garantindo assim a fidelidade das informações e propiciando material 

para o estudo de melhorias nos processos internos. (CBMERJ, 2010) 

Compete à subseção de logística em saúde zelar pela disponibilidade dos 

recursos necessários ao bom desempenho das atividades da seção, quer em âmbito 

externo, quer nas ações internas; Manter contato permanente com os setores 
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encarregados de prover os recursos materiais necessários à operação, e ao 

funcionamento interno da Seção, e garantir a disponibilização destes recursos 

(insumos médicos permanentes e de consumo, equipamentos de proteção 

individual, mobiliário e conservação das instalações físicas). (CBMERJ, 2010) 

Subseção de Saúde Ocupacional destina-se na promoção e controle da 

saúde ocupacional do efetivo do GOA, por meio de consultas médica, de 

enfermagem e no controle vacinal dos integrantes do grupamento. (CBMERJ, 2010) 

 

2.1.3 Contextualização do GOA no cenário de segurança da aviação  

 

O grupamento de Operações Aéreas segue regulamentos e orientações da 

Agência nacional de Aviação Civil (ANAC), da Organização de Aviação Civil 

Internacional (OACI), Código Brasileiro de aeronáutica (CBA) e do Centro de 

Investigação e prevenção aeronáuticas (CENIPA), que está vinculado a Força Aérea 

Brasileira e por meio deste último fundamenta-se para a aplicação da filosofia do 

Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), que 

trata sobre a segurança de voo. Estas organizações trazem as normas padronizadas 

a serem seguidas em todo território nacional e Internacional na busca de uma 

atividade segura e eficiente. (CBMERJ, 2010)  

Para a contextualização e inserção dos conhecimentos sobre a legislação 

vigente, o Código Brasileiro de aeronáutica (lei nº 7565 de 19 de dezembro de 1986) 

trás alguns conceitos que são pertinentes para o entendimento da atividade 

desenvolvida pelo Grupamento de Operações Aéreas, onde a legislação define que: 

 

Art. 156: São tripulantes as pessoas devidamente habilitadas que 
exercem função a bordo da aeronave. Art. 159: [...] a tripulação 
constituir-se-á de titulares de licença de voo e certificados de 



29 

 

capacitação física e de habilidade técnica, que os credenciem ao 
exercício das respectivas funções. (BRASIL, 1986, p. 14) 
 

O GOA desenvolve uma atividade diferenciada dentro da aviação civil, pois se 

baseia no Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) subparte K 

do Código Brasileiro de aeronáutica e possui uma aplicabilidade diferenciada em 

suas ações, pois se enquadra na área de segurança pública e defesa civil. (BRASIL, 

1986) 

A subparte K estabelece condições especiais de operações, onde as 

aeronaves possuem dispensa das exigências estabelecidas para pouso e 

decolagens em locais homologados ou registrados, bem como em áreas de pouso 

eventual. Desta maneira possibilita uma maior agilidade durante as decolagens e 

cruzamentos em áreas de segurança e voo. A subparte K autoriza o pouso da 

aeronave de asas rotativas em áreas não homologadas possibilitando o melhor 

acesso desta ao salvamento de vidas alheias e de bens. Outra atividade que 

flexibiliza a utilização deste recurso é a possibilidade do embarque e desembarque 

de pessoas da aeronave com os motores em funcionamento. (BRASIL, 1986) 

Embora de alguma maneira a flexibilização das atividades de segurança 

pública e defesa civil possam transparecer uma fragilidade nos critérios de 

segurança aérea, a ANAC exige um alto rigor no cumprimento das regras 

estabelecidas, pois a segurança de voo é soberana na aviação.  

Os princípios filosóficos da prevenção de acidentes formam um conjunto de 

fundamentos, princípios, conceitos e normas que definem os critérios e finalidades 

vislumbrados desde a sua criação até sua aplicação em acordo com a sua evolução 

ditada pelas necessidades tecnológicas. (BRASIL, 1986)  

Oito princípios básicos sustentam a “filosofia SIPAER”, onde são 

discriminados da seguinte maneira: todo acidente pode ser evitado; todo acidente 
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resulta de uma sequência de eventos e nunca de uma causa; todo acidente tem um 

precedente; prevenção de acidente requer mobilização geral; prevenção de acidente 

não restringe o voo, ao contrário, estimula o seu desenvolvimento com segurança; 

os diretores são os principais responsáveis pelas medidas de segurança; em 

prevenção de acidentes não há segredos e nem bandeira; a acusação e a punição 

agem diretamente contra os interesses da prevenção de acidentes. (BRASIL, 1986) 

Embora a problemática central desta pesquisa não esteja voltada a segurança 

de voo, este assunto torna-se inevitável ao tratarmos sobre qualquer temática que 

envolva a aviação, pois estes fundamentos são indispensáveis para qualquer 

tripulante de aeronave e através deles se baseia o respaldo para a execução ou não 

de uma atividade aérea. 

Haja vista, a peculiaridade da atividade e o rigor para a sua execução, a 

organização deste grupamento busca a integração entre as atividades 

administrativas e operacionais, tal como, o profissionalismo e a dedicação pessoal 

de todos os integrantes, de maneira que se entenda e valorize todas as atividades 

internas, pois tão específico quanto à atribuição de voar e de realizar o salvamento é 

o de possibilitar as condições administrativas para poder voar e executar as 

atividades fins.  

 

2.2.1 O sistema de regulação pré-hospitalar móvel e suas interfaces 

operacionais 

 

A complexidade para a articulação e desencadeamento das atividades 

operacionais do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel é uma temática 

estudada e constantemente atualizada entre as comunidades científicas 

especializadas no assunto. Um ponto estabelecido é que o serviço de atendimento 
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pré-hospitalar móvel deve ser entendido como uma atribuição da área da saúde, 

sendo vinculado a uma Central de Regulação. (BRASIL, 2002, p. 69)  

 

O serviço deve contar com a retaguarda da rede de serviços de 
saúde, devidamente regulada, disponibilizada conforme critérios de 
hierarquização e regionalização formalmente pactuados entre os 
gestores do sistema loco-regional. Para um adequado atendimento 
pré-hospitalar móvel o mesmo deve estar vinculado a uma Central de 
Regulação de Urgências e Emergências. (Brasil, 2002, p. 70) 

 
 

O atendimento pré-hospitalar não é considerado o atendimento definitivo, e 

para tal, necessita de uma central que faça a interface entre a população, os 

profissionais do atendimento pré-hospitalar e as redes hospitalares, para tanto Brasil 

(2002) define que o sistema de Urgência e Emergência deve ter uma abrangência 

em torno das “unidades básicas de saúde, programa de saúde da família (PSF), 

ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico e terapias, unidades não 

hospitalares, serviços de atendimento pré-hospitalar móvel (SAMU, Resgate, 

ambulâncias do setor privado, etc.).” 

 

O Sistema deve ser capaz de acolher a clientela, prestando-lhe 
atendimento e redirecionando-a para os locais adequados à 
continuidade do tratamento, através do trabalho integrado das 
Centrais de Regulação Médica de Urgências com outras Centrais de 
Regulação de leitos hospitalares, procedimentos de alta 
complexidade, exames complementares, internações e atendimentos 
domiciliares, consultas especializadas, consultas na rede básica de 
saúde, assistência social, transporte sanitário não urgente, 
informações e outros serviços e instituições, como por exemplo, as 
Polícias Militares e a Defesa Civil. (BRASIL, 2002, p. 09)  
 
 

A funcionalidade desta central de regulação fundamenta-se na garantia de 

uma escuta permanente pelo médico regulador. A central compreende um processo 

de trabalho por meio do qual se garante escuta permanente pelo médico regulador, 

com acolhimento de todos os pedidos, bem como o estabelecimento de uma 
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estimativa inicial do grau de urgência de cada caso, desencadeando a resposta mais 

adequada e equânime a cada solicitação. O profissional médico é responsável pelo 

gerenciamento e operacionalização dos meios disponíveis e necessários para 

responder às solicitações, utilizando-se de protocolos técnicos. (BRASIL, 2002) 

O serviço de regulação médica conta além do profissional médico, com o 

apoio de profissionais da enfermagem compostos por enfermeiros e técnicos de 

enfermagem e profissionais que não são oriundos da área de saúde, tais como 

telefonistas e rádio-operador. (BRASIL, 2002) 

Estudos realizados demonstram a importância da comunicação clara e 

objetiva entre a equipe de enfermagem e a Central de Regulação, de forma que seja 

garantida a descrição correta, dos achados clínicos que darão subsídios para a 

conduta médica. (SILVEIRA, LIMA, 2009) 

É estritamente necessário que a coordenação seja facilmente localizada e 

que haja adequada supervisão de enfermagem. Espera-se com a supervisão, a 

melhoria na qualidade do serviço, além do desenvolvimento de habilidades e 

competências da equipe de saúde, através da educação em serviço. (CORREIA, 

2006) 

Embora a regulação dos atendimentos seja definida pelo profissional médico, 

o profissional enfermeiro possui uma importância significativa no contexto pré-

hospitalar, onde a sua atuação como supervisor influencia positivamente no 

desencadeamento das atividades de uma central de regulação. Este fato fica claro 

no levantamento de Bernardes, Ramos (2009) que relata a visão dos demais 

profissionais, onde eles deixam claro, que sentem falta da supervisão do profissional 

enfermeiro para orientá-los no decorrer da prestação do cuidado. Há necessidade de 

promover periodicamente programas educativos que abordem aspectos importantes 
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para o desenvolvimento do trabalho no Serviço pré-hospitalar, bem como a presença 

intermitente do enfermeiro nesse serviço como forma de possibilitar qualidade ao 

cuidado prestado. 

Cada classe profissional assume uma função essencial em uma central de 

regulação. A boa interação entre a equipe e a troca de informações são fatores 

fundamentais para o sucesso da atividade. As reuniões de equipe no cotidiano de 

trabalho são importantes dispositivos para a estruturação, organização, informação, 

estabelecimento de diretrizes e espaço de tomada de decisões, enfim, para o 

delineamento do trabalho. (GRANDO, 2007, p.27) 

A comunicação é uma das competências necessárias para que toda equipe 

multiprofissional atue com responsabilidade e eficiência na atenção à saúde, 

tornando assim as instituições organizadas e com qualidade no atendimento. 

(SANTOS, BERNARDES, 2009) 

 

2.2.2 Desafios nos sistemas de regulação médica 

 

O sistema de regulação é composto por uma rede complexa de comunicação, 

onde se faz necessário uma completa consciência em cada esfera, sobre o 

estabelecimento das atribuições e responsabilidades, para que desta maneira possa 

ocorrer a Interação entre os distintos sistemas de regulação. 

 
A regulação médica das urgências, baseada na implantação de suas 
centrais de regulação é o elemento ordenador e orientador dos 
Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. As Centrais, 
estruturadas nos níveis estadual, regional e/ou municipal, organizam 
a relação entre os vários serviços, qualificando o fluxo dos pacientes 
no sistema e geram uma porta de comunicação aberta ao público em 
geral, através da qual, os pedidos de socorro são recebidos, 
avaliados e hierarquizados. (BRASIL, 2002, p.32) 
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Porém esta interação entre os diferentes níveis de regulação, não vem 

apresentando um resultado satisfatório, segundo estudos realizados no Brasil. Fraga 

(2007) ressalta que no Brasil não existe, um sistema organizado de atendimento 

móvel de urgência em suas diferentes fases, e relata ausência de registros dos 

atendimentos nos três níveis de gestão governamental. Tais achados dificultam a 

comparação entre serviços, principalmente no que se refere à unidade avançada 

utilizada. 

 
Estudos de APH realizados em diversas cidades brasileiras, assim 
como experiências internacionais, ao mesmo tempo em que 
apresentaram resultados na redução da gravidade e da mortalidade 
dos agravos agudos demonstraram a necessidade de maior 
integração entre os serviços pré-hospitalares e hospitalares. Estas 
centrais, obrigatoriamente interligadas entre si constituem um 
verdadeiro complexo regulador da assistência, ordenador dos fluxos 
gerais de necessidade/resposta, que garante ao usuário do SUS a 
multiplicidade de respostas necessárias à satisfação de suas 
necessidades. (GONSAGA, 2013, p. 10) 
 
 

 A tecnologia de comunicação se torna um importante aliado na redução dos 

agravos e na integração entre as equipes. No Brasil e no mundo, a sua adequada 

aplicação pode salvar vidas, pois assim como já foi tratado nas considerações 

iniciais, a otimização do tempo é fator fundamental para o tratamento do paciente 

em situação de emergência. Para Ceccim (2004, p.49), a incorporação de novidade 

tecnológica é premente e constante, e novos processos decisórios repercutem na 

concretização da responsabilidade tecnocientífica, social e ética do cuidado, do 

tratamento ou do acompanhamento em saúde. 

Além da aplicação de recursos em novas tecnologias de comunicação é 

necessário um investimento também no treinamento das equipes, em seus mais 

variados domínios, no contexto da urgência e emergências, para que haja um 

entendimento cooperativo entre eles.  
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O sistema de regulação possui a função de interagir e aperfeiçoar o serviço 

como um todo. Brasil (2013, p. 10) define as responsabilidades do sistema de 

comunicação: 

Integrar o complexo regulador do Sistema Único de Saúde, promover 
intercâmbio com outros subsistemas de informações setoriais, 
implementando e aperfeiçoando permanentemente a produção de 
dados e democratização das informações com a perspectiva de usá-
las para alimentar estratégias promocionais. (BRASIL, 2013, p. 10)  

 

Articular-se com unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e 

terapêutico, e com outras instituições e serviços de saúde do sistema loco regional, 

construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contra-referência. (BRASIL, 

2002, p. 59) 

Além de uma adequada interação entre as diferentes esferas de serviço em 

urgência e emergência, a correta aplicação dos recursos disponíveis, torna-se fator 

essencial para o sucesso gerencial.  

Um estudo sobre utilização inadequada de serviços de emergência 
reforça que eles devem ser utilizados em circunstâncias específicas, 
e que a utilização inadequada é prejudicial para os pacientes graves 
e para os não graves, porque esses últimos, ao elegerem o hospital 
para seu atendimento, não têm garantido o atendimento de 
seguimento. (CARRET et al., 2009) 
 
 

 Quando correlaciona a interação entre as diferentes esferas de serviço no 

contexto da urgência e Emergência e a correta aplicação dos recursos, a 

interdependência entre as esferas de gestão fica clara. Um exemplo amplamente 

divulgado é o tempo excessivo gasto pelas unidades móveis de urgência do Rio de 

Janeiro, nos pátios das grandes emergências. Este fato está relacionado aos mais 

variados motivos, tais como: maca da viatura presa com o paciente, pois não existe 

leito disponível no hospital; pacientes que permanecem no hospital com 

equipamentos médicos da viatura, pois a unidade hospitalar não possui 

equipamentos sobressalentes para manter no paciente durante a realização dos 
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exames de emergência; falta de médicos especialistas para o pronto recebimento do 

paciente nos hospitais de emergências.  

Estes problemas têm acarretado um importante problema na gestão das 

Centrais de regulação, com limitação dos recursos e consequentemente demora na 

resposta do atendimento pré-hospitalar móvel a população. Lima (2008) destacou a 

indisponibilidade de recursos médicos-assistenciais, principalmente no âmbito 

hospitalar e diagnóstico, como o principal problema para a coordenação do SAMU. 

Adentrando na temática deste estudo, a aplicação adequada dos recursos 

inclui também, o correto acionamento do serviço móvel a se empregado, onde 

fatores relacionados ao tempo de chegada do serviço de saúde ao cenário pré-

hospitalar, o tipo do terreno, a característica do evento e o tempo da chegada desta 

vítima ao hospital de referência são fatores que devem ser levados em conta pela 

central de regulação, na hora do acionamento do tipo de apoio.  

A portaria 2048 de 2002 trata sobre a questão da disponibilidade dos recursos 

oferecidos e das atribuições especificas do regulador médico, porém não aborda 

sobre os critérios de acionamento, onde o tipo de unidade móvel a ser empregada 

no evento fica sobre a avaliação individual de cada regulador médico, não 

atendendo a um critério previamente aprovado e estabelecido. 

 

Ao médico regulador devem ser oferecidos os meios necessários, 
tanto de recursos humanos, como de equipamentos, para o bom 
exercício de sua função, incluída toda a gama de respostas pré-
hospitalares previstas neste Regulamento e portas de entrada de 
urgências com hierarquia resolutiva previamente definida e pactuada, 
com atribuição formal de responsabilidades. (BRASIL, 2002. p.49) 
 

 

A abordagem sobre os critérios de acionamento do serviço aeromédico serão 

tratados no capítulo de análise dos dados, porém cabe ressaltar a importância da 
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criação de regulamentação específica que trate sobre este assunto, com o propósito 

de uma padronização para nortear a tomada de decisão dos reguladores médicos. 

  Muito são os desafios enfrentados nos sistemas de regulação médica, 

porém fica clara, a importância de uma padronização entre as redes, de forma que 

possibilite uma comunicação eficiente, com normas bem estabelecidas, de maneira 

que aja uma integração entre as esferas federal, estadual ou municipal do sistema 

de Urgências e Emergências médicas. 

 

2.3.1 Políticas de educação em saúde: um histórico recente 

 

Descrever que a educação é um pilar fundamental para a formação e 

desenvolvimento de um indivíduo ou grupo social pode ser encarado por muitos 

como um assunto saturado, porém os fatos históricos vêm demonstrando que nas 

últimas décadas muitos avanços foram alcançados. 

Com o desenvolvimento da sociedade e a necessidade de aprimorar a 

produção, o conceito de educação permanente foi cada vez mais associado ao 

trabalhador. Ela foi vista como “acréscimo na formação profissional, com uma 

possibilidade de se tornar mais rentável e de produzir mais no sentido de suprir as 

novas exigências técnicas impostas pelo sistema capitalista”. (GARDOTTI, 2005. p. 

95) 

No campo da saúde, as novas descobertas e a complexidade das informações 

demandaram deste seguimento, um maior comprometimento com a formação e o 

treinamento destes profissionais, para atender as exigências apresentadas. Neste 

tocante, Durão (2006, p. 108) destaca a educação como “um ensino que permitiu a 

incorporação maciça de informações e colocou os trabalhadores na condição 

permanente de dependência da chamada educação continuada”. 
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Com a eclosão da terminologia “educação continuada” também surgiram os 

termos como reciclagem e adestramento, que se tornaram muito frequentes na 

contextualização da educação em saúde (BRASIL, 2004). Na busca da adequação e 

do aperfeiçoamento no processo de ensino aprendizagem abriram-se novas frentes 

e questionamentos.  

No Brasil, no ano de 1986 foi realizado a I Conferência Nacional de Recursos 

Humanos com o título “A política de recursos humanos rumo à reforma sanitária”, 

onde ressaltaram a ineficiência do aparelho formador frente às necessidades de 

saúde da população e dos serviços. (BRASIL, 1986)  

Com a busca de uma nova qualificação para a educação em saúde no Brasil, a 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) estendeu o conceito de “educação 

permanente” para os profissionais de Saúde. (DURÃO, 2006) 

Em conformidade com todo este desencadeamento histórico, a constituição 

federal de 1988 estabelece em seu artigo 200, inciso III, que ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) compete “ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde” 

(BRASIL, 1988, p.118). Subsequente a este fato, na elaboração da lei 8.080/90, que 

estabelece o “Sistema Único de Saúde”, Brasil (1990, p. 5) destaca um viés entre a 

saúde e as instituições de ensino:   

 

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração 
entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e 
superior. Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por 
finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação 
e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à 
pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. (BRASIL, 
1990, P. 5) 
 
 

Brasil (2005, p.1), na portaria interministerial nº. 2.118 de 03 de novembro de 

2005 estabeleceu a cooperação técnica entre o Ministério da Educação (MEC) e o 
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Ministério da Saúde (MS) na formação e desenvolvimento dos profissionais da 

saúde com objetivos de: 

 
I - Desenvolver projetos e programas que articulem as bases 
epistemológicas da saúde e da educação superior, visando à 
formação de recursos humanos em saúde coerente com o Sistema 
Único de Saúde (SUS), com as Diretrizes Curriculares Nacionais e 
com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior; II - 
produzir, aplicar e disseminar conhecimentos sobre a formação de 
recursos humanos na área da saúde; IV - incentivar a criação de 
cursos de especialização em avaliação da educação superior na área 
da saúde; e V - estimular a promoção de eventos para socializar 
experiências e divulgar estudos e produção técnico-científica 
relacionados à formação de recursos humanos da área da saúde. 
(BRASIL, 2005, p.1) 
 

 

 No decreto presidencial de 20 de junho de 2007 institui a Comissão 

Interministerial de Gestão da Educação na Saúde. (BRASIL, 2007) 

 Na portaria GM/MS nº 1.996 trata sobre a “Política nacional de educação em 

saúde”, que reafirma os princípios da educação permanente em saúde como 

norteadores para a construção dos planos regionais de educação permanente em 

saúde e das ações educativas em saúde e recoloca a questão de que as demandas 

para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS não sejam definidas 

somente a partir de uma lista de necessidades individuais de atualização e da 

capacidade de oferta e expertise de uma instituição de ensino, mas considerem, 

prioritariamente, os problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e ações 

educativas em saúde e recoloca. (BRASIL, 2007) 

A temática “educação” tem sido constantemente abordado nestas últimas 

décadas e muito tem se construído para o aprimoramento das formas de ensino 

aprendizagem. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) desenvolve ações para o fomento de políticas para a formação, educação 
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permanente, valorização dos trabalhadores e democratização das relações de 

trabalho no SUS.  (BRASIL, 2011, p.7) 

É notório o esforço empenhado em todas as esferas. A busca pela qualidade 

na educação em consonância com a saúde constitui pilares fundamentais para o 

fortalecimento de uma sociedade forte. O alerta deve ser constante na busca de 

novos investimentos governamentais e colaboradores privados, para o 

aprimoramento dos profissionais, da estruturação do serviço e consequentemente 

do atendimento a população.  

 

2.3.2 Modalidades educativas no ambiente de trabalho em saúde 

O ambiente de trabalho pode ser considerado um local estratégico para 

reorganização da atividade implementada, porém esta característica deve ser 

reconhecida pelos profissionais e seus respectivos gestores. Bezerra (2012) 

considera fundamental, que a gestão do conhecimento e a do trabalho se 

processem conjuntamente. 

O mundo do trabalho é um território marcado pela presença de muitos 

elementos agenciadores de subjetivações, que, como tais, operam em linhas de 

forças no campo micro político das relações intercessoras, que estão presentes no 

plano da produção da vida e da existência (ABRAHÃO, 2014). Dessa forma, o 

mundo do trabalho em saúde é plenamente aberto aos acontecimentos e, por isso: 

O ato do trabalho funciona como uma escola, ele mexe com a nossa 
forma de pensar e de agir no mundo. Formamo-nos, basicamente, no 
trabalho por ser o lugar de produção do agir em saúde, dos 
profissionais de saúde e dos saberes que são ali produzidos. Esse 

exercício cotidiano em si é um ato pedagógico.
 ( MERHY, 2005, p. 

198) 
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Para Lemos (2009) é preciso reconhecer o caráter educativo no ambiente de 

trabalho e aplicar as atividades educativas proporcionadas pelo serviço de saúde, 

compondo-se como apoio de um processo de formação político-pedagógico.  

Para Ceccim (2004), as demandas de educação em serviço vão além dos 

aspectos técnicos e pontuais da atividade diária do trabalhador. 

As demandas para educação em serviço não se definem somente a 
partir de uma lista de necessidades individuais de atualização, nem 
das orientações dos níveis centrais, mas prioritariamente a partir dos 
problemas da organização do trabalho, considerando a necessidade 
de prestar atenção relevante e de qualidade, com integralidade e 
humanização, e considerando ainda a necessidade de conduzir 
ações, serviços e sistemas com produção em rede e solidariedade 
intersetorial. (CECCIM, 2004, p.50) 

 

A problematização do processo de trabalho levanta questões, que serve como 

importante disparador estratégico para a compreensão e melhoramento do serviço 

prestado em saúde. Ceccim (2004, p.49) considera que: 

Os processos de qualificação do pessoal da saúde deveriam ser 
estruturados a partir da problematização do seu processo de 
trabalho. Seu objetivo deve ser a transformação das práticas 
profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como 
referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, 
da gestão setorial e do controle social em saúde. (CECCIM, 2004, p. 
49) 

 

As estratégias educativas para os profissionais de saúde estão subdividas em 

Educação Continuada (EC) e Educação Permanente (EP). Embora exista um vasto 

acervo de conteúdo que contemple esta temática, ainda existe muita dúvida em sua 

diferenciação e aplicação no processo de trabalho. Peduzzi (2010) contribui nesta 

compreensão, quando em seu estudo ela aponta que os resultados esperados a 

partir das ações educativas, em curto prazo, levam à melhoria na qualidade do 

desempenho técnico e diminuição de falhas nos procedimentos. Para a autora, isto 

demonstra a atribuição de valor da ciência como fonte do conhecimento, a dimensão 

técnica do trabalho e a concepção de educação continuada. Segundo ela, nos 
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resultados a médio e longo prazo há o acréscimo da reflexão crítica do trabalho e 

articulação da teoria com prática, em uma ampliação da concepção da educação 

permanente.  

 É importante deixar claro que aplicação da Educação permanente repercute 

diretamente na adequação da estrutura institucional. Brasil (2009) considera que é 

imprescindível compreender que nem todas as capacitações têm características de 

educação permanente, pois, mesmo que tenham nuances de melhoria do 

desenvolvimento do trabalhador, podem não expor parte substantiva de uma 

estratégia de mudança institucional.  

 

A formação profissional exige continuidade. Entretanto, enquanto a 
educação continuada aceita o acúmulo sistemático de informações e 
o cenário de práticas como território de aplicação da teoria, a 
educação permanente entende que o cenário de práticas informa e 
recria a teoria necessária, recriando a própria prática. (CECCIM, 
2004, p.49) 
 

 Para melhor visualização dos principais aspectos que diferencia a Educação 

Continuada da Educação Permanente, Mancia (2004, p.606) destaca o quadro 

abaixo: 

Quadro 1: Principais diferenças entre Educação permanente e Educação 
continuada 
Aspectos Educação continuada (EC) Educação Permanente (EP) 

Público Alvo Uniprofissional Multiprofissional 

Inserção do mercado de 

trabalho 

Prática autônoma Prática institucionalizada 

Enfoque Temas de Especialidades Problemas de saúde 

Objetivo principal Atualização técnico-científica Transformação das práticas 

técnicas e sociais 

Periodicidade Esporádica Contínua 

Metodologia Pedagógica da transmissão Pedagogia centrada na 

resolução de problemas 

Resultados Apropriação Mudança 

Fonte: Mancia (2004, p.606).  
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Fica claro, que tanto a Educação Continuada, quanto a Educação 

Permanente fazem parte do contexto educativo em saúde e ambas as modalidades 

educativas podem ser utilizadas simultaneamente como estratégia na construção do 

processo de trabalho em saúde.  

 

2.3.3 A analogia da educação em saúde com base no contexto histórico  

 

Partindo de um passado recente representado pela revolução industrial, o 

trabalhador assumiu características altamente especializadas e pouco reflexivas. 

Saviani (2007, p.158), descreve que “o advento da indústria moderna conduziu a 

uma crescente simplificação dos ofícios, reduzindo a necessidade de qualificação 

específica, viabilizada pela introdução da maquinaria que passou a executar a maior 

parte das funções manuais”. 

As características deixadas pela inserção das máquinas e da cadeia produtiva 

conduziam o trabalhador para a repetição de movimentos e a realização de 

atividades elementares. A evolução deste sistema ocasionou a geração de 

problemas, pois faltava a mão de obra intelectualizada para o desenvolvimento de 

novas máquinas e para manutenção das mesmas. Esse problema foi parcialmente 

resolvido, com o desenvolvimento de cursos profissionais organizados no âmbito 

das empresas ou do sistema de ensino, tendo como referência o padrão escolar, 

mas determinados diretamente pelas necessidades do processo produtivo. 

(SAVIANI, 2007) 

A máquina viabilizou a materialização das funções intelectuais no processo 

produtivo, a via para objetivar-se a generalização das funções intelectuais na 

sociedade foi à escola. (SAVIANI, 2007, p.159) 
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Embora o processo de trabalho venha evoluindo com o passar dos tempos, a 

evolução histórica permite a comparação de características recentes da classe 

trabalhadora, que remete a herança do período da revolução industrial. Ainda é 

possível identificar no processo de trabalho, as características pouco reflexivas, sem 

uma intenção clara e analítica de mudança. Gorz (2008) destaca que nesta 

sociedade, muitas das “conquistas” e avanços da modernidade encontram-se em 

crise e em profunda transformação: o Estado e suas esferas de representação, a 

transmutação dos processos e da natureza do trabalho e com eles o contorno das 

classes sociais.  

Na tentativa de quebra deste paradigma pouco reflexivo, o Mistério da Saúde 

disponibilizou como proposta, a implementação da Educação Permanente. A 

proposta de EPS objetiva transformar a prática profissional e o trabalho em si, ao 

capacitar o profissional da área da saúde no seu contexto de trabalho, com base na 

problematização, onde emergem os problemas e as necessidades de saúde da 

população. (CELEDÔNIO, 2012) 

No caso do trabalhador da saúde, percebe-se que as dimensões da EPS 

transcendem o sujeito, pois o atendimento ao usuário do serviço e a própria 

comunidade tornam-se o reflexo imediato dessa prática. (PINHO, 2012)  

O aprofundamento no contexto vivido pelo profissional de saúde é essencial 

para a elaboração das estratégias educativas que sejam capazes de proporcionar 

impactos na percepção do trabalhador e consequentemente, no resultado do 

processo de trabalho. Na visão de Bruno (2013), a construção coletiva de processos 

reflexivos e de elaboração de análises sobre o processo de trabalho reflete nas 

mudanças na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos 

serviços de saúde. 
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A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa 

(que promove e produz sentidos) e propõe que a transformação das práticas 

profissionais deva estar baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais de 

profissionais reais em ação na rede de serviços. (HADDAD, 1994) 

A lógica da educação permanente é descentralizadora, ascendente e 
transdisciplinar. Essa abordagem pode propiciar: a democratização 
institucional; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, da 
capacidade de docência e de enfrentamento criativo das situações 
de saúde; de trabalhar em equipes matriciais e de melhorar 
permanentemente a qualidade do cuidado à saúde, bem como 
constituir práticas técnicas críticas, éticas e humanísticas. (CECCIM, 
2004, p.51) 
 

A educação permanente em saúde atinge o conceito de transdisciplinaridade. 

Segundo Vilela (2004), a transdisciplinaridade é o nível superior da 

interdisciplinaridade, em que desaparecem os limites entre as diversas disciplinas; a 

cooperação é tal que se fala no aparecimento de uma nova macrodisciplina.  Este 

conceito se diferencia da indisciplinaridade, pois segundo o mesmo autor, o último 

se limita na interação existente entre duas ou mais disciplinas. 

A proposta transdisciplinar em saúde é um ideal a ser buscado, porém antes 

de alcançar este objetivo, os parâmetros interdisciplinares devem estar 

fundamentados de maneira clara e funcional.  A parceria entre as instituições faz 

parte desta interdisciplinaridade, com a troca de experiência e a complementação 

das competências entre as atividades que envolvem a educação e a saúde. Para 

Ceccim (2004, p.51) as "articulações interinstitucionais precisam ser providenciadas 

e apoiadas pelo SUS, para que a educação permanente em saúde constitua 

espaços de planejamento, gestão e mediação." 

 A proposta de educação permanente não vem abolir os treinamentos e as 

práticas tradicionais, ela busca uma ampliação nas perspectivas, com a 

racionalização do conhecimento a partir da reflexão crítica do trabalhador, de 
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maneira que consiga entender a sua realidade, para poder buscar uma atuação que 

não se limite somente na técnica.  

Pode-se/deve-se realizar a educação aplicada ao trabalho 
(capacitações tradicionais), mas também a educação que pensa o 
trabalho e a educação que pensa a produção do mundo. Em ambos 
os casos, podem-se/devem-se inserir fluxos à reflexão crítica. 
(CECCIM, 2004, p.51) 

 

O processo de trabalho evoluiu muito nas últimas décadas. Esta afirmativa é 

facilmente constatada quando se entende que o período histórico relatado neste 

capítulo pode ser considerado embrionário em relação à história da humanidade e 

que a ascendência evolutiva nas últimas décadas é notória quando comparado aos 

demais períodos evolutivos.  

Neste contexto atual e globalizado, em que esperamos respostas 

instantâneas, a observação do passado leva a obtenção de experiência para a 

tomada de decisões e a tranquilidade em entender que as mudanças 

comportamentais são gradativas.  

A observação nas bases de dados, da quantidade de conteúdo que aborda 

sobre educação permanente em saúde é um bom parâmetro para entender que o 

assunto tem sido amplamente estudado ao longo dos últimos anos. Muito precisa 

ser colocado em prática e discutido para alcançar a implementação efetiva e 

transdisciplinar entre a saúde, a educação e o contexto social envolvido, porém, 

esforços entre as diversas áreas vêm sendo atribuídos com o objetivo de alcançar 

este objetivo. 
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3. METODOLOGIA 

 

  A escolha de uma metodologia adequada possibilita o alcance dos objetivos 

do estudo, de maneira que todo processo se torne claro e respaldado 

cientificamente. Esta pesquisa compreende um estudo qualitativo descritivo 

empregando o fluxograma analisador.   

 O “Fluxograma Analisador” constitui um instrumento destinado à análise, que 

busca esmiuçar as nuanças dos processos de trabalho, e ao mesmo tempo revela a 

maneira de governá-lo. O fluxograma utiliza uma sistematização através de símbolos 

de maneira organizada que traduz uma cadeia organizadora. (MERHY, 1997) 

 O Fluxograma Analisador elaborado nesta pesquisa tomou por base a 

proposta de Merhy, porém adquiriu características distintas, que remeteram as 

peculiaridades envolvidas no cenário de APH. A proposta deste Fluxograma auxilia 

na Análise do profissional do APH, facilitando a tomada de decisão quanto à melhor 

opção de apoio para a circunstância vivenciada. 

 O ato de decidir sobre os aspectos que envolvem a conduta a ser tomada, 

onde esta pode influenciar diretamente no destino de outra pessoa, não pode ser 

considerada somente como uma simples operacionalização de variáveis, pois 

envolve aspectos pessoais, intrínsecos a natureza humana. Minayo (2013, p.213) 

nos relata que:  

 

Pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 
a um espaço mais profundo das relações dos processos que não 
podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis. (MINAYO, 
2013, p.213)  

 

 Como primeiro passo para a construção do estudo foi realizado um 

levantamento bibliográfico das produções pertinentes ao tema, no qual foram 
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identificados na literatura, abordagens sobre estratégias do ensino-aprendizagem na 

educação permanente, segurança de voo e indicações técnicas para solicitação de 

apoio do aeromédico. Quando Minayo refere-se às etapas iniciais de 

desenvolvimento da pesquisa, ele afirma que, a “primeira tarefa do investigador, 

uma vez definido seu objeto, é proceder a uma ampla pesquisa bibliográfica, capaz 

de projetar luz e permitir melhor ordenação e compreensão da realidade empírica.” 

(MINAYO, 2013, p.183)  

Além dos artigos encontrados nas bases de dados, também foram utilizadas 

resoluções, portarias do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) e livros pesquisados na biblioteca de uma universidade privada da cidade 

de Belford Roxo no Rio de Janeiro e de uma biblioteca da Universidade Federal da 

cidade de Niterói. 

Adotou com critério inicial de seleção, uma revisão de literatura na Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados MEDLINE e LILACS, com texto no 

idioma português, Inglês ou espanhol, com publicação inferior há dez anos a contar 

de 2015. Foram selecionados documentos no formato de tese, dissertação, 

monografia ou artigo. As buscas nas bases de dados se basearam a partir dos 

seguintes descritores: educação, resgate aéreo e Serviços médicos de emergência.  

 A pesquisa assumiu um caráter descritivo, onde Figueiredo (2004, p.104) 

entende que: 

As pesquisas descritivas têm como objetivo principal a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou então o 
estabelecimento de relações entre variáveis obtidas através da 
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o 
questionário e a observação sistemática. (FIGUEIREDO, 2004. 
p.104) 

 

A continuidade do estudo se desdobra com base em uma pesquisa de 

campo, pois tratar-se de uma questão que envolve diretamente a rotinas das 
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equipes de atendimento pré-hospitalar móvel. Isto viabiliza a análise sobre a 

realidade e a visão do profissional possibilitando uma ampla discussão.   

Marconi (2010, p. 169), ao tratar dos estudos de campo, acrescenta que “é 

aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimento acerca 

de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se 

queira comprovar, ou, ainda, de descobrir novos fenômenos ou as relações entre 

elas”.   

Durante a etapa inicial para submissão do trabalho ao comitê de ética foi 

desenvolvido um termo de autorização, para desenvolvimento da pesquisa no 

Grupamento de Operações Aéreas (GOA), onde foi autorizada pelo comandante da 

unidade a realização da pesquisa, que se divide em duas partes: aplicação de 

questionário estruturado com os profissionais que atuaram no serviço aeromédico no 

ano de 2015 e em um segundo momento, a dinâmica de grupo com toda a equipe 

que se apresenta na reunião de instrução diária do início das atividades. 

A coleta dos dados iniciou após a submissão do trabalho ao sistema 

eletrônico do Governo Federal de sistematização de projetos que envolvam seres 

humanos denominado, Plataforma Brasil e da autorização do Comitê de Ética do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, situado na cidade de Niterói no Rio de Janeiro. 

O presente estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, no primeiro 

semestre de 2015 e aprovado sob o parecer nº 1.207.657 emitido em 31/08/2015. 

Utilizou como fonte de dados para a análise, a NGAs (Normas Gerais de 

Ação) do APH, as notas em boletins do CBMERJ que abordam sobre o acionamento 

do serviço aeromédico e o levantamento documental de arquivos eletrônico da 

seção de saúde do Grupamento de Operações Aéreas, que apontam para a 

estatística das solicitações de apoio ao aeromédico no ano de 2015.  
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 Elaborou um questionário estruturado com sete perguntas para a análise e 

confrontação com a literatura, para posterior construção da dinâmica de grupo e 

elaboração do Fluxograma Analisador.  

 Ao tratar de entrevista estruturada, Marconi (2010, p. 180) afirma que: 

 

É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. 
Ela é realizada de acordo com um formulário elaborado e é efetuada 
de preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano. 
(MARCONI, 2010, p. 180) 
 

  

Este tipo de entrevista dá oportunidade para a obtenção de dados que não 

se encontram em fontes documentais e que sejam relevantes e significativos. 

(MARCONI, 2010, p. 181) 

O roteiro de entrevista foi validado no segundo semestre de 2015, com um 

grupo de seis profissionais Bombeiros Militares do Rio de Janeiro que tem 

semelhança ao perfil dos participantes que fizeram parte da pesquisa. O 

questionário de entrevista estruturada foi revisado com base nos resultados deste 

teste, para posterior aplicação no grupo dos participantes. Os dados colhidos nesta 

etapa não serviram de base para a análise dos dados e construção do fluxograma 

analisador. 

Este instrumento de validação foi aplicado e os resultados analisados logo 

após a liberação do comitê de ética e pesquisa/ comissão nacional de ética e 

pesquisa (CEP/CONEP).  

Os participantes do instrumento de validação do questionário estruturado 

também foram informados sobre os aspectos éticos envolvidos e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. O tempo médio utilizado nesta atividade foi 

de vinte minutos.  
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Segundo os resultados da validação, as perguntas da entrevista 

estruturadas foram consideradas claras, de fácil compreensão e atendendo a um 

critério de coerência com a proposta descrita no termo de consentimento.  O 

questionário estruturado e o instrumento de validação encontram-se no apêndice I e 

V respectivamente. 

Após a validação do questionário iniciou a primeira fase de coleta de dados. 

Os encontros com os participantes da pesquisa sucederam no interior do 

destacamento do GOA, situado na Avenida Borges de Medeiros número 1426 - 

Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro, com Bombeiros Militares que atuam no 

serviço de Operações Aéreas. Foi entregue um questionário estruturado a equipe 

operacional que atuou diretamente no aeromédico no ano de 2015, formada por: 

técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e pilotos.  

A entrevista estruturada durou uma média de dez minutos para cada 

participante. Fez parte desta primeira fase, o quantitativo de quatorze participantes.  

Na segunda fase, os dados da entrevista estruturada foram coletados e 

analisados e este resultado serviu de base para a construção de um vídeo de 

aproximadamente dez minutos de duração, com o auxilio do programa “Movie 

Maker” da “Microsoft”. Este vídeo conta uma história fictícia de um salvamento de 

vítima no âmbito pré-hospitalar. Esta história tem como roteiro, o desrespeito as 

normas brasileiras de trânsito, o envolvimento de duas famílias em uma colisão 

automobilística na cidade de Magé, a chegada do socorro do Corpo de Bombeiros 

do Rio de Janeiro e o desfecho apontando para os resultados gerados pelo o 

ocorrido.  

Esta segunda fase foi constituída por uma dinâmica de grupo entre os 

militares de serviço, que aproveitou a reunião diária de instruções que ocorrem no 
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período matinal. Participaram desta reunião os pilotos de helicóptero, o enfermeiro, o 

médico, o técnico de enfermagem, os especialistas em salvamento no mar, os 

especialistas em salvamento em altura e o mecânico de helicóptero. Ocorreram três 

encontros, com a duração aproximada de quarenta minutos.  

Utilizou como recurso para esta dinâmica de grupo, o vídeo supracitado e 

um Fluxograma Analisador preliminar, onde este foi discutido com os participantes, 

com base em situações similares a exposta pelo vídeo para a construção do 

Fluxograma Analisador definitivo que servirá para nortear as equipes de APH 

terrestre no processo decisório do acionamento do apoio aeromédico.  

Os participantes foram abordados coletivamente e tiveram a oportunidade 

de refletir e expressar suas ideias, saberes e expectativas. Nesta dinâmica utilizou 

um gravador de voz digital para auxiliar na captação de todas as informações 

verbais envolvidas neste processo.  

A segunda fase da pesquisa de campo serviu como oportunidade para 

colher informação de profissionais que são ligados direta e indiretamente a atividade 

do serviço aeromédico. A dinâmica foi construída com expectativa de aproximar os 

participantes de sua realidade prática, através de uma fonte audiovisual (filme), do 

Fluxograma Analisador preliminar e da espontaneidade da interação em grupo. O 

resultado desta dinâmica orientou a construção do Fluxograma Analisador definitivo. 

Nos três encontros ocorridos para a dinâmica de grupo, trinta e seis participantes 

fizeram parte desta etapa. 

Tanto a primeira fase constituída pela entrevista estruturada, quanto à 

segunda, que engloba a dinâmica de grupo foram realizadas durante o expediente 

de serviço dos profissionais, porém articulado para que a pesquisa de campo não 
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atrapalhasse a atividade operacional e em paralelo oferecesse uma comodidade 

para adesão e participação dos integrantes da pesquisa. 

A estratégia da dinâmica de grupo não afrontou os costumes ou a conduta 

do grupo pesquisado, pois rotineiramente durante as reuniões de instruções, os 

profissionais participam de dinâmicas similares, onde todos têm a oportunidade de 

se expressar e expor a sua experiência sobre os assuntos abordados. 

 

Critérios de inclusão para a entrevista estruturada:  

 Ser brasileiro;  

 Ambos os sexos; 

 Ser Bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro;  

 Ser integrante do Grupamento de Operações Aéreas há mais de um ano, com 

experiência direta no ano de 2015 com o serviço aeromédico;  

 Possuir especialização no Curso de Tripulante Operacional. 

Os Critérios de inclusão para a dinâmica de grupo foram similares ao da 

entrevista estruturada, tendo como única diferença, a possibilidade de participação 

de todos os integrantes do Grupamento de Operações Aéreas na dinâmica. A 

entrevista estruturada foi aplicada somente aos integrantes do serviço aeromédico.  

 

Critérios de exclusão para a entrevista estruturada e para a dinâmica de grupo:  

 Profissional do Grupamento de Operações Aéreas que esteja de férias 

durante a coleta de dados; 

 Profissionais do Grupamento de Operações Aéreas que esteja de licença; 

 Adido a outro serviço pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro; 
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 Respondendo a Inquérito Policial Militar (IPM); 

 Profissionais com comportamento classificado como “insuficiente” ou “mau”; 

 

Para Marconi (2010, p. 149) a coleta de dados é a “etapa em que se inicia a 

aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se 

efetuar a coleta dos dados previstos”. 

 Tanto nas dinâmicas quanto nas entrevistas individuais estruturadas, os 

dados foram organizados e analisados. Realizou a transcrição da gravação de voz 

dos assuntos tratados na dinâmica de grupo, que tinham pertinência com a temática 

proposta, com as respectivas correções gramaticais. Utilizou como recurso, o 

programa de computador Microsoft Office - Microsoft Word para a transcrição dos 

dados e elaboração do Fluxograma Analisador.  

 Nesta fase, a leitura flutuante ajudou na compreensão do material obtido, 

pois de acordo com Minayo (2013, p. 316) “este momento requer que o pesquisador 

tome contato direto e intenso com o material de campo, deixando-se impregnar pelo 

seu conteúdo”. 

Na concepção de Gil (2002, p.134) “é preciso ler e reler o material obtido até 

que se tenha o domínio de seu conteúdo para, em seguida, contrastá-lo com o 

referencial teórico”. 

Após a leitura flutuante ocorreu uma leitura mais minuciosa dos 

instrumentos para a captação de novas ideias que foram cruzadas com a literatura, 

para a análise dos dados. Marconi (2010, p. 152) considera o período de análise 

como sendo uma fase de busca de constatações:  

Na análise, o pesquisador entra em maior detalhe sobre os dados [...] 
a fim de conseguir respostas às suas indagações e procura 
estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as 
suas hipóteses formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, 
mediante a análise. (MARCONI, 2010, p.152)  
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Para uma correta análise, Marconi (2010, p. 152) enfatiza a importância do 

rigor metodológico da interpretação dos dados, pois segundo ela, a interpretação é: 

 

A atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo as 
respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a 
interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do 
material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema. 
(MARCONI, 2010, p.152) 
 

 

O anonimato dos participantes da pesquisa foi mantido, assim como o dos 

profissionais que atuam no cenário, facilitando a livre expressão de idéias, opiniões 

e assertivas acerca da temática; garantindo-se, por intermédio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a autorização para a divulgação das 

respostas dos sujeitos da pesquisa. 

Para preservar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e 

a não estigmatização dos participantes da pesquisa, os mesmos receberam 

codinomes relacionados a nomes de aves da fauna brasileira, que nada tinham a ver 

com as características dos participantes, mas que serviram como identificação para 

nortear a análise de dados.  Foi garantindo a não utilização das informações em 

prejuízo das pessoas, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ ou de 

aspectos econômico-financeiros. Todo o material e os dados obtidos na pesquisa 

foram utilizados exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, ou 

conforme o consentimento do participante. 

Os participantes da pesquisa foram informados, por meio do TCLE, sobre a 

ponderação entre risco e benefício. O risco oferecido refere-se apenas ao 

desconforto que os participantes poderiam sentir, frente às perguntas do 

questionário estruturado ou da dinâmica de grupo. No caso de identificação de 
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qualquer risco ou dano significativo ao participante da pesquisa, previstos, ou não, 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será comunicado o fato, 

imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e será avaliado em caráter emergencial, a 

necessidade de adequar ou suspender o estudo. 

Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer danos resultantes de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, têm direito à indenização, por parte do pesquisador e das instituições 

envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. 

Os benefícios estão relacionados à contribuição para o desenvolvimento, 

ampliação e divulgação de informações sobre as ações e proposições educativas 

em saúde na área de segurança pública do cenário pré-hospitalar. No decorrer do 

estudo, os achados preliminares foram compartilhados com os participantes por 

meio de reuniões periódicas, visando colaborar com a qualidade do serviço 

prestado.  

Os participantes foram acompanhados pelo pesquisador para o caso de 

eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa. Eles tiveram acesso ao telefone e e-mail do 

pesquisador responsável e do comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Através do TCLE elaborado, obteve a anuência dos sujeitos do estudo, livre de 

vícios, dependência, subordinação ou intimidação, havendo a preocupação com 

uma explicação pormenorizada sobre a natureza do estudo, objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e incômodos. (BRASIL, 2012) 

Há o compromisso de comunicação, às autoridades sanitárias, dos resultados, 

se considerada sua possibilidade de contribuição para melhoria das condições de 
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saúde da coletividade; ao lado disso, o compromisso de preservar a imagem dos 

participantes e assegurar que estes não sejam estigmatizados, o que é possível, 

principalmente, devido ao anonimato, à confidencialidade e à privacidade das 

questões inerentes aos participantes do estudo. 

 Também foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa em enfermagem, 

contido na Resolução n° 311 COFEN (2007), onde a enfermagem tem como 

princípio fundamental o comprometimento com a saúde do ser humano e da 

coletividade. Atua na promoção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, 

respeitando os preceitos éticos e legais; sendo honesto no relatório dos resultados 

da pesquisa; tendo como princípio não utilizar-me, sem referência ao autor ou sem 

autorização expressa, de dados, informações, ou opinião ainda não publicada; ou 

sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa humana; tendo 

como dever disciplinar, facilitar o desenvolvimento das atividades de ensino e 

pesquisa, devidamente aprovadas.   
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4. ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Este capítulo destina-se a discussão dos dados coletados na entrevista 

estruturada, tomando por base a epidemiologia descritiva, com os profissionais que 

atuaram diretamente no serviço aeromédico do GOA no ano de 2015. 

Esta fase da pesquisa foi constituída com a participação de quatorze 

integrantes, sendo todos eles do sexo masculino. A totalidade do gênero masculino 

se explica pelo fato que a equipe aeromédica do GOA ainda não dispõe de 

profissionais do sexo feminino. 

Todos os dados percentuais que compõe os quadros que não apresentavam 

números inteiros foram aproximados, pois foi entendido que facilitaria a visualização 

e por outro lado, a aproximação não alteraria a qualidade da análise.  

 

4.1 Resultados da Entrevista Estruturada 

 

As perguntas foram descritas na íntegra e os seus resultados expostos no 

texto seguindo a ordem do questionário. Nas cinco primeiras perguntas do 

questionário estruturado, os participantes tiveram a oportunidade de assinalar 

somente uma alternativa, na sexta e sétima pergunta eles podiam assinalar quantas 

opções achassem viáveis para responder o questionamento. 

1ª Pergunta: Quantos atendimentos aeromédicos em média, você acredita que o 

GOA teria capacidade de realizar por dia, com a estrutura que ele tem hoje? 

Nenhum participante acredita que este percentual seja igual a zero ou a um 

atendimento diário, dois participantes entendem que a capacidade estrutural de 

apoio Aeromédico do Grupamento de Operações Aéreas se limita a dois 

atendimentos diários, outros quatro afirmaram que este número de atendimentos 
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pode chegar a três, outros dois apontam para quatro atendimentos diários, outros 

dois acreditam em cinco atendimentos e quatro participantes entendem que o 

número de apoios Aeromédico pode ser superior a cinco atendimentos diários, 

totalizando um quantitativo geral de quatorze participações.  

No ano de 2015, o serviço aeromédico do GOA realizou 262 atendimentos, 

que se subdivide em Evacuação Aeromédica (EVAM), Transporte Intra Hospitalar 

(TIH) e Transporte Intra Hospitalar Neonatal (TIH-NEO) e isto configura uma média 

de 0,72 atendimentos ao dia. (CBMERJ, 2016) 

2ª Pergunta: Levando em conta que nas evacuações aeromédicas (EVAM), as 

principais fontes de acionamento do serviço são feitas pelas equipes terrestres de 

Atendimento Pré-hospitalar (APH) e pelo Centro de Operação GSE/ SAMU (COGS). 

Em sua opinião, qual destes dois grupos apresenta o maior índice de acionamento 

ao GOA? 

 As solicitações de apoio aeromédico são usualmente realizadas de duas 

maneiras. Pode ser acionado pelo Centro de Operações de Urgências e 

Emergências do Rio de Janeiro ou diretamente pela guarnição que esteja no local do 

atendimento. 

Os dados apontam para uma discrepância entre os dois tipos de 

acionamento. Treze participantes consideraram que as solicitações de apoio do 

aeromédico chegam mais ao GOA por intermédio da Central de Regulação em 

relação às equipes que se encontram no local de socorro e somente um participante 

entende ao contrário.  

3ª Pergunta: Qual a ordem de categoria de ambulância, que aciona mais o serviço 

aeromédico? 
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A estrutura de ambulâncias do pré-hospitalar na cidade do Rio de Janeiro é 

composta por médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem e condutores que 

formam guarnições em ambulâncias que são categorizadas como Avançadas, 

Intermediárias e Básicas. A ambulância Avançada é guarnecida por um médico, um 

técnico de enfermagem e um condutor, as ambulâncias Intermediárias e Básicas 

seguem a mesma formação, com alteração do médico pelo enfermeiro na 

Intermediária e do médico pelo segundo técnico de enfermagem na básica. 

Sete participantes sinalizaram que a maior parte das solicitações de apoio ao 

Aeromédico são feitas pelas ambulâncias Avançadas, seis participantes acreditam 

que a categoria que mais aciona o apoio aeromédico é a Básica e somente um 

participante entende que a ambulância Intermediária é a categoria que mais solicita 

o apoio em caso de uma Evacuação Aeromédica (EVAM). 

 

4ª Pergunta: Analisando tecnicamente as solicitações de apoio para Evacuação 

Aeromédica (EVAM), qual a ordem de categoria de ambulância, em prioridade, que 

deveria acionar mais o serviço aeromédico? 

 Todos entendem que a ordem de categoria de ambulância que aciona o 

serviço aeromédico deveria ser composta pelas viaturas Básicas, seguida das 

Intermediárias e por último as Avançadas.  

5ª Pergunta: Em sua opinião, as equipes terrestres de Atendimento Pré-hospitalar 

(APH) móvel solicitam regularmente o apoio do aeromédico, quando este se 

encontra em um atendimento que possui tal indicação? 

 O Resultado demonstra que nove dos participantes não acreditam que as 

equipes terrestres de Atendimento Pré-hospitalar (APH) móvel solicitam 

regularmente o apoio do aeromédico, em todas as vezes que tem indicação e cinco 
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participantes entendem que esta solicitação de apoio é regular quando se faz 

necessário. 

6ª Pergunta: Qual (is) fator (es) pode(em) está interferindo no acionamento do 

serviço aeromédico? 

 Onze participantes concordam que existe desinformação em relação ao 

serviço do Aeromédico, por parte das equipes terrestres de Atendimento Pré-

hospitalar (APH) móvel e isto interfere no acionamento do serviço aeromédico.  

Cinco participantes acreditam que devido a fatores operacionais, o 

Grupamento de Operações Aéreas em algumas situações fica impedido de atender 

as solicitações de apoio e isto, no entendimento deles interfere no processo 

decisório de acionamento do aeromédico por parte das equipes terrestres de APH 

móvel. 

Quatro participantes entendem que devido a fatores operacionais, o GOA em 

algumas situações fica impedido de atender a solicitação de apoio e isto interfere no 

processo decisório de acionamento do aeromédico por parte da Central de 

Regulação. 

Nove participantes acham que precisa haver um maior estreitamento na 

relação de comunicação entre o Grupamento de Operações Aéreas e a Central de 

Regulação. 

 Treze participantes entendem que precisa haver um maior estreitamento na 

relação de comunicação entre o Grupamento de Operações Aéreas e as equipes 

terrestres de APH móvel. 

 Um participante associa a outros fatores, que não foram relacionados nas 

opções. 
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7ª Pergunta: Que medida (s) pode (em) ser tomada (s) para melhorar o fluxo de 

acionamento do serviço Aeromédico no GOA? 

Um participante acredita que o fluxo de acionamento do serviço Aeromédico 

no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) é ideal e não 

precisa de alteração. 

Sete participantes atribuem que será pertinente para melhorar o fluxo de 

acionamento, a criação e publicação no boletim interno, de um fluxograma que 

direcione tecnicamente as indicações de acionamento do aeromédico, com o passo 

a passo das respectivas etapas que envolvem este sistema. 

Treze participantes afirmam que deve intensificar a educação permanente 

entre os profissionais do atendimento pré-hospitalar. 

Onze participantes entendem que além da Educação Permanente e Saúde 

deve disponibilizar curso (s) para os profissionais operacionais do atendimento pré-

hospitalar sobre o acionamento do socorro aeromédico. 

Um participante associa que existem também outros fatores que não foram 

relacionados nas opções, que sevem de medidas para melhorar o fluxo acionamento 

do serviço aeromédico. 

 

4.2 Discussão da Entrevista Estruturada 

 

Esta etapa apresenta duas categorias que surgiram com base nas questões 

que nortearam o estudo e nos resultados encontrados.  

 

 

4.2.1 Analise do processo de acionamento do apoio aeromédico no 

atendimento pré-hospitalar do CBMERJ  
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Segundo os participantes, o quantitativo de apoios prestados do serviço 

aeromédico no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2015, representa um índice bem 

abaixo da capacidade operacional do Grupamento de Operações Aéreas.   

Observando os dados é possível afirmar que o cenário apresentou uma média 

anual inferior a um atendimento aeromédico por dia. Ao comparar este dado com a 

estimativa feita pelos participantes ficou claro que eles acreditam que o Grupamento 

possua uma capacidade de pronta resposta bem superior ao que vem apresentando.  

Tomando por base a menor expectativa dos participantes, que seria de dois 

atendimentos diários, ainda assim, este índice é superior ao dobro da média 

apresentado no ano de 2015. Vale ressaltar, que somente dois participantes 

optaram por uma média igual a dois atendimentos diários, logo os outros doze 

participantes acreditam que o GOA possua uma pronta resposta igual ou superior a 

três atendimentos diários.  

O serviço aeromédico possui peculiaridades que restringem o voo, que estão 

relacionados às condições climáticas adequadas e a necessidade de presença de 

visibilidade para realizar o atendimento. Estas peculiaridades são analisadas pela 

equipe do Aeromédico, portanto não cabe ao solicitante do apoio se preocupar com 

estas variáveis.  

É de responsabilidade do solicitante avaliar as condições clínicas do enfermo, 

bem como as características geográficas do local, pois este último interfere no 

tempo resposta do apoio (HERNÁNDEZ, 2007). Estas condições devem estar bem 

sedimentadas pelas equipes de Atendimento Pré-hospitalar na hora em que precisa 

definir o tipo apoio a ser solicitado, pois a análise do tempo-resposta é muito 

importante porque a vítima depende da rapidez e eficácia para sobreviver e evitar 

sequelas. (DESLANDES, 2007) 
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Devido às peculiaridades já expostas é esperado que neste tipo de serviço 

possa gerar dúvidas nos acionamentos dos helicópteros pelos profissionais que 

estão no local do socorro e nos profissionais que trabalham na Central de Regulação 

Médica.  

No Rio de Janeiro o acionamento do apoio da aeronave pode ser feito 

diretamente pela equipe que está na ocorrência ao GOA, ou passada pelo solicitante 

para a Central de Regulação Médica, para que eles entrem em contato com a 

equipe do aeromédico. Antes da publicação da nota de acionamento de 2014, as 

equipes de APH do CBMERJ não podiam contatar diretamente o GOA, pois as 

solicitações tinham que passar necessariamente pela Central de Regulação Médica, 

para só depois ser repassadas para o GOA. 

Esta publicação de 2014 veio flexibilizar a forma de acionamento do apoio 

aéreo do CBMERJ. Foi estabelecida para que o profissional que esteja no 

atendimento pré-hospitalar possa solicitar o apoio ao GOA sem receios, pois cabe 

ao GOA à responsabilidade pela a operação aérea e a comunicação com os órgãos 

reguladores. (CBMERJ, p. 3781, 2014) 

No Estado do Rio de Janeiro o apoio aeromédico do CBMERJ pode ser 

acionado diretamente pelas equipes de serviços de APH externos ao CBMERJ, 

estes serviços de APH, também podem intermediar esta solicitação com o apoio da 

Central de Regulação Médica. Cabe a população em geral, o contato com a Central 

de Regulação Médica através do telefone 192, para que esta defina a melhor 

estratégia a ser tomada para a solicitação. 

 

Quadro 2: Esquema viáveis para o acionamento do APH no CBMERJ – 2016. 
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Fonte: Bonin (2016). 

Partindo do princípio que o tempo é fator fundamental para o sucesso do 

atendimento e que a equipe que se encontra no local de socorro possui a autonomia 

de acionar diretamente o apoio aeromédico, não faz sentido na maior parte das 

vezes a utilização da Central de Regulação Médica na intermediação deste tipo de 

apoio. Esta intermediação pela central de regulação aumenta o tempo resposta do 

apoio e pode dificultar a obtenção de dados essenciais para a execução do voo. As 

informações podem ser repassadas para a Central de Comunicações de maneira 

secundária pelo Grupamento de Operações Aéreas. 

Outro ponto importe para compreensão do perfil da solicitação do socorro 

aeromédico é identificar qual categoria de ambulância solicita regularmente o 

serviço.  

Segundo Brasil (2002), portaria nº 2048 que trata sobre Sistemas Estaduais 

de Urgência e Emergência, a prioridade de acionamento do tipo de ambulância deve 

se basear na classificação do estado da vítima, porém cabe ressaltar que as 

ambulâncias do atendimento Pré-hospitalar da Cidade do Rio de Janeiro são 
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posicionadas por áreas e o primeiro critério de acionamento destas ambulâncias 

está relacionado à viatura mais próxima do local da ocorrência, priorizando a 

primeira abordagem e não somente o tipo de ambulância, logo é correto afirmar que 

a ambulância básica vai para evento(s) com paciente(s) grave(s).  

 As ambulâncias avançadas são alocadas estrategicamente nos grandes 

centros e por consequência, próximas aos grandes hospitais de emergência. Esta 

proximidade aos grandes hospitais restringe para casos específicos, a indicação do 

acionamento da aeronave por parte das ambulâncias avançadas. Este princípio se 

baseia na idéia que o aeromédico apresenta recurso similar em saúde em relação a 

uma ambulância avançada e que a prioridade central é a chegada do paciente em 

condições viáveis ao hospital (Brasil, 2002).   Pesquisas apontam que o atendimento 

aéreo é mais rápido que o terrestre apenas em distâncias superiores a dez milhas, 

aproximadamente 16 quilômetros. (DIAZ, 2005)  

O cenário atual no Rio de Janeiro expõe um predomínio das solicitações de 

apoio ao Aeromédico pelas ambulâncias avançadas, seguida das básicas e por 

último as Intermediárias, enquanto que a lógica exposta pelos participantes aponta 

para uma necessidade maior das viaturas de menor complexidade em relação às de 

maior. 

Esta lógica não valida à necessidade de uma categoria de ambulância 

solicitar o apoio em detrimento da outra e sim enfatiza que naturalmente, as 

categorias de ambulâncias que possuem menor recurso de material e composta por 

profissionais não médicos necessitam mais da presença do apoio aeromédico 

devido ausência da disponibilidade do recurso avançado e em alguns casos, pela 

localização mais afastada dos grandes hospitais. 
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Quadro 3: Peculiaridades características dos tipo de ambulância do CBMERJ – 
2016. 

Ambulância Avançada Ambulância Intermediária Ambulância Básica 

• Predominantemente 
próxima aos Grandes 
Centros. 

 
• Próximo aos Hospitais 

de Emergência. 
 

• Suporte Avançado de 
Vida.  

• Menor quantidade no 
CBMERJ. 
 

• Suporte “Intermediário” 
de Vida. 

• Proporcionalmente 
mais afastadas dos 
Hospitais de 
Emergência. 

  
• Maior quantidade no 

CBMERJ. 
 

• Suporte Básico de 
Vida. 

Fonte: Bonin (2016). 

A opinião da maior parte dos participantes ratifica que existe um paradoxo 

entre o elevado número de ocorrências de emergências pré-hospitalar na Cidade do 

Rio de Janeiro em relação aos índices de acionamento do apoio Aeromédico e que a 

maior parte das solicitações são feitas por profissionais médicos. 

A Associação de Emergência de Enfermagem (Emergency Nurses 

Association) e a Associação Nacional de Enfermeiros de Bordo (National Flight 

Nurses Association), nos EUA, consideram fundamental que este profissional seja 

especificamente capacitado e com vasta experiência de atuação com pacientes 

críticos (THOMAZ, 1999). O serviço pré-hospitalar deve fazer uso de todos 

conhecimentos disponíveis, pois este cenário não disponibiliza os recursos de uma 

unidade hospitalar e a quantidade de profissionais atuando em determinado socorro 

é restrita. 

O pioneirismo do Rio de Janeiro no serviço aeromédico no Brasil e os bons 

resultados apresentados ao longo dos anos são frutos de investimentos 

relacionados à formação profissional, ao tempo de experiência dos profissionais 

para exercerem a função e a exigência da especialização para atuarem na atividade 

aérea, porém o estudo direciona para um alerta situacional quanto à necessidade de 
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aumento no treinamento, nos processos de Educação Permanente em Saúde e no 

estreitamento entre a equipe do aeromédico, da Central de Regulação Médica e das 

equipes terrestres de atendimento pré-hospitalar móvel. 

 

4.2.2 Estratégias Educativas na solicitação do apoio aeromédico 

 

A busca pela excelência na atividade aeromédica se espelha no rigor exigido 

pela aviação, onde os critérios pela segurança são considerados como referência. A 

realização de cursos de atualização, treinamentos práticos, educação permanente e 

a construção de uma padronização detalhada do acionamento do Aeromédico são 

apontados pelos participantes da pesquisa como pontos essenciais para o 

aprimoramento do serviço. 

A especificidade da atividade e a precariedade de eventos científicos e 

publicações sobre a temática são pontos que dificultam a identificação de 

estratégias que auxilie no aprimoramento do serviço. Estudo recente que tratou 

sobre a regulamentação das atribuições do enfermeiro de bordo destaca esta lacuna 

existente. (PASSOS, 2011) 

Os principais fatores que interferem no acionamento do aeromédico no Rio de 

Janeiro estão ligados ao déficit na informação relacionados às indicações e as 

formas de acionamento, por parte das equipes terrestres de Atendimento Pré-

hospitalar móvel. Outro fator relevante é o baixo índice de entrosamento entre estas 

três equipes: do aeromédico, da Central de Comunicação e as equipes terrestres de 

Atendimento Pré-hospitalar móvel. 

É fato que a dificuldade de se criar um trabalho interdisciplinar possivelmente 

faça parte de todos profissionais da equipe de saúde, visto que implica na 
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especificidade das atribuições de cada profissão, do seu saber e até que ponto se 

deve aprofundar no trabalho em conjunto, de forma cooperativa. (ROCHA, 2005) 

A pesquisa destaca que a interação entre os diversos setores do APH pode 

melhorar. Segundo os participantes, esta melhora pode ser iniciada através da 

publicação de notas de acionamento comum a todos integrantes do atendimento 

pré-hospitalar, com detalhamento sobre as indicações do emprego do aeromédico e 

a maneira de acioná-lo. Esta medida tem a finalidade de nortear os profissionais do 

APH quanto aos critérios de acionamento e ao passo a passo do desenvolvimento 

deste processo. 

Entende-se que somente a publicação de notas de acionamento, não serão 

suficientes para alcançar todos os integrantes do cenário pré-hospitalar do Estado 

do Rio de Janeiro. A pesquisa aponta também para o despertar entre os 

profissionais que atuam no Grupamento de Operações Aéreas, quanto a 

necessidade de desenvolver estratégias educativas com a lógica da Educação 

Permanente em Saúde durante os encontros na atividade fim com os profissionais 

do APH. 

Estes encontros podem propiciar a troca de saberes entre os profissionais do 

APH e com isto, o aprimoramento no ciclo de acionamento do aeromédico e 

consequentemente o aumento na disponibilidade do serviço com a ampliação em 

sua cobertura de atendimentos prestado a população Carioca. 

A atividade diária propicia uma excelente oportunidade prática para o 

estreitamento profissional e a aplicação da Educação permanente em saúde. A 

proposta de EPS objetiva transformar a prática profissional e o trabalho em si, ao 

capacitar o profissional da área da saúde no seu contexto de trabalho, com base na 
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problematização, onde emergem os problemas e as necessidades de saúde da 

população. (CELEDÔNIO, 2012) 

É preciso reconhecer o caráter educativo no ambiente de trabalho e aplicar as 

atividades educativas proporcionadas pelo serviço de saúde, compondo-se como 

apoio de um processo de formação político-pedagógico. (LEMOS, 2016) 

Os processos de qualificação do pessoal da saúde deveriam ser estruturados 

a partir da problematização do seu processo de trabalho. Seu objetivo deve ser a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, 

tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, 

da gestão setorial e do controle social em saúde.. (CECCIM, p.49, 2004) 

As demandas para educação em serviço não se definem somente a partir de 

uma lista de necessidades individuais de atualização, nem das orientações dos 

níveis centrais, mas prioritariamente a partir dos problemas da organização do 

trabalho, considerando a necessidade de prestar atenção relevante e de qualidade, 

com integralidade e humanização e considerando ainda, a necessidade de conduzir 

ações, serviços e sistemas com produção em rede e solidariedade intersetorial 

(CECCIM, p.50, 2004) 

Esta pesquisa indica também como estratégia para o aprimoramento da 

atividade, a estipulação de disciplina que aborde sobre o salvamento aéreo em 

todos os cursos de formação e especialização no CBMERJ.  

Outra estratégia a ser considerada é a aplicação de cursos livres de curta 

duração. Estes cursos seriam aplicados por integrantes do GOA e seria destinada 

para toda rede pré-hospitalar do Estado do Rio de Janeiro, tanto público quanto 

privado. Estes profissionais teriam a oportunidade de conhecer as peculiaridades do 

serviço aeromédico e ao mesmo tempo construir vínculos entre os diversos 



71 

 

integrantes do sistema de APH do Rio de Janeiro, com a troca de saberes e 

experiência vividas em suas realidades de trabalho.  

Estudos revelam que os resultados esperados a partir das ações educativas, 

em curto prazo, levam à melhoria na qualidade do desempenho técnico e diminuição 

de falhas nos procedimentos. (PEDUZZI, 2016)  

Mais importante que o quantitativo de atendimentos é a qualidade do mesmo, 

com a confiança de toda equipe no desenvolvimento com segurança das etapas que 

compõe o apoio aeromédico. Isto dará segurança para o profissional do APH acionar 

o apoio quando houver indicação e o discernimento para procurar outra estratégia 

quando o emprego da aeronave não for a melhor opção.  

O aprimoramento do serviço deve ser um objetivo de toda atividade em 

saúde, pois através da qualidade é possível aperfeiçoar o emprego dos recursos e 

prestar um melhor atendimento a sociedade. 
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5. REPORTAGEM TEMPORAL DA PESQUISA 

 

Os dados analisados através do questionário estruturado ofereceram 

fundamentos para a construção da segunda fase da pesquisa de campo. A segunda 

fase da pesquisa de campo utiliza como estratégia para a coleta de dados, a 

utilização de uma dinâmica de grupo, com a apresentação de um vídeo para um 

posterior debate a respeito dos temas abordados em seu roteiro.  

Foi apresentado para os participantes desta última fase, um fluxograma 

analisador preliminar, onde este foi discutido, com base em situações similares a 

exposta pelo vídeo com a perspectiva de construir um fluxograma analisador 

definitivo que serviu para nortear as equipe de APH terrestre no processo decisório 

do acionamento do apoio aeromédico. 

O vídeo produzido apresenta uma abordagem educativa, onde a história 

remete a importância do respeito às normas de transito brasileiro e para a dinâmica 

do APH no CBMERJ. O vídeo possibilita a discussão em equipe sobre os pontos 

pertinentes ao APH, a solicitação do apoio aeromédico e sobre a importância da 

interação entre os serviços de saúde.  
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6. PROTOCOLOS PARA ACIONAMENTO DAS EVAMS 

 

 Este capítulo teve como objetivo trazer ao leitor alguns dilemas e indagações 

vividas pelos profissionais do APH do Rio de Janeiro. Traçou considerações sobre 

os critérios de acionamento da EVAM e suas peculiaridades envolvidas. O 

entendimento deste cenário possibilitou a discussão sobre critérios técnicos para o 

acionamento da EVAM.  

Foi possível desenvolver protocolos para o acionamento das EVAMs por 

intermédio de um fluxograma analisador para nortear as equipes de APH terrestre 

no processo decisório do acionamento do apoio aeromédico e com isto, atender o 

último objetivo específico do estudo. 

Esta etapa apresenta duas categorias que surgiram com base nas questões 

que nortearam o estudo e nos resultados encontrados.  

 

6.1 Considerações Sobre os Critérios de Acionamento do EVAM 

 A EVAM é caracterizada pelo acionamento do resgate aeromédico para o 

atendimento direto ou em apoio a outras equipes, para vítimas que se encontram no 

cenário do atendimento pré-hospitalar e em risco de morte. Este socorro se 

configura como uma modalidade de atendimento pré-hospitalar avançado e é 

frequentemente utilizado em acidentes automobilísticos, salvamento em altura, 

traumas em geral e também em casos clínicos. 

A decisão sobre a solicitação de um apoio, para Evacuação Aeromédica 

(EVAM) é considerado um momento crítico para a Central de Regulação Médica e 

para as equipes terrestres do APH. Muitas dúvidas podem acometer e o sucesso do 

atendimento, pode ficar comprometido. As dúvidas sobre o emprego do aeromédico 
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podem está relacionada ao estresse em que as equipes são submetidas no APH ou 

a um desconhecimento dos profissionais do APH em relação às indicações para o 

acionamento do aeromédico.  

A Indicação da EVAM está vinculada principalmente à gravidade das vítimas, 

porém vários fatores podem interferir na tomada de decisão. O Colégio Americano 

de Cirurgiões, junto ao comitê de Trauma descreve no livro de Suporte Avançado de 

vida no Trauma, que os fatores locais tais como: disponibilidade, geografia, custo e 

clima são os principais fatores para se determinar qual o meio de transporte a se 

utilizar em uma dada circunstância.  (ROTONDO, p. 303, 2012) 

As aeronaves do Grupamento de Operações Aéreas do CBMERJ não voam 

por instrumentos e, portanto estão limitadas ao horário entre o nascer e o por do sol 

para realizar as EVAMs. Nas EVAMs, o pouso geralmente é realizado em local 

restrito em vias, rodovias, praia, em morros com mirantes e trilhas ou em qualquer 

local próximo a solicitação que tenha condições para o pouso. A aproximação da 

aeronave sem uma adequada visualização do terreno e das condições que acercam 

o pouso é um risco para operação e, portanto não justifica a sua realização, pois 

compromete a segurança de voo.  

O horário do dia, a quantidade de vítimas, a acessibilidade das ambulâncias 

ao local de evento, a categoria de ambulância que está prestando o socorro e a 

relação entre o tempo e a distância para a chegada no hospital de destino são 

outros fatores que também devem ser analisadas nas operações Aeromédicas. 

O atendimento da EVAM está limitado à distância entre o local da ocorrência 

e o GOA. Esta limitação está relacionado ao tempo resposta gasto pela aeronave 

para chegar ao local de evento. Deve ser avaliada, para estes casos, a melhor 

opção de transporte para a chegada mais rápida da vítima ao hospital de referência.  
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A pesquisa de campo deste trabalho trousse à tona no GOA, a discussão de 

assuntos pertinentes a solicitação de apoio. Pensando nestas questões, a 

coordenação do GOA se mobilizou, na criação de um link para o site do GOA, onde 

disponibiliza a estimativa do tempo de chegada da aeronave, a partir do momento da 

confirmação do socorro. 

Através do acesso do solicitante ao link www.goa.net.br/local, por intermédio 

de um aparelho que disponibilize o Global Positioning System (GPS), o usuário e o 

Centro de Coordenação do GOA tem a previsão do tempo de chegada da aeronave 

ao local e por meio das coordenadas geográficas, a localização exata do solicitante.  

Estes dados possibilitam a localização do solicitante. Isto contribui para a 

diminuição do tempo resposta da chegada da aeronave ao local, para a diminuição 

dos gastos relacionados à hora de voo e principalmente para a ampliação das 

chances de sobrevivência e diminuição das possibilidades de sequelas nas vítimas. 

Através do segundo quadro, os dados mencionados do sistema acima foram 

exemplificados. 

Quadro 4: Foto do Site do GOA, com estimativa do tempo para o apoio aéreo – 
2016. 

 

Fonte: Coelho (2016). 

http://www.goa.net.br/local
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Os usuários que não autorizarem a identificação de sua localização ou 

aqueles, que não possuem o aparelho com dispositivo Global Positioning System 

(GPS), o site do GOA disponibiliza um mapa com estimativa de tempo para todo o 

estado do Rio de Janeiro. Esta segunda possibilidade fornece a democratização da 

ferramenta para todos os usuários do sistema.  Esta condição possibilita a estimativa 

do tempo resposta da aeronave, por meio da comparação entre a sua localização no 

mapa e o esquema escalar de circunferências. Este mapa está disponibilizado no 

terceiro quadro deste estudo. 

Estes recursos tecnológicos ajudam os solicitantes na tomada de decisão em 

relação às variáveis da distância versos o tempo e auxiliam na identificação da 

melhor opção do tipo de apoio para o atendimento. 

Quando a ambulância do solicitante está próxima ao hospital de destino ou 

quando a distância da aeronave ao local de evento é muito extensa, o deslocamento 

por via terrestre pode ser a melhor opção para o suporte da vítima. 
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Quadro 5: Mapa do Estado do Rio de Janeiro com esquema de tempo resposta da 
aeronave ao local de solicitação de socorro – 2016. 

 

Fonte: Coelho (2016). 

 

Uma boa opção para o problema da distância seria a descentralização das 

bases do Grupamento de Operações Aéreas, assim como acontece com as bases 

terrestres do CBMERJ. A descentralização das bases com apoio aeromédico vem 

sendo utilizado em outros estados do Brasil e do Mundo e representa um ganho em 

relação à abrangência da cobertura do serviço e ao tempo gasto pelas aeronaves 

para chegada no local do evento. 

A falta de Heliponto homologado nos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro é 

outro ponto abordado pelos participantes da pesquisa. Como são poucos os 

hospitais de emergência que possuem local para o pouso do helicóptero, os 

tripulantes da aeronave, muitas das vezes optam por pousar em hospitais mais 

distantes, porém com condições favoráveis para o pouso, outra alternativa 

empregada é o pouso do aeromédico em um locar próximo ao hospital. Neste último 
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caso é necessário o apoio de outra ambulância para concluir o transporte até o 

hospital de destino. Em ambas as situações, as circunstâncias apresentadas levam 

ao aumento de gasto e tempo e contribui com a diminuição das chances de 

sobrevida da vítima. A solução para este problema é a construção de Helipontos nos 

Hospitais de emergência do Estado do Rio de Janeiro. 

As características do evento, também influenciam no tempo gasto para 

realizar o atendimento. De modo geral, no Incidente com Múltiplas Vítimas, o tempo 

gasto no cenário de operações é maior em relação a um evento que não envolva 

múltiplas vítimas. Este fato pode ser explicado devido à dificuldade na organização 

do atendimento, à demora na disponibilização das viaturas necessárias e a 

dificuldade na estabilização e evacuação das vítimas do local. Rotondo define 

Incidente com Múltiplas Vítimas como sendo: 

 

Desastres nos quais os recursos para o cuidado do doente estão 
sobrecarregados, mas não são extrapolados, podem pressionar 
recursos locais a ponto de a triagem concentrar-se na identificação 
daqueles doentes com lesões com maior ameaça à vida. 
(ROTONDO, p. 325, 2012) 

 

 O Incidente com Múltiplas Vítimas justifica o acionamento da EVAM em 

locais mais distantes da base do GOA. Nos primeiros minutos após o incidente, as 

viaturas, no local de evento são insuficientes e chegam de forma gradativa. De modo 

geral, neste caso, o Aeromédico consegue chegar a tempo útil, para atuar em 

eventos mais distantes e este tempo de deslocamento permite as condições para as 

equipes solicitantes se organizarem e com isto, providenciarem os meios 

necessários para a aproximação da aeronave atendendo os critérios básicos de 

segurança no local do pouso.  

As preocupações vividas pelo coordenador de Operações, não se limitam 

somente ao cenário pré-hospitalar. O encaminhamento das vítimas deve ser 
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organizado com a distribuição das viaturas de suporte de saúde aos vários hospitais 

de emergência da rede, pois o encaminhamento destas vítimas, a um só hospital iria 

trazer caos na capacidade de atendimento daquela unidade hospitalar. Neste caso, 

o emprego do aeromédico é uma boa opção para a Central Regulação Médica, pois 

possibilita o encaminhamento das vítimas a hospitais mais distantes do local do 

evento em um tempo menor.  

Inúmeros fatos podem interferir na viabilidade do socorro aeromédico. A 

reorganização dos critérios para o acionamento da aeronave pode representar um 

grande avanço para a população, pois flexibiliza um Suporte Avançado de Vida mais 

rápido no APH, em locais onde a população não possui esta modalidade de 

assistência.  

O fato de a instituição apresentar uma norma de acionamento, não garante o 

cumprimento da mesma, pois a corporação apresenta normativas gerais de 

acionamento da aeronave que ainda são desconhecidas por muitos profissionais do 

APH. Falcão relata que “Hoje em dia nós temos as normas publicadas em boletim 

para o acionamento geral da aeronave, porém a corporação ainda não conhece. 

Quando você fala para o camarada que ele pode acionar o helicóptero, o mesmo 

fica surpreso e olha que a nota de acionamento mais recente tem mais de dois 

anos”.  

Segundo Carcará, o não cumprimento das normativas pode estar relacionado 

ao desconhecimento dos profissionais em relação ao conteúdo da publicação. 

“Muitos na corporação não lêem boletim. Em minha opinião, não adianta só publicar 

uma nota em boletim, pois é preciso que os interessados leiam e entendam a 

publicação em questão”. 
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Beija-Flor acredita que deve haver uma ação conjunta para solucionar este 

déficit e que uma das medidas a serem tomadas é a criação de disciplinas nos 

cursos da corporação que contemplem a área da aviação. “Eu acho que merecemos 

uma disciplina de aerotrasportáveis nos cursos de formação e especialização da 

corporação”. 

O estudo aponta para a necessidade de criação de protocolo que atenda a 

critérios técnicos para acionamento da EVAM. Propõe que este protocolo seja 

publicado em boletim institucional, para conferir rigor legal e proporcionar autonomia 

para os profissionais do APH. O conteúdo deste protocolo deve ser difundido em 

cursos de Formação e Especialização da corporação. A aplicação da Educação 

Permanente nas atividades operacionais também consolida os conceitos aplicados.  

O estudo considera a integração entre os serviços de APH, como sendo um 

fator essencial para a qualidade do atendimento prestado a população do Rio de 

Janeiro. A disseminação dos critérios de acionamento do Aeromédico a outras 

instituições públicas e privadas que prestam assistência de APH pode conferi 

acessibilidade ao serviço, maior agilidade nos atendimentos e melhor prognóstico às 

vítimas em vias e rodovias do Estado do Rio de Janeiro. 

6.2 Critérios Técnicos para Acionamento da EVAM 

 

A compreensão do estado Clínico e traumático das vítimas é um importante 

parâmetro no processo decisório do tipo de transporte indicado. O Comitê de 

Trauma americano trás uma relação de circunstâncias clínicas que indicam 

brevidade para remoção da vítima ao Hospital de referência. 
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Quadro 6: Circunstâncias clínicas com indicação para brevidade na remoção para 
Hospital de referência – 2012. 
 

Categorias Lesões Específicas e Outros Fatores 

Sistema Nervoso 

Central 

• Traumatismo cranioencefálico 
- Ferimento penetrante ou fratura de calota 
craniana com afundamento 
- Lesão aberta com ou sem fístula liquórica 
- Escore GCS < 1 5 ou neurologicamente anormal 
- Sinais de lateralização 
• Lesão medular ou lesão vertebral importante 

Tórax • Alargamento de mediastino ou sinais sugestivos 
de lesão de grandes vasos 
• Lesões graves da parede torácica ou contusão 
pulmonar 
• Lesão cardíaca 
• Doentes que podem necessitar de ventilação 

prolongada 

Bacia/ Abdome • Instabilidade e disjunção do anel pélvico 
• Disjunção do anel pélvico com choque e 
evidências de hemorragia persistente 
• Lesão pélvica aberta 
• Lesão de órgão parenquimatoso 

Extremidades • Fraturas expostas graves 
• Amputação traumática com potencial para 
reimplante 
• Fraturas articulares complexas 
• Lesões graves por esmagamento 
• Isquemia 

Lesões 

Multissistêmicas 

• Trauma craniencefálico com trauma de face, 
tórax, abdome ou bacia 
• Trauma em mais de duas regiões corporais 
• Queimaduras graves ou queimaduras com lesões 
associadas 
• Fraturas proximais múltiplas de ossos longos 

Fatores 

Associados 

• Idade > 55 anos 
• Crianças < 5 anos 
• Doenças cardíacas ou respiratórias 
• Diabetes insulinodependente 
• Obesidade mórbida 
• Gravidez 
• lmunossupressão 

Deterioração 
Secundária 
(Sequelas 

Tardias) 

• Necessidade de ventilação mecânica 
• Sepse 
• Insuficiência de um ou de múltiplos órgãos ou 
sistemas (deterioração do sistema nervoso central, 
cardíaco, pulmonar, hepático, renal ou 
coagulopatia) 
• Necrose tecidual extensa 

          Fonte: Rotondo (p. 301, 2012). 
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As discussões e publicações voltadas ao serviço de atendimento Aeromédico, 

ainda são bem restritas no meio acadêmico e nas publicações científicas. Os 

Protocolos de Emergências para o APH e as principais publicações de livros 

voltadas para este público, não dão a real dimensão das questões que envolvem 

este cenário. A pesquisa de campo e a leitura de artigos científicos especializados 

deram subsídios para identificar a falta de protocolo específico para o acionamento 

da aeronave nos apoios às emergências médicas do APH.  

Um dos objetivos deste estudo propõe a discussão, junto ao Grupamento de 

Operações Aéreo, dos fatores relacionados à operacionalização do acionamento do 

serviço aeromédico. Baseado na pesquisa de campo realizado junto a profissionais 

do GOA e pautado em discussões que tratam sobre o assunto, dois fluxogramas 

analisadores foram criados. Estes fluxogramas possuem a expectativa de nortear o 

solicitante na decisão sobre a indicação, ou não, de acionamento do apoio 

aeromédico. 

Bem-te-vi relata que “Este estudo com a aplicação do fluxograma se torna 

um trabalho inédito e envolve três itens que merecem a atenção na hora do 

acionamento do helicóptero. Quando o apoio terrestre não tem acesso ao local, 

quando a vítima é muito grave e precisa de um suporte avançado e quando o tempo 

de deslocamento por vias terrestres fica prolongado demais”. 

Os fluxogramas foram criados para serem utilizados especificamente nas 

Evacuações Aeromédicas (EVAMs), portanto não se aplicam às outras atividades de 

saúde, tais como: o Transporte Intra-Hospitalar de adultos, crianças e neonatos e ao 

transporte de órgãos.  
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O fluxograma foi dividido em duas partes. Um fluxograma voltado a um 

cenário controlado ou com uma única vítima e o outro envolvendo um Incidente com 

múltiplas vítimas (IMVs). 

 
 
 
 
 
Quadro 7: Fluxograma com protocolo de indicações para a EVAM, nos eventos de 
APH que não envolvam múltiplas vítimas – 2016. 

 

Fonte: Bonin (2016). 
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O fluxograma é baseado na resposta objetiva de questionamentos que 

levarão o solicitante a uma tomada de decisão, quanto à melhor conduta em relação 

ao evento em questão. 

 
 
Quadro 8: Fluxograma com protocolo de indicações para a EVAM, nos eventos de 
APH que envolvam múltiplas vítimas – 2016. 

 

Fonte: Bonin (2016). 
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6.2.1 Critérios Relevantes para o Acionamento do Aeromédico 

 

De modo complementar desenvolveu-se as questões abaixo, para o 

detalhamento das indicações que envolvem o acionamento do apoio Aeromédico. 

Quadro 9: Indicações Gerais para o Acionamento do Aeromédico – 2016. 
 

Item Indicações Gerais Relevantes para o Acionamento do Aeromédico 

01 Sem ambulância no Local 

02 Eventos de emergência com valência Social significativa 

03 Condições críticas de trânsito (congestionamento, alagamento, interdição de 
vias, etc.) 

04 Incidente com múltiplas vítimas 

05 Local inacessível a Ambulância 

Fonte: Bonin (2016). 

O quadro com as indicações gerais, para o Acionamento do Aeromédico 

representa um paralelo com o fluxograma analisador. Nele, foram pontuadas as 

principais questões chaves, que deram subsídios para a fundamentação das 

condutas norteadas nos fluxogramas analisadores. 

Ao analisar o fluxograma, pode suscitar indagações no seguinte aspecto: o 

tempo resposta da ambulância ao hospital de destino é inferior ao tempo do 

aeromédico? O quadro seis, que trata sobre as indicações específicas para o 

acionamento do aeromédico, busca elucidar os pontos que podem gerar dúvidas ao 

usuário do instrumento. Os tópicos abordados neste quadro estão ligados 

diretamente com o tempo resposta do apoio aeromédico. 

As relações entre o tempo estimado de chegada do Aeromédico e o tempo 

estimado de deslocamento da ambulância ao hospital são parâmetros possíveis de 

serem avaliados pelas equipes de APH móvel.  

O conhecimento dos profissionais em relação a sua área de atuação 

possibilita às equipes escolherem a melhor opção para o transporte da vítima. Os 
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profissionais podem traçar comparativos entre o tempo de deslocamento de sua 

viatura ao hospital, em relação à previsão estimada pelo mapa de identificação do 

tempo resposta da aeronave, ao local de solicitação de socorro. 

Assim como já discutido na categoria que trata sobre “a analise do processo 

de acionamento do apoio aeromédico no atendimento pré-hospitalar do CBMERJ”, 

os critérios de indicação e contra indicação de solicitação de apoio são diferentes 

para as ambulâncias básicas e as avançadas.  Estas diferenças foram pontuadas no 

quadro abaixo: 

Quadro 10: Indicações Específicas para o Acionamento do Aeromédico – 2016. 

 

Categoria de 

Ambulância 

Indicações Específicas para 

Acionamento do Aeromédico 

Contra Indicações 

Específicas para o 

Acionamento do 

Aeromédico 

Ambulância 

Avançada 

Quando o tempo de transporte da 

ambulância ao hospital de referência 

for superior ao somatório da chegada 

do Aeromédico ao evento e o 

posterior encaminhamento da vítima 

ao hospital. 

 

 

Os demais casos. 

Ambulância 

Básica 

Quando o evento necessitar do apoio 

avançado e o aeromédico for a opção 

de Suporte Avançado mais rápido. 

Quando o tempo 

transporte da ambulância 

ao hospital de referência 

for inferior ao da chegada 

do helicóptero ao local de 

evento, exceto em casos 

de Parada 

Cardiorrespiratória (PCR) 

sem a disponibilidade do 

aparelho de “Auto Pulse”. 

Quando o hospital de referência não 

possuir recurso adequado para a 

necessidade da vítima de 

emergência e for preciso o transporte 

para um Hospital com grande 

distância. 
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Vítimas em parada cardiorrespiratória 

sem a disponibilidade do aparelho de 

“Auto Pulse” e nem do apoio de 

equipe avançada de solo. 

Fonte: Bonin (2016). 

Os pontos levantados durante a análise dos dados não representam um 

término nas discussões e sim um ponto de partida para o desenvolvimento dos 

critérios de acionamento do aeromédico. Este estudo aponta para a formação de 

parcerias entre os serviços de APH, a utilização da Educação como estratégia para 

a ampliação dos saberes e a implementação de protocolos consensuais para o 

acionamento do apoio aeromédico.  

As condutas propostas neste estudo não visam alcançar somente as 

atividades aeromédicas e sim toda rede de APH no Estado do Rio de Janeiro. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A idéia para o desenvolvimento desta pesquisa foi construída a partir dos 

encontros de trabalho que ocorrem diariamente no GOA. Foi possível identificar 

entre as falas dos profissionais da unidade, a fragilidade existente nos critérios de 

acionamento do aeromédico e o desconhecimento dos profissionais de outras 

unidades em relação ao processo. 

 Este trabalho permitiu analisar o processo de acionamento do apoio 

aeromédico no atendimento pré-hospitalar do CBMERJ. Os dados analisados 

revelam uma capacidade operacional de acionamento do serviço aeromédico bem 

superior a média diária de atendimentos feita pelo GOA.  

Na aviação, existem diversas causas que proporcionam insegurança ao voo e 

impossibilitam a execução da atividade aérea. Os participantes chegaram à 

conclusão, que não cabe aos solicitantes a responsabilidade relacionada a estas 

variáveis. Esta premissa permitiu a equipe solicitante somente a responsabilidade 

com as indicações técnicas do evento e as condições clínicas do enfermo. 

Para facilitar a compreensão das equipes de APH terrestre foi elaborado 

juntamente com os profissionais dos GOA, um fluxograma analisador que 

disponibiliza a diretriz do tipo de apoio adequado, para as principais situações 

vividas no APH do Rio de Janeiro. Em complementação as questões técnicas do 

evento, a pesquisa cita um quadro com as principais indicações clínicas que indicam 

gravidade da vítima e a necessidade de intervenção hospitalar com brevidade. Estas 

medidas foram adotadas com a perspectiva de ajudar no processo decisório sobre o 

tipo de apoio necessário em diferentes situações de socorro. 
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A elaboração e publicação de uma nova nota de acionamento, que seja 

exclusiva para o acionamento do aeromédico é um avanço para o serviço. As 

publicações existentes hoje, para o acionamento do GOA, são generalistas e 

englobam todas as atividades do grupamento. O serviço aeromédico possui 

peculiaridades bem distintas das demais. O estudo sugeriu uma nota de 

acionamento exclusiva para a solicitação da EVAM, com a discriminação dos 

fluxogramas de acionamento e com a ratificação da prerrogativa, em que a equipe 

solicitante tem a autonomia para acionar diretamente o GOA. Neste caso, o contato 

com a Central de Regulação Médica seria realizado secundariamente pelo GOA. 

O desenvolvimento de estratégias educativas foi levantado como um ponto 

primordial para a divulgação e compreensão das normas para acionamento do 

aeromédico. Entre as estratégias educativas levantadas, a inclusão de uma 

disciplina voltada às Operações Aéreas nos cursos de formação e especialização da 

corporação representa uma boa oportunidade para a troca de saberes entre as 

diversas atividades internas de APH. 

A aplicação de cursos livres pelos integrantes GOA, possibilita a difusão das 

informações entre os profissionais do APH. O Rio de Janeiro possui uma grande 

rede publica e privada de serviços de atendimento pré-hospitalar, porém o apoio de 

EVAM é feito quase exclusivamente para as equipes do CBMERJ. Acredita-se que a 

rede possui uma grande demanda reprimida de eventos com indicação para EVAM 

que não é assistida por causa da falta de integração e parceria entre os serviços. 

A precariedade no quantitativo de publicações que associe a EPS ao serviço 

aeromédico, este estudo considera positivo a aplicação desta proposta, pois visa à 

mudança na prática profissional através da problematização para transformação da 

realidade vivenciada. A educação permanente em saúde pode auxiliar na construção 



90 

 

de vínculos interdisciplinares, pois o profissional tem a oportunidade de participar no 

desenvolvimento de seu processo de trabalho e com isto entender a realidade vivida 

pelos demais. 

A aplicação da EPS é apontada pelos participantes como uma estratégia a 

ser seguida, embora tenha percebido, na falas dos profissionais, o desconhecimento 

sobre real sentido da EPS. As falas sobre a EPS eram desconexas e em diferentes 

momentos se confundia com a idéia da Educação Continuada. O discernimento na 

diferenciação das estratégias se torna fundamental para a correta aplicação das 

mesmas. 

Os resultados deste estudo poderão abrir escopo para novas pesquisas, tanto 

no cenário interno do CBMERJ, quanto externamente nos Serviços Públicos, 

Privados de APH e no meio Acadêmico. A discussão das questões que envolvem o 

APH e o desenvolvimento de eventos científicos voltados para a área contribui com 

a integração dos serviços, com o aperfeiçoamento da atividade pré-hospitalar e 

consequentemente com a melhora do serviço de saúde prestado a população. 

Este estudo trás como ganho, para a aplicação no cenário pré-hospitalar os 

seguintes produtos: 

 A construção de fluxogramas analisadores para nortear as equipes de APH 

quanto o acionamento do serviço aeromédico; 

 O desenvolvimento de um filme que conta uma história fictícia de um 

salvamento de vítima no âmbito pré-hospitalar. Esta história tem como roteiro, 

o desrespeito as Normas Brasileiras de Trânsito, o envolvimento de duas 

famílias em uma colisão automobilística na Cidade de Magé, a chegada do 

socorro do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e o desfecho apontando 

para os resultados gerados pelo o ocorrido. Este vídeo pode ser utilizado 
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como recurso didático aplicado em distintas temáticas e em diferentes tipos 

de abordagens educativas; 

 A publicação do artigo nota prévia, na Revista de Enfermagem UFPE On Line 

(REUOL), intitulada “O fluxograma analisador como ferramenta para o apoio 

aeromédico: um estudo descritivo”; 

 O aceite do artigo original, pela Revista de Enfermagem UFPE On Line 

(REUOL), intitulado “Estratégias de educação para o apoio aeromédico: um 

estudo descritivo”, com a divulgação dos resultados da primeira fase desta 

pesquisa. 

O curto espaço de tempo com a vítima no cenário pré-hospitalar é um fator 

muito importantes e pode representar o sucesso ou fracasso do atendimento. Para o 

aprimoramento do apoio do aeromédico este estudo trás as seguintes sugestões: 

 Descentralização das bases, com a criação de novas Unidades do GOA. Esta 

medida proporcionaria melhor cobertura do serviço no Estado do Rio de 

Janeiro e diminuição do tempo resposta do apoio aeromédico; 

 Ampliação dos itens a serem relatados no banco de dados da Seção 

Aeromédica do GOA. A ampliação dos dados ofereceria a chance de 

desenvolver novos trabalhos científicos e com isto, a oportunidade de discutir 

novas estratégias para o aprimoramento do serviço; 

 Os resultados apontam sobre a importancia da criação de cursos livres. A 

abordagem destes cursos abordaria sobre as principais indicações para o 

acionamento do socorro aeromédico e a maneira como os profissionais do 

atendimento pré-hospitalar devem proceder durante o apoio aeromédico. Isto 

proporcionaria a chance de integração entre os serviços de APH no Rio de 
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Janeiro e ofereceria a oportunidade de trocar experiências em prol da 

qualidade do serviço prestado a população. 

A expectativa levantada é que os resultados da pesquisa possam gerar 

resultados com aplicação no cotidiano das equipes de atendimento pré-hospitalar. 

Com a intervenção das medidas levantadas no campo prático e com o impacto desta 

aplicação poderá abrir escopo para novas discussões, tanto no cenário interno do 

CBMERJ, quanto externamente no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) e nos serviços privados de vias e rodovias do Estado do Rio de Janeiro. A 

expectativa é que a integração entre os diferentes serviços de APH possam 

fortalecer a atividade como um todo e consequentemente impactar com a melhora 

do serviço de saúde prestada a população. 
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APENDICE I - QUESTIONÁRIO (PROFISSIONAIS DO GOA) 

 

Profissionais do Grupamento de Operações Aéreas- GOA (CBMERJ) 

Data: ___/___/ 2015    Local da Pesquisa:(  ) Sede GOA (  ) Destacamento GOA  
 

  I- Identificação 
 1- Sujeito (Iniciais):_________________  2- Codinome: _______________________ 

3- Sexo: (  ) Masculino (  )Feminino       4- Idade: (   ) anos  5- Estado civil: ________   
6- Atividade________________________  7- Posto/ patente:___________________  
8- Tempo na atividade: (  ) anos             9- Grau de Instrução: __________________ 
 

II- Instruções:  
1. Este questionário deverá ser preenchido com caneta azul ou preta; 2. Este 
questionário é constituído por sete questões objetivas; 3. As questões do item III são 
formadas por questões objetivas que só permite a marcação de uma alternativa; 4. 
As questões do item IV são formadas por questões objetivas que permite a 
marcação de mais de alternativa; 5. Todas as perguntas são relacionadas ao serviço 
de atendimento pré-hospitalar móvel do corpo de Bombeiros do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 
III- Questões objetivas com apenas uma opção de resposta:  

 

1. Quantos atendimentos aeromédicos em média, você acredita que o GOA teria 

capacidade de realizar por dia, com a estrutura que ele tem hoje? 

(   ) Nenhum  (   ) Um  (   ) Dois  (   ) Três  (   ) Quatro (   ) Cinco (   ) Mais de cinco 

 

2. Levando em conta que nas evacuações aeromédicas (EVAM), as principais fontes 

de acionamento do serviço são feitas pela equipes terrestres de Atendimento Pré-

hospitalar (APH) e pelo Centro de Operação GSE/ SAMU (COGS). Em sua opinião, 

qual destes dois grupos apresenta o maior índice de acionamento ao GOA? 

 

(   ) O fluxo de solicitação de apoio é maior através da solicitação direta das equipes 

terrestres de APH móvel ao GOA; 

 

(   ) O fluxo de solicitação de apoio é maior através da solicitação de apoio por parte 

da COGS. 
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3. Qual a ordem de categoria de ambulância, que aciona mais o serviço 

aeromédico? 

(   ) 1º Básica, 2º Intermediária e  3º Avançada; 

(   ) 1º Básica, 2º Avançada e 3º Intermediária; 

(   ) 1º Intermediária, 2º Básica e 3º Avançada; 

(   ) 1º Intermediária, 2º Avançada e 3º Básica;  

(   ) 1º Avançada, 2º Básica e 3º Intermediária; 

(   ) 1º Avançada, 2º Intermediária e 3º Básica.  

 

4. Analisando tecnicamente as solicitações de apoio para Evacuação Aeromédica 

(EVAM), qual a ordem de categoria de ambulância em prioridade, que deveria 

acionar mais o serviço aeromédico? 

(   ) 1º Básica, 2º Intermediária e  3º Avançada; 

(   ) 1º Básica, 2º Avançada e 3º Intermediária; 

(   ) 1º Intermediária, 2º Básica e 3º Avançada; 

(   ) 1º Intermediária, 2º Avançada e 3º Básica;  

(   ) 1º Avançada, 2º Básica e 3º Intermediária; 

(   ) 1º Avançada, 2º Intermediária e 3º Básica.   

  

5- Em sua opinião, as equipes terrestres de Atendimento Pré-hospitalar (APH) móvel 

solicitam regularmente o apoio do aeromédico, quando este se encontra em um 

atendimento que possui tal indicação?  

(   ) Sim    (   ) Não 

 

IV- Questões objetivas com mais de uma opção de resposta 

 

6. Qual (is) fator (es) pode(em) está interferindo no acionamento do serviço 

aeromédico? 

(   ) Acho não existe fator que interfere no acionamento do serviço Aeromédico; 

(   ) Acho que existe desinformação em relação ao serviço do Aeromédico, por parte 

das equipes terrestres de Atendimento Pré-hospitalar (APH) móvel; 

(  ) Devido a fatores operacionais,o GOA em algumas situações fica impedido de 

atender a solicitação de apoio e isto a meu ver interfere no processo decisório de 
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acionamento do aeromédico por parte das equipes terrestres de Atendimento Pré-

hospitalar (APH) móvel; 

(  ) Devido a fatores operacionais, o GOA em algumas situações fica impedido de 

atender a solicitação de apoio e isto a meu ver interfere processo decisório de 

acionamento do aeromédico por parte do centro de Operações GSE/ SAMU 

(COGS);  

(  ) Acho que precisa haver um maior estreitamento na relação de comunicação 

entre o GOA e o centro de Operações GSE/ SAMU (COGS); 

(   ) Outro (s). 

 

7. Que medida (s) pode (em) ser tomada (s) para melhorar o fluxo de acionamento 

do serviço Aeromédico no GOA? 

(  ) Acho que o  fluxo de acionamento do serviço Aeromédico no Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) é ideal e não precisa de 

alteração; 

(  ) Criação e publicação no boletim da Secretaria de Estado de Defesa Civil 

(SESDEC), de um fluxograma que pudesse indicar tecnicamente as indicações de 

acionamento do aeromédico, com a elaboração do passo a passo para o 

acionamento da aeronave; 

(    ) Intensificar a educação permanente entre os profissionais do CBMERJ; 

(   ) Disponibilizar curso (s) para os profissionais operacionais do CBMERJ sobre o 

acionamento do socorro aeromédico; 

(    ) Outra (s). 

 

 

Agradeço a sua participação 
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APENDICE II- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 
Mestrado Profissional Ensino na Saúde 
Área de concentração: Educação Permanente no SUS            
Trabalho de Conclusão do curso de Mestrado 

Termo de consentimento livre e esclarecido  

Dados de identificação 

Título do Projeto: estratégia de educação para o apoio aeromédico: um estudo 

descritivo; 

Pesquisador Responsável: Wagner Luiz Melo Bonin 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense- Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 37530982 - (21) 979197878 

E-mail para contato do Pesquisador: wagner.bonin@hotmail.com  

Nome do voluntário: _____________________________________________ 

Idade: _____________ anos;                   R.G: _________________________  

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “estratégia 

de educação para o apoio aeromédico: um estudo descritivo”, de responsabilidade 

do pesquisador Wagner Luiz Melo Bonin. 

 Trata-se de um projeto de dissertação de Mestrado profissional Ensino na Saúde, 

desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) - Niterói- RJ, sob a 

orientação da Drª. Ana Lúcia Abrahão da Silva. 

Esta temática se justifica com a expectativa de nortear o processo decisório das 

equipes terrestres de atendimento pré-hospitalar móvel durante os eventos com 

indicação de acionamento do apoio aeromédico, para proporcionar maior 

probabilidade de acerto durante a conduta e com isso melhor prognóstico para as 

vítimas instáveis do ambiente pré-hospitalar.  

A pesquisa tem como objetivo geral: analisar o processo de acionamento do apoio 

aeromédico no atendimento pré-hospitalar do CBMERJ e como objetivos 

específicos: discutir junto ao Grupamento de Operações Aérea os fatores 

relacionados à operacionalização do acionamento do serviço aeromédico; Identificar 

estratégias educativas para esclarecimento das equipes de APH terrestre, quanto às 

indicações de acionamento do socorro aeromédico e desenvolver um fluxograma 
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analisador para nortear as equipes de APH terrestre no processo decisório do 

acionamento do apoio aeromédico. 

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo empregando o método do fluxograma 

analisador. Ela se divide em duas partes: entrevista estruturada individual, com os 

profissionais do Grupamento de Operações Aéreas que atuaram no serviço 

aeromédico no ano de 2015 e em um segundo momento com uma dinâmica de 

grupo com toda a equipe de serviço, durante a reunião de instrução diária do 

destacamento do Grupamento de Operações Aéreas (GOA).  

A participação nesta pesquisa é voluntária. Será disponibilizado um questionário 

para o participante com perguntas objetivas para a entrevista estruturada e o 

preenchimento da mesma possui uma expectativa de duração de dez minutos.  

A dinâmica de grupo ocorrerá na sala de reuniões do destacamento do GOA e 

utilizará um vídeo fictício de um salvamento aeromédico e logo após o término os 

participantes serão abordados coletivamente, sobre tópicos do caso exposto, onde 

terão a oportunidade de refletir e expressar suas idéias, saberes e expectativas. 

Para auxiliar na captação de todas as informações verbais envolvidas neste 

processo, o recurso de um gravador de voz digital será utilizado. Acrescento que 

esta dinâmica não é uma abordagem que afronta os costumes ou a conduta do 

grupo pesquisado e que todos terão a liberdade de se expressar ou de se abster de 

comentários durante a dinâmica. 

Ressalto que os aspectos contidos na Resolução nº 466, sobre pesquisa envolvendo 

seres humanos serão respeitados, dentre eles: respeito ao participante da pesquisa 

em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua 

vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de 

manifestação expressa, livre e esclarecida; Os riscos oferecidos referem-se apenas 

a sua disponibilidade, ao tempo dispensado à realização da pesquisa e quaisquer 

desconfortos que os participantes possam sentir frente à mesma; e os benefícios, 

relacionados com a contribuição para o desenvolvimento, ampliação e divulgação de 

informações sobre as ações e proposições educativas em saúde na área de 

segurança pública do cenário pré-hospitalar. Será assegurado o comprometimento 

com a relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos 

interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária. 

Será garantido o sigilo que assegure a privacidade dos participantes quanto aos 

dados confidenciais envolvidos na pesquisa; comprometer-me-ei em zelar pela 
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integridade e bem estar dos participantes da pesquisa; também serão respeitados os 

valores morais, sociais, culturais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e 

costumes dos participantes, o mesmo terá a oportunidade de retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 

prejuízo. Não haverá custo pela participação no estudo.  

No decorrer do estudo, os achados preliminares serão compartilhados aos 

participantes por meio de reuniões periódicas, visando colaborar com a qualidade do 

serviço prestado.  

Os participantes serão acompanhados pelo pesquisador e em caso de eventuais 

dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual o participante poderá 

entrar em contato por telefone ou e-mail com o pesquisador responsável ou com o 

comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro. 

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: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

Eu, ______________________________________, RG nº _______________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito.  

              Rio de Janeiro, _____ de ____________ de ______ 

 

_________________________________ 

Nome e assinatura do Voluntário  

_________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela Pesquisa 

_________________________________ 

Testemunha 

_________________________________ 

Testemunha 

mailto:etica@vm.uff.br


105 

 

APENDICE III- VÍNCULO INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES AÉREAS (GOA) 

 
 
 
 
Anuência Institucional de co-participação em Pesquisa 
 
 
Declaramos que esta instituição tem interesse em participar do projeto "estratégias 

de educação para o apoio aeromédico: um estudo descritivo", proposto pelo 

pesquisador Wagner Luiz Melo Bonin, autorizando sua execução. 

Declaramos ainda, conhecer e cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em especial 

a Resolução CNS 466/2012. Esta instituição está ciente de suas responsabilidades 

como instituição co-participante e de seu compromisso no resguardo da segurança e 

bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa responsável por sua avaliação. 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2015 

 

 

 

 
____________________________ 

Paulo Roget Araújo Marques  
Ten. Cel. BM QOC/90, RG: 11651 

Comandante do GOA 

 



106 

 

APENDICE IV- TERMO DE CONSENTIMENTO PARA VALIDAÇÃO DE 

QUESTIONÁRIO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 

Mestrado Profissional Ensino na Saúde 

Área de concentração: Educação Permanente no SUS.            

Trabalho de Conclusão do curso de Mestrado 

Termo de consentimento para participação na validação do questionário 

Dados de identificação 

Título do Projeto: estratégia de educação para o apoio aeromédico: um estudo 

descritivo; 

Pesquisador Responsável: Wagner Luiz Melo Bonin 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense- Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 37530982 - (21) 979197878 

E-mail para contato do Pesquisador: wagner.bonin@hotmail.com  

Nome do voluntário: _____________________________________________ 

Idade: _____________ anos;                   R.G: _________________________  

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar como voluntário, na validação do 

questionário estruturado, que será aplicado no projeto intitulado “estratégia de 

educação para o apoio aeromédico: um estudo descritivo”, de responsabilidade do 

pesquisador Wagner Luiz Melo Bonin. 

 Trata-se de um projeto de dissertação de Mestrado profissional Ensino na Saúde, 

desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) - Niterói- RJ, sob a 

orientação da Drª. Ana Lúcia Abrahão da Silva. 

Esta temática se justifica com a expectativa de nortear o processo decisório das 

equipes terrestres de atendimento pré-hospitalar móvel durante os eventos com 

indicação de acionamento do apoio aeromédico, para proporcionar maior 

probabilidade de acerto durante a conduta e com isso melhor prognóstico para as 

vítimas instáveis do ambiente pré-hospitalar.  

A pesquisa tem como objetivo geral: Analisar o processo de acionamento do apoio 

aeromédico no atendimento pré-hospitalar do CBMERJ. e como objetivos 

específicos: Discutir junto ao Grupamento de Operações Aérea os fatores 
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relacionados à operacionalização do acionamento do serviço aeromédico; Identificar 

estratégias educativas para esclarecimento das equipes de APH terrestre, quanto às 

indicações de acionamento do socorro aeromédico e desenvolver um fluxograma 

analisador para nortear as equipes de APH terrestre no processo decisório do 

acionamento do apoio aeromédico. 

Esta pesquisa trata-se de um estudo qualitativo descritivo empregando o método do 

fluxograma analisador. Ela se divide em duas partes: entrevista estruturada 

individual, com os profissionais que atuaram no serviço aeromédico no ano de 2015 

e em um segundo momento com uma dinâmica de grupo com toda a equipe de 

serviço, durante a reunião de instrução diária do destacamento do Grupamento de 

Operações Aéreas (GOA).  

A participação nesta pesquisa é voluntária. Será disponibilizado para o 

participante da validação, um questionário estruturado, com perguntas 

objetivas, sendo que ao término deste, o participante preencherá um 

instrumento de validação do questionário estruturado com perguntas 

objetivas. É estimado o tempo de vinte minutos para o preenchimento dos 

mesmos.  

Ressalto que os aspectos contidos na Resolução nº 466, sobre pesquisa envolvendo 

seres humanos serão respeitados, dentre eles: respeito ao participante da pesquisa 

em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua 

vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de 

manifestação expressa, livre e esclarecida; Os riscos oferecidos referem-se apenas 

a sua disponibilidade, ao tempo dispensado à realização da pesquisa e quaisquer 

desconfortos que os participantes possam sentir frente à mesma; e os benefícios, 

relacionados com a contribuição para o desenvolvimento, ampliação e divulgação de 

informações sobre as ações e proposições educativas em saúde na área de 

segurança pública do cenário pré-hospitalar. Será assegurado o comprometimento 

com a relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos 

interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária. 

Será garantido o sigilo que assegure a privacidade dos participantes quanto aos 

dados confidenciais envolvidos na pesquisa; comprometer-me-ei em zelar pela 

integridade e bem estar dos participantes da pesquisa; também serão respeitados os 

valores morais, sociais, culturais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e 

costumes dos participantes, o mesmo terá a oportunidade de retirar seu 
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consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 

prejuízo. Não haverá custo pela participação no estudo.  

No decorrer do estudo, os achados preliminares serão compartilhados aos 

participantes por meio de reuniões periódicas, visando colaborar com a qualidade do 

serviço prestado.  

Os participantes serão acompanhados pelo pesquisador e em caso de eventuais 

dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual o participante poderá 

entrar em contato por telefone ou e-mail com o pesquisador responsável ou com o 

comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro. 

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: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

Eu, ______________________________________, RG nº _______________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, na validação 

do questionário estruturado, que será aplicado no projeto de pesquisa acima 

descrito.      

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de ______ 

 

 

_________________________________ 

Nome e assinatura do Voluntário  

_________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela Pesquisa 

_________________________________ 

Testemunha 

_________________________________ 

Testemunha 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APENDICE V- INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

ESTRUTURADO  

 
Data: ___/___/ 2015    Local :____________________________________________ 
 

  I- Identificação 
1- Sujeito (Iniciais):_________________   3- Sexo:   (  ) Masculino   (  )Feminino      
4- Idade: (    ) anos                                        5- Estado civil: ____________________    
6- Atividade________________________ 7- Posto/ patente:__________________  
8- Tempo na atividade: (    ) anos           9- Grau de Instrução: __________________ 
 
Instruções: Este instrumento deverá ser preenchido com caneta azul ou preta; 2. É 
constituído por sete questões; 3. Todas as perguntas possuem o objetivo de 
esclarecer se o questionário que será aplicado na dissertação de Mestrado Intitulado 
“estratégia de educativa para o apoio aeromédico: um estudo descritivo” são claras, 
de fácil compreensão e se atendem a um critério de coerência com a proposta 
descrita no termo de consentimento. 4. As numerações das questões deste 
instrumento correspondem ao do questionário aplicado na pesquisa. 5. O 
participante deverá ler as perguntas e responder as alternativas da pesquisa.  Após 
o término das respostas do questionário da pesquisa o participante deverá ler este 
instrumento e emitir de maneira objetiva a sua opinião sobre a compreensão das 
perguntas do questionário de pesquisa.  
 

1. Você entendeu o enunciado e as alternativas da primeira pergunta do 
questionário? 

(   ) Não entendi; 
(   ) Entendi parcialmente; 
(   ) Entendi perfeitamente o questionamento.  
 

2. Você entendeu o enunciado e as alternativas da segunda pergunta do 
questionário? 

(   ) Não entendi; 
(   ) Entendi parcialmente; 
(   ) Entendi perfeitamente o questionamento.  

3. Você entendeu o enunciado e as alternativas da terceira pergunta do 
questionário? 

(   ) Não entendi; 
(   ) Entendi parcialmente; 
(   ) Entendi perfeitamente o questionamento.  

4. Você entendeu o enunciado e as alternativas da quarta pergunta do questionário? 

(   ) Não entendi; 
(   ) Entendi parcialmente; 
(   ) Entendi perfeitamente o questionamento.  
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5. Você entendeu o enunciado e as alternativas da quinta pergunta do questionário? 

(   ) Não entendi; 
(   ) Entendi parcialmente; 
(   ) Entendi perfeitamente o questionamento.  
 

6. Você entendeu o enunciado e as alternativas da sexta pergunta do questionário? 

(   ) Não entendi; 
(   ) Entendi parcialmente; 
(   ) Entendi perfeitamente o questionamento.  
 

7. Você entendeu o enunciado e as alternativas da sétima pergunta do questionário? 

(   ) Não entendi; 
(   ) Entendi parcialmente; 
(   ) Entendi perfeitamente o questionamento.  
 
 

 

 

 

Agradeço a sua participação 
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APENDICE VI- COMPILADO DE RESPOSTAS PARA VALIDAÇÃO DO 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO  

 
Este instrumento teve o objetivo de compilar os resultados obtidos através do 
Instrumento de validação. Os dados levantados correspondem às respostas dos 
participantes da validação do questionário estruturado.  
Dinâmica da obtenção dos dados: Os participantes leram as perguntas e 
responderam as alternativas da pesquisa.  Após o término das respostas do 
questionário estruturado, os participantes leram o instrumento de validação e 
emitiram as suas opiniões sobre a compreensão das perguntas do questionário.  
Número de participantes: Seis 
 
Pergunta do instrumento de validação do questionário estruturado e seus 
respectivos resultados: 
 
Modelo das perguntas do instrumento: 

Você entendeu o enunciado e as alternativas da primeira pergunta do questionário? 

(   ) Não entendi; 
(   ) Entendi parcialmente; 
(   ) Entendi perfeitamente o questionamento.  
 
Resultado da primeira pergunta: Todos os participantes responderam que 
entenderam perfeitamente esta pergunta do questionário. 
 
Resultado da segunda pergunta: Todos os participantes responderam que 
entenderam perfeitamente esta pergunta do questionário. 
 

Resultado da terceira pergunta: Todos os participantes responderam que 
entenderam perfeitamente esta pergunta do questionário. 
 

Resultado da quarta pergunta: Todos os participantes responderam que 
entenderam perfeitamente esta pergunta do questionário. 
 

Resultado da quinta pergunta: Cinco participantes responderam que entenderam 
perfeitamente esta pergunta do questionário, porém um respondeu que entendeu 
parcialmente. 
 

Resultado da sexta pergunta: Todos os participantes responderam que 
entenderam perfeitamente esta pergunta do questionário, porém um participante 
sugeriu algumas correções na pontuação e uma linguagem menos coloquial. 
 

Resultado da sétima pergunta: Todos os participantes responderam que 
entenderam perfeitamente esta pergunta do questionário. 
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APENDICE VII- DVD- R COM ARQUIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 
Copia da dissertação em formato PDF e exemplar do filme produzido para a 

dinâmica de Grupo, como perspectiva de proposta educativa para o acionamento do 

apoio aeromédico. 

 
      QUADRO 11: DVD- R com arquivos construídos na dissertação: “Estratégia 
      de educação para o apoio aeromédico: um estudo descritivo” -2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fonte: Bonin, 2016 
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ANEXO I: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO II: ARTIGO NOTA PRÉVIA- O FLUXOGRAMA ANALISADOR COMO 

FERRAMENTA PARA O APOIO AEROMÉDICO: UM ESTUDO DESCRITIVO 

 
 

O FLUXOGRAMA ANALISADOR COMO FERRAMENTA PARA O APOIO 

AEROMÉDICO: UM ESTUDO DESCRITIVO 

ANALYZER FLOW CHART AS A TOOL FOR AEROMEDICAL SUPPORT: A DESCRIPTIVE STUDY  

EL DIAGRAMA DE FLUJO ANALIZADOR HERRAMIENTA PARA EL APOYO 
AÉREOMEDICO: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Wagner Melo Bonin. Enfermeiro, Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: Formação Docente Interdisciplinar no SUS, 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói (RJ), Brasil. E-mail: 

wagner.bonin@hotmail.com 

Ana Lúcia Abrahão. Enfermeira, Diretora e Professora Titular (Pós-Doutora), Escola de 
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RESUMO  

Objetivo: analisar o processo de acionamento aeromédico no Grupamento de Operações 
Aéreas do Rio de Janeiro/RJ. Método: estudo descritivo, de abordagem qualitativa que, na 
fase inicial, utilizará as Normas Gerais de Ação do Atendimento pré-hospitalar e notas 
publicadas sobre acionamento do serviço aeromédico. Estas serão confrontadas com a 
literatura e validadas pelos participantes do estudo mediante questionário estruturado, e a 
dinâmica de grupo, norteada pela lógica da educação permanente em saúde. Resultados 
esperados: mostrara elaboração do fluxograma analisador como instrumento utilizado na 
tomada de decisões gerenciais e operacionais das equipes de atendimento pré-hospitalar 
móvel, norteando a equipe de atendimento pré-hospitalar móvel na adequada solicitação 
do socorro aeromédico.Conclusão: a educação permanente em saúde e a publicação de um 
fluxograma analisador com os critérios de acionamento do aeromédico visam a 
desmistificar este serviço entre os profissionais do atendimento pré-hospitalar e a ampliar 
a utilização deste recurso à população. Descritores: Educação; Resgate Aéreo; Serviços 
Médicos de Emergência.  

ABSTRACT 
Objective: to analyze the aeromedical drive process in Grouping Air Operations of Rio de 

Janeiro / RJ. Method: a descriptive study of qualitative approach, which in the initial 

phase uses the Action General Standards of pre-hospital care and notes published on 
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activation of air medical services. These will be compared with the literature and 

validated by the participants through a structured questionnaire and group dynamics 

guided by the logic of permanent health education. Expected results: show the 

preparation of the analyzer flowchart as a tool used in making management and 

operational decisions of mobile pre-hospital care teams, guiding mobile Prehospital care 

staff in the proper application of aeromedical rescue. Conclusion: the continuing health 

education and the publication of an analyzer flowchart with aeromedical, the trigger 

criteria aims to demystify this service among professionals of pre-hospital care and expand 

the use of water to the population. 

Descriptors: Education; Air Ambulances; Emergency Medical Services. 

RESUMEN 

Objetivo: analizar el proceso de accionamiento Aeromedical en la agrupación de las 

operaciones aéreas de Río de Janeiro/RJ. Método: estudio descriptivo, de enfoque 

cualitativo, que en la fase inicial se utiliza las normas generales de acción de atención pre-

hospitalaria y notas publicadas en el servicio aeromédico. Estas serán confrontadas frente 

a la literatura y validadas por los participantes del estudio a través de cuestionario 

estructurado y dinámicas de grupo, guiados por la lógica de la educación permanente en 

salud. Resultados esperados: mostrar la elaboración del diagrama de flujo como 

instrumento analizador utilizado en la gestión y cuidado de las decisiones operacionales de 

los equipos móviles de atención pre-hospitalaria, guiando el equipo prehospitalario en la 

solicitud de asistencia aeromédicas móvil adecuada. Conclusión: la educación permanente 

en salud y la publicación de un diagrama de flujo analizador con los criterios de 

accionamiento del aeromédico visan desmitificar este servicio entre los profesionales de la 

atención pre-hospitalaria y extender el uso de este recurso a la población. Descriptores: 

Educación; Ambulancias Aéreas; Servicios Médicos de Urgencia. 

 

O Aeromédico, transporte por via aérea sob supervisão médica para o tratamento 

adequado1, tem como expectativa o rápido suporte no local das situações de urgência e 

emergência e o encaminhamento ao hospital de referência em menor tempo, com recursos 

necessários para o atendimento pré-hospitalar avançado. A portaria 2048, de 2002, 

descreve que o atendimento feito por aeronaves deve ser sempre considerado como de 

suporte avançado de vida e, para os casos de atendimento pré-hospitalar móvel primário 

não traumático e secundário, deve contar com o piloto, um médico e um enfermeiro2. 

O Grupamento de Operações Aéreas do Rio de Janeiro é responsável por diferentes tipos 

de missões, porém, relacionado à área de saúde, ele atua em todo o território do estado 

do Rio de Janeiro na modalidade de Transporte Intra-hospitalar (TIH) adulto e neonatal e a 

Evacuação Aeromédica (EVAM), para o atendimento no cenário pré-hospitalar. A equipe do 

aeromédico do Grupamento de Operações Aéreas do Rio de Janeiro é formada pelo piloto 

do helicóptero, o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. 

A análise preliminar apresenta um descompasso entre a demanda de atendimentos, com 

indicação para o acionamento do serviço aeromédico no Rio de Janeiro, em relação ao 

fluxo (real) de solicitações, um campo a ser entendido. Assim, o paradoxo entre o elevado 

número de ocorrências de acidentes no Rio de Janeiro/RJ e a quantidade de apoios 

realizados pelo aeromédico leva os profissionais do Grupamento Aéreo a aventarem 

hipóteses que alertam para a reavaliação do processo de acionamento empregado. 
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A construção coletiva de processos reflexivos e de elaboração de análises sobre o 

método de trabalho, para mudanças na concepção e nas práticas de capacitação dos 

trabalhadores dos serviços de saúde, traz o emprego da lógica da Educação Permanente 

em Saúde (EPS)³ como estratégia na construção da aproximação do profissional do 

atendimento pré-hospitalar móvel terrestre ao Grupamento de Operações Aéreas, trazendo 

a expectativa de rearranjos na solicitação do apoio Aeromédico. 

 

● Analisar o processo de acionamento aeromédico no Grupamento de Operações Aéreas 

do Rio de Janeiro/RJ. 

● Desenvolver um fluxograma analisador para nortear as equipes de APH terrestre no 

processo decisório do acionamento do apoio aeromédico. 

● Desenvolver estratégias educativas para esclarecimento das equipes de APH terrestre 

quanto às indicações de acionamento do socorro aeromédico. 

 

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, realizado no interior do Grupamento de 
Operações Aéreas (GOA), com profissionais vinculados ao Grupamento de Operações Aéreas 
do Rio de Janeiro/RJ. Todas as etapas de coleta de dados serão no interior do 
destacamento do GOA e transcorrerão no segundo semestre do ano de 2016. 

O estudo traz a luz sobre quais estratégias poderiam aperfeiçoar o emprego do 
aeromédico por parte das equipes solicitantes do atendimento pré-hospitalar do Rio de 
Janeiro/RJ? 

Na primeira fase, o estudo utilizará como fontes as Normas Gerais de Ação do 

atendimento pré-hospitalar, as notas institucionais publicadas em boletins internos do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro sobre o acionamento do serviço 

aeromédico, e o levantamento documental de conteúdo estatístico das solicitações de 

apoio aeromédico no ano de 2015. 

A segunda fase do estudo é composta da confrontação da análise das informações 

documentais da fase I, sob a proposição de processamento de entrevista individual 

estruturada aplicada aos integrantes da equipe de enfermagem, aos médicos e aos pilotos 

do GOA que trabalharam no aeromédico no ano de 2015. Para esta fase, estima-se a 

participação de 14 integrantes da equipe aeromédica.  

A terceira e última fase deste estudo corresponde à análise dos resultados das fases 

anteriores e ao desenvolvimento de uma dinâmica de grupo entre os profissionais do 

Grupamento de Operações Aéreas, onde será exposto um filme, com duração de 10 

minutos, que relata uma história fictícia de um apoio aeromédico a uma ambulância básica 

da cidade de Magé, no Estado do Rio de Janeiro/RJ.  

Será também apresentado, para os participantes desta última fase, um fluxograma 

analisador preliminar onde este será discutido, com base em situações similares à exposta 

pelo vídeo, com a perspectiva de construir um fluxograma analisador definitivo que servirá 

para nortear as equipes de APH terrestre no processo decisório do acionamento do apoio 

aeromédico. Para a Dinâmica de Grupo, estima-se a participação de 36 integrantes do 

Grupamento de Operações Aéreas. 

Este estudo estabeleceu os seguintes critérios de inclusão: Bombeiros Militares do 

Estado do Rio de Janeiro/RJ que tenham tido experiência direta ou indireta, no ano de 

2015, com o serviço aeromédico, com especialização no Curso de Tripulante Operacional. 

Os critérios de exclusão se limitam às seguintes situações: profissional do Grupamento de 
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Operações Aéreas que esteja em férias ou licença durante a coleta de dados, os adidos a 

outros serviços. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

Fluminense, sob o parecer nº 1.207.657 emitido em 31/08/2015. 

 

Pela análise dos dados e do cruzamento das informações obtidas com a pesquisa de 

campo, cria-se a expectativa da elaboração do fluxograma analisador, com a ideia de 

contribuir na tomada de decisões gerenciais e operacionais das equipes de atendimento 

pré-hospitalar móvel, na perspectiva de diminuir o tempo resposta ao atendimento e 

nortear as equipes de atendimento Pré-hospitalar móvel para a adequada solicitação do 

socorro aeromédico. 

Entende-se que somente o desenvolvimento e a publicação do Fluxograma Analisador 

em boletins institucionais não serão suficientes para alcançar todos os integrantes do 

cenário pré-hospitalar do Estado do Rio de Janeiro/RJ, portanto, a pesquisa também 

almeja desenvolver estratégias educativas, com a lógica da Educação Permanente em 

Saúde, para esclarecimento das equipes de APH terrestre quanto às indicações de 

acionamento do socorro aeromédico. 

As estratégias educativas pretendem alcançar não somente as equipes do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro/RJ, mas toda a Rede Pública e Privada que atua 

diretamente no atendimento de vítimas do cenário pré-hospitalar da cidade do Rio de 

Janeiro/RJ e das cidades circunvizinhas.   

Este estudo pretende construir, em parceria com os participantes, propostas educativas 

que coadunem com a lógica utilizada na EPS para serem empregadas junto aos integrantes 

da atividade pré-hospitalar móvel do Estado do Rio de Janeiro/RJ. Estas estratégias 

educativas almejam utilizar as experiências vividas junto aos trabalhadores do APH, para o 

aprimoramento no ciclo de acionamento do Aeromédico e, dessa maneira, contribuir com a 

ampliação na cobertura do serviço prestado à população Carioca. 
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ANEXO III: ARTIGO ORIGINAL- ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

PARA O APOIO AEROMÉDICO: UM ESTUDO DESCRITIVO  
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RESUMO  

Objetivo: identificar estratégias educativas para o esclarecimento das equipes de APH 
terrestre quanto às indicações de acionamento do socorro aeromédico. Método: estudo 
descritivo, com abordagem qualitativa. Utilizou a confrontação entre as Normas Gerais de 
Ação do Atendimento pré-hospitalar e as notas publicadas sobre acionamento do serviço 
aeromédico, sendo estas validadas pelos participantes do estudo mediante questionário 
estruturado que contou com a participação de 14 integrantes do Grupamento de Operações 
Aéreas. Resultados: mostram índice no acionamento do serviço aeromédico abaixo da 
capacidade de atendimento do Grupamento de Operações Aéreas do Rio de Janeiro (RJ), 
Brasil. A insegurança no acionamento por parte dos profissionais do atendimento pré-
hospitalar foi destacada como o principal motivo para a ocorrência deste fato. Conclusão: 
a aplicação da educação permanente em saúde e a reestruturação do processo de 
acionamento do aeromédico poderiam desmistificar este serviço entre os profissionais do 
atendimento pré-hospitalar e ampliar a utilização deste recurso à população Carioca. 
Descritores: Educação Continuada; Resgate aéreo; Serviços Médicos de Emergência. 

ABSTRACT 

Objective: to identify educational strategies for the clarification of terrestrial APH teams, 
regarding the indications for the activation of aeromedical assistance. Method: descriptive 
study with a qualitative approach. It used the confrontation between the General 
Standards of Pre-hospital Care Action and the published notes on the activation of the 
aeromedical service, which were validated by the study participants through a structured 
questionnaire, which was carried out by 14 members of the Air Operations Group. Results: 
show index in the activation of the aeromedical service below the capacity of attendance 
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of the Air Group of Operations from Rio de Janeiro (RJ), Brazil. The insecurity in the 
activation by the professionals of the prehospital care was highlighted as the main reason 
for occurrence of this fact. Conclusion: the application of continuing education in health 
and the restructuring of the aeromedical activation process could demystify this service 
among prehospital care professionals and extend the use of this resource to the Carioca 
population.  Descriptors: Education, Continuing; Air Ambulances; Emergency Medical 
Services. 

RESUMEN 

Objetivo: identificar estrategias educativas aclaración de los equipos de APH terrestre, 
cuanto a las indicaciones de accionamiento de ayuda. Método: estudio descriptivo con un 
enfoque cualitativo. Utiliza la confrontación entre las Normas Generales de Acción de la 
Atención pre-hospitalaria y las notas publicadas sobre activación del servicio aeromédico, 
siendo estas validadas por los participantes del estudio a través de cuestionario 
estructurado, con la participación de 14 miembros del Agrupación de Operaciones Aéreas. 
Resultados: muestran índice en el accionamiento de servicio aeromédico abajo de la 
capacidad del grupo de operaciones aéreas en Rio de Janeiro (RJ), Brasil. La inseguridad 
en la unidad de profesionales de la atención pre-hospitalaria se destacó como la principal 
razón para la ocurrencia de este hecho. Conclusión: la implementación de la educación 
permanente en salud y de la reestructuración del proceso de accionamiento aeromédico 
podrían desmitificar este servicio entre los profesionales de la atención pre-hospitalaria y 
extender el uso de este recurso a la población del Rio de Janeiro. Descriptores: Educación 
Continua; Ambulancias Aéreas; Servicios Médicos de Urgencia. 
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O Aeromédico é um recurso utilizado nas urgências e emergências no transporte por via 

aérea sob supervisão médica para o tratamento adequado de vítimas de acidentes e mal 

súbito. Este serviço tem, como objetivo, o rápido suporte no local das situações de 

urgência e emergência e o encaminhamento ao hospital de referência em menor tempo, 

com recursos necessários para o atendimento pré-hospitalar avançado.1  

O tempo sempre foi um fator limitante nos atendimentos às vítimas de acidentes, sendo 

comparado ao ouro no atendimento de emergência.  O tempo do atendimento pré-

hospitalar até o atendimento definitivo no hospital deve ser o menor possível, de 

preferência, em menos de uma hora. Esta brevidade no atendimento está diretamente 

relacionada à redução nos índices de morbimortalidade.2  
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A utilização do Transporte Aeromédico é destinada principalmente às vítimas que estão 

em risco de morte e, em muitas vezes, se torna a única alternativa para que o indivíduo 

receba o tratamento indicado e em curto espaço de tempo.3 

O helicóptero, em muitas situações, é o único meio capaz de chegar ao local de difícil 

acesso, de garantir um rápido suporte avançado de vida e de realizar o transporte do 

enfermo para uma unidade hospitalar especializada em um curto espaço de tempo. 

O Grupamento de Operações Aéreas é responsável por diferentes tipos de missões, 

porém, relacionado à área de saúde, ele atua em todo o território do  

Estado do Rio de Janeiro na modalidade de Transporte Intra-hospitalar (TIH) adulto e 

neonatal e a Evacuação Aeromédica (EVAM). A tripulação do aeromédico presta o socorro 

primário e/ou apoia às equipes terrestres de Atendimento pré-hospitalar (APH) móvel. Esta 

equipe do aeromédico é formada pelo piloto do helicóptero, o médico, o enfermeiro e o 

técnico de enfermagem.   

A análise realizada no campo prático aponta para um descompasso entre a demanda de 

atendimento com indicação para o acionamento do serviço aeromédico no Rio de Janeiro, 

em relação ao fluxo (real) de solicitações, um campo a ser entendido. Assim, o paradoxo 

entre o elevado número de ocorrências e a quantidade de apoios realizados pelo 

aeromédico leva os profissionais do Grupamento de Operações Aéreas a aventarem 

hipóteses que alertam para a reavaliação do processo de acionamento empregado. 

Para a mudança neste quadro, identificou a necessidade da construção coletiva de 

processos reflexivos e a elaboração de análises sobre o processo de trabalho para 

mudanças na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços de 

saúde, sob a lógica da Educação Permanente em Saúde.4 

Cria-se a expectativa de que a Educação Permanente em Saúde (EPS) contribua na 

aproximação do profissional do atendimento pré-hospitalar móvel terrestre ao Grupamento 

de Operações Aéreas, trazendo rearranjos na solicitação do apoio Aeromédico.  

A EPS pode ser um importante aliado durante os atendimentos operacionais, pois 

proporciona a possibilidade de interação, retirada de dúvidas e como fonte de dados para 

novas discussões e aperfeiçoamento da prática existente entre o Grupamento de 

Operações Aéreas e as equipes terrestres de atendimento pré-hospitalar móvel. 

A partir do cenário que permeia entre a solicitação de apoio do resgate aéreo e as 

estratégias educativas que auxiliariam neste processo, surgiram as inquietações: Qual o 

perfil das solicitações de apoio do serviço aeromédico no Estado do Rio de Janeiro? Quais 

estratégias poderiam otimizar o emprego do aeromédico por parte das equipes solicitantes 

do atendimento pré-hospitalar?  

Este estudo justifica-se pela oportunidade de analisar questões, junto às equipes de 

saúde do Grupamento de Operações Aéreas do Rio de Janeiro, relacionadas ao 

levantamento de estratégias que visem ao desenvolvimento da operacionalização da 

atividade aeromédica.  

O estudo gera a oportunidade de difundir a temática em meio acadêmico, de apontar a 

EPS como estratégia para o aprimoramento do serviço e para o estreitamento entre as 

diferentes esferas do APH. Estas medidas visam ao aperfeiçoamento dos critérios de 

acionamento e à otimização do serviço aeromédico. 
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● Identificar estratégias educativas para o esclarecimento das equipes de APH terrestre, 

quanto às indicações de acionamento do socorro aeromédico. 

● Levantar, junto ao Grupamento de Operações Aérea, os fatores relacionados à 

operacionalização do acionamento do serviço aeromédico.  

 

Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizado no interior do Grupamento de 

Operações Aéreas, com profissionais vinculados ao serviço aeromédico do Rio de 

Janeiro/RJ, Brasil. Todas as etapas de coleta de dados foram realizadas no interior do 

destacamento do GOA e transcorreram no segundo semestre do ano de 2016. 

O artigo se desdobra com base nos dados colhidos em uma pesquisa de campo elaborada 

para a dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFF), intitulado 

“Estratégia de educação para o apoio aeromédico: um estudo descritivo”. O estudo trata 

de questões que envolvem diretamente as rotinas das equipes de atendimento pré-

hospitalar móvel do Rio de Janeiro. O resultado da pesquisa de campo viabilizou a análise 

sobre a realidade e a visão do profissional e possibilitou uma relevante discussão sobre a 

temática. 

Na primeira fase, utilizou-se, como fonte preliminar, uma revisão bibliográfica, o 

levantamento das Normas Gerais de Ação do atendimento pré-hospitalar, as notas 

institucionais publicadas em Boletins Internos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de 

Janeiro/RJ sobre o acionamento do serviço aeromédico e o levantamento documental do 

Grupamento de Operações aéreas sobre os dados estatísticos das solicitações de apoio 

aeromédico no ano de 2015.  

A segunda fase do estudo foi composta pela confrontação da análise das informações 

documentais da fase I, sob a proposição de cruzamento dos dados com a entrevista 

individual estruturada aplicada aos integrantes da equipe de enfermagem, aos médicos e 

aos pilotos do GOA que trabalharam no aeromédico no ano de 2015. Esta fase contou com a 

participação de 14 integrantes da equipe aeromédica. Utilizou, como estratégia para a 

obtenção de dados, um questionário estruturado composto por sete perguntas objetivas.  

Os dados levantados na primeira fase da pesquisa e o questionário estruturado 

forneceram dados que possibilitaram o levantamento junto ao Grupamento de Operações 

Aéreo de fatores relacionados à operacionalização do acionamento do serviço aeromédico 

e à identificação de estratégias educativas para o esclarecimento das equipes de APH 

terrestre quanto às indicações de acionamento do socorro aeromédico. 

Os resultados foram organizados seguindo a ordem de distribuição das perguntas do 

questionário estruturado.  

Na análise do questionário estruturado, optou-se pelo estudo da frequência e da 

distribuição das respostas dos participantes. Esta análise se sucedeu à luz de todas as 

informações colhidas no decorrer das duas fases da pesquisa. 

Utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo, que é composta por: Pré-análise; 

Exploração do material, tratamento dos resultados obtidos, a inferência e a 

interpretação.5 Na construção destas etapas, emergiram duas categorias intituladas: Perfil 

das solicitações de apoio do serviço aeromédico no Estado do Rio de Janeiro e Estratégias 

operacionais na solicitação do apoio aeromédico. 

Os critérios de inclusão adotados foram: Bombeiros Militares do Estado do Rio de 

Janeiro, profissionais do Grupamento de Operações Aéreas do Estado do Rio de Janeiro 
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com experiência direta no ano de 2015 com o serviço aeromédico e que tenham 

especialização no Curso de Tripulante Operacional (CTO). Os critérios de exclusão se 

limitam às seguintes situações: profissionais do Grupamento de Operações Aéreas que 

estavam de férias ou licença durante a coleta de dados e os que optaram em não participar 

ou desistiram do estudo. 

O anonimato dos participantes da pesquisa foi mantido facilitando a livre expressão de 

ideias acerca da temática; O estudo garantiu, por intermédio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), a autorização para a divulgação das respostas dos sujeitos da 

pesquisa.  

Os aspectos contidos na Resolução nº 466 sobre pesquisa envolvendo seres humanos 

foram respeitados e o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal Fluminense, sob o parecer nº 1.207.657, emitido em 31/08/2015. 

  

As perguntas foram descritas na íntegra e os seus resultados, expostos no texto, 

seguindo a ordem do questionário. Nas cinco primeiras perguntas do questionário 

estruturado, os participantes tiveram a oportunidade de assinalar somente uma 

alternativa. Na sexta e sétima perguntas, eles podiam assinalar quantas opções achassem 

viáveis para responder o questionamento. 

1ª Pergunta: Quantos atendimentos aeromédicos, em média, você acredita que o GOA 

teria capacidade de realizar por dia, com a estrutura que ele tem hoje? 

Nenhum participante acredita que este percentual seja igual a zero ou a um 

atendimento diário; dois participantes entendem que a capacidade estrutural de apoio 

Aeromédico do Grupamento de Operações Aéreas se limita a dois atendimentos diários; 

outros quatro afirmaram que este número de atendimentos pode chegar a três; outros dois 

apontam para quatro atendimentos diários; outros dois acreditam em cinco atendimentos e 

quatro participantes entendem que o número de apoios Aeromédico pode ser superior a 

cinco atendimentos diários, totalizando um quantitativo geral de quatorze participações.  

No ano de 2015, o serviço aeromédico do GOA realizou 262 atendimentos que se 

subdividem em Evacuação Aeromédica (EVAM), Transporte Intra-Hospitalar (TIH) e 

Transporte Intra-Hospitalar Neonatal (TIH-NEO) e isto configura uma média de 0,72 

atendimentos ao dia.6  

2ª Pergunta: Levando em conta que, nas evacuações aeromédicas (EVAM), as principais 

fontes de acionamento do serviço são feitas pelas equipes terrestres de Atendimento Pré-

hospitalar (APH) e pelo Centro de Operação GSE/SAMU (COGS). Em sua opinião, qual destes 

dois grupos apresenta o maior índice de acionamento ao GOA? 

As solicitações de apoio aeromédico são usualmente realizadas de duas maneiras. Pode 

ser acionado pelo Centro de Operações de Urgências e Emergências do Rio de Janeiro ou 

diretamente pela guarnição que esteja no local do atendimento. 

Os dados apresentados apontam para uma discrepância entre os dois tipos de 

acionamento. Treze participantes consideraram que as solicitações de apoio do 

aeromédico chegam mais ao GOA por intermédio da Central de Regulação. Somente um 

participante entende que as solicitações de apoio do aeromédico chegam mais ao GOA pela 

solicitação direta das equipes de APH móvel terrestre. 

3ª Pergunta: Qual a ordem de categoria de ambulância que aciona mais o serviço 

aeromédico? 
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A estrutura de ambulâncias do pré-hospitalar, na cidade do Rio de Janeiro, é composta 

por médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem e condutores que formam guarnições 

em ambulâncias que são categorizadas como Avançadas, Intermediárias e Básicas. A 

ambulância Avançada é guarnecida por um médico, um técnico de enfermagem e um 

condutor; as ambulâncias Intermediárias e Básicas seguem a mesma formação, com 

alteração do médico pelo enfermeiro na Intermediária e do médico pelo segundo técnico 

de enfermagem na básica. 

Sete participantes sinalizaram que a maior parte das solicitações de apoio ao 

Aeromédico é feita pelas ambulâncias Avançadas; seis participantes acreditam que a 

categoria que mais aciona o apoio aeromédico é a Básica e somente um participante 

entende que a ambulância Intermediária é a categoria que mais solicita o apoio em caso de 

uma Evacuação Aeromédica (EVAM). 

4ª Pergunta: Analisando tecnicamente as solicitações de apoio para Evacuação 

Aeromédica (EVAM), qual a ordem de categoria de ambulância, em prioridade, que deveria 

acionar mais o serviço aeromédico? 

Todos entendem que a ordem de categoria de ambulância que aciona o serviço 

aeromédico deveria ser composta pelas viaturas Básicas, seguida das Intermediárias e, por 

último, as Avançadas.  

5ª Pergunta: Em sua opinião, as equipes terrestres de Atendimento Pré-hospitalar (APH) 

móvel solicitam regularmente o apoio do aeromédico, quando este se encontra em um 

atendimento que possui tal indicação? 

O resultado demonstra que nove participantes não acreditam que as equipes terrestres 

de Atendimento Pré-hospitalar (APH) móvel solicitam regularmente o apoio do 

aeromédico, em todas as vezes que tem indicação e cinco participantes entendem que 

esta solicitação de apoio ao aeromédico é realizada em todas as vezes que se faz 

necessário. 

6ª Pergunta: Qual (is) fator (es) pode (em) estar interferindo no acionamento do serviço 

aeromédico? 

Onze participantes concordam que existe desinformação em relação ao serviço do 

Aeromédico, por parte das equipes terrestres de Atendimento Pré-hospitalar (APH) móvel e 

isto interfere no acionamento do serviço aeromédico.  

Cinco participantes acreditam que, devido a fatores operacionais, o Grupamento de 

Operações Aéreas, em algumas situações, fica impedido de atender às solicitações de 

apoio e isto, no entendimento deles, interfere no processo decisório de acionamento do 

aeromédico por parte das equipes terrestres de APH móvel. 

Quatro participantes entendem que, devido a fatores operacionais, o GOA, em algumas 

situações, fica impedido de atender à solicitação de apoio e isto interfere no processo 

decisório de acionamento do aeromédico por parte da Central de Regulação. 

Nove participantes acham que precisa haver um maior estreitamento na relação de 

comunicação entre o Grupamento de Operações Aéreas e a Central Médica de Regulação. 

Treze participantes entendem que precisa haver um maior estreitamento na relação de 

comunicação entre o Grupamento de Operações Aéreas e as equipes terrestres de APH 

móvel. 

 Um participante associa outros fatores que não foram relacionados nas opções, que 

interferem no acionamento do serviço aeromédico. 
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7ª Pergunta: Que medida (s) pode (em) ser tomada (s) para melhorar o fluxo de 

acionamento do serviço Aeromédico no GOA? 

Um participante acredita que o fluxo de acionamento do serviço Aeromédico no Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) é ideal e não precisa de 

alteração. 

Sete participantes atribuem que será pertinente, para melhorar o fluxo de 

acionamento, a criação e publicação no boletim interno, de um fluxograma que direcione 

tecnicamente as indicações de acionamento do aeromédico, com o passo a passo das 

respectivas etapas que envolvem este processo. 

Treze participantes afirmam que se deve intensificar a educação permanente entre os 

profissionais do atendimento pré-hospitalar. 

Onze participantes entendem que, além da Educação Permanente e Saúde, deve 

disponibilizar curso para os profissionais operacionais do atendimento pré-hospitalar sobre 

o acionamento do socorro aeromédico. 

Um participante associa que existem também outros fatores que não foram relacionados 

nas opções, que servem de medidas para melhorar o fluxo acionamento do serviço 

aeromédico. 

  

Esta etapa apresenta duas categorias que surgiram com base nas questões que 

nortearam o estudo e os resultados encontrados.  

 Perfil das solicitações de apoio do serviço aeromédico no Estado do Rio de Janeiro 

Segundo os participantes, o quantitativo de apoios prestados do serviço aeromédico no 

Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2015, representa um índice bem abaixo da capacidade 

operacional do Grupamento de Operações Aéreas. Observando os dados, é possível afirmar 

que o cenário apresentou uma média inferior a um atendimento aeromédico ao dia. Ao 

comparar este com a estimativa feita pelos participantes, ficou claro que eles acreditam 

que o Grupamento possua uma capacidade de pronta resposta bem superior ao que vem 

apresentando.  

Tomando por base a menor expectativa dos participantes, que seria de dois 

atendimentos diários, ainda assim, este índice é superior ao dobro da média apresentado 

no ano de 2015. Vale ressaltar, que somente dois participantes optaram por uma média 

igual a dois atendimentos diários. Logo, os outros doze participantes acreditam que o GOA 

possua uma pronta resposta igual ou superior a três atendimentos diários.  

O serviço aeromédico possui peculiaridades que restringem o voo, que estão 

relacionados às condições climáticas adequadas e à necessidade de presença de 

visibilidade para realizar o atendimento. Estas peculiaridades são analisadas pela equipe 

do Aeromédico, portanto, não cabe ao solicitante do apoio se preocupar com estas 

variáveis. É de responsabilidade do solicitante a avaliação das condições clínicas do 

enfermo, suas necessidades de suporte avançado com um tempo-resposta reduzido, bem 

como as características geográficas do local onde se encontra o mesmo.7 Estas últimas 

condições devem estar bem sedimentadas pelas equipes de Atendimento Pré-hospitalar na 

hora em que precisa definir o tipo apoio a ser solicitado, pois a análise do tempo-resposta 

é muito importante porque a vítima depende da rapidez e eficácia para sobreviver e evitar 

sequelas.8 
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Devido às peculiaridades já expostas, é esperado que neste tipo de serviço possa gerar 

dúvidas nos acionamentos dos helicópteros pelos profissionais que estão no local do socorro 

e nos profissionais que trabalham na Central de Regulação Médica. No Rio de Janeiro o 

acionamento do apoio da aeronave pode ser feito diretamente pela equipe que está na 

ocorrência ou, passado para a Central de Regulação Médica, para que eles entrem em 

contato com a equipe do aeromédico. Esta normativa de acionamento foi estabelecida 

para que o profissional que esteja no atendimento pré-hospitalar possa solicitar o apoio ao 

GOA sem receios, pois cabe ao Grupamento à responsabilidade pela a operação aérea e a 

comunicação com os órgãos reguladores.9 

Partindo do princípio de que o tempo é fator fundamental para o sucesso do 

atendimento e que a equipe que se encontra no local de socorro possui a autonomia de 

acionar diretamente o apoio aeromédico, não faz sentido, na maior parte das vezes, a 

utilização de uma Central de Regulação Médica na intermediação deste tipo de apoio. Esta 

intermediação pela Central de Regulação Médica aumenta o tempo resposta do apoio e 

pode dificultar a obtenção de dados essenciais para a execução do voo. As informações 

podem ser repassadas para a Central de Regulação Médica de maneira secundária pelo 

Grupamento de Operações Aéreas. 

Outro ponto importe para compreensão do perfil da solicitação do socorro aeromédico é 

identificar qual categoria de ambulância solicita regularmente o serviço. A prioridade de 

acionamento do tipo de ambulância deve se basear na classificação do estado da vítima.10 

Cabe ressaltar que as ambulâncias do atendimento Pré-hospitalar na cidade do Rio de 

Janeiro são posicionadas por áreas. O primeiro critério de acionamento destas ambulâncias 

está relacionado à viatura mais próxima do local da ocorrência, priorizando a primeira 

abordagem e não somente o tipo de ambulância. Logo, é comum afirmar que uma 

ambulância básica atende pacientes graves com indicação de apoio avançado.  

As ambulâncias avançadas são alocadas estrategicamente nos grandes centros das 

principais cidades do Rio de Janeiro/RJ e, por consequência, próximas aos grandes 

hospitais de emergência. Esta proximidade aos grandes hospitais restringe, para casos 

específicos, a indicação do acionamento da aeronave por parte das ambulâncias 

avançadas. Este princípio se baseia na ideia de que o aeromédico apresenta o mesmo 

recurso em saúde que uma ambulância avançada10 e a prioridade central é a chegada do 

paciente em condições viáveis ao hospital.  Pesquisas apontam que o atendimento aéreo é 

mais rápido que o terrestre apenas em distâncias superiores a dez milhas, 

aproximadamente, 16 quilômetros.11  

O cenário atual no Rio de Janeiro expõe um predomínio das solicitações de apoio ao 

Aeromédico pelas ambulâncias avançadas, seguida das básicas e, por último, as 

Intermediárias, enquanto que a lógica exposta pelos participantes aponta para uma 

necessidade maior das viaturas de menor complexidade em relação às de maior. 

Esta lógica não valida a necessidade de uma categoria de ambulância solicitar o apoio 

em detrimento da outra e sim enfatiza que, naturalmente, as categorias de ambulâncias 

que possuem menor recurso de material e composta por profissionais não médicos 

necessitam mais da presença do apoio aeromédico devido à ausência da disponibilidade do 

recurso avançado e pela localização mais afastada dos grandes hospitais. 

A opinião da maior parte dos participantes desse estudo ratifica que existe um paradoxo 

entre o elevado número de ocorrências de emergências pré-hospitalares na cidade do Rio 
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de Janeiro em relação aos índices de acionamento do apoio Aeromédico e que a maior 

parte destas solicitações é feita por profissionais médicos. 

A Associação de Emergência de Enfermagem (Emergency Nurses Association) e a 

Associação Nacional de Enfermeiros de Bordo (NationalFlight Nurses Association), nos EUA, 

consideram fundamental que este profissional seja especificamente capacitado e com 

vasta experiência de atuação com pacientes críticos.12 O serviço pré-hospitalar deve fazer 

uso de todo conhecimento para utilizar os recursos disponíveis, pois este cenário não 

disponibiliza os recursos de uma unidade hospitalar e a quantidade de profissionais 

atuando em determinado socorro é restrita. 

O pioneirismo do Rio de Janeiro no serviço aeromédico no Brasil e os bons resultados 

apresentados ao longo dos anos são frutos de investimentos relacionados à formação 

profissional, ao tempo de experiência dos profissionais para exercerem a função e à 

exigência da especialização para exercer a atividade aérea, porém, o estudo direciona 

para um alerta situacional quanto ao treinamento, à educação permanente e ao 

estreitamento no relacionamento entre a equipe do aeromédico, da Central de Regulação 

Médica e das equipes terrestres de atendimento pré-hospitalar móvel. 

 Estratégias operacionais na solicitação do apoio aeromédico 

A busca pela excelência na atividade aeromédica se espelha no rigor exigido pela 

aviação, onde os critérios pela segurança são considerados como referência. A realização 

de cursos de atualização, treinamentos práticos, educação permanente e a construção de 

uma padronização detalhada do acionamento do Aeromédico são apontados pelos 

participantes como pontos essenciais para o aprimoramento do serviço. 

Os principais fatores que interferem no acionamento do aeromédico no Rio de Janeiro 

estão ligados ao déficit na informação relacionada às indicações e às formas de 

acionamento, por parte das equipes terrestres, de Atendimento Pré-hospitalar móvel. 

Outro fator relevante é o baixo índice de entrosamento entre estas três equipes: do 

aeromédico, da Central de Comunicação e as equipes terrestres de Atendimento Pré-

hospitalar móvel. 

É fato que a dificuldade de se criar um trabalho interdisciplinar possivelmente faça 

parte de todos profissionais da equipe de saúde, visto que implica a especificidade das 

atribuições de cada profissão, do seu saber e até que ponto se deve aprofundar no trabalho 

em conjunto, de forma cooperativa.13 O índice de entrosamento entre as equipes do 

atendimento pré-hospitalar é compreensível no tocante operacional, pois, embora eles 

estejam ligados por um único objetivo fim, eles executam atividades singulares e em 

localização diferente. Estreitar estes vínculos é um desafio a ser aprimorado. 

Os participantes da pesquisa destacam que esta interação pode melhorar, com a 

publicação de notas comuns a todos os integrantes do atendimento pré-hospitalar que 

detalhem sobre as indicações do emprego do aeromédico e a maneira de acioná-lo. Isto 

norteia quanto às indicações e disponibiliza o passo a passo do processo. 

A especificidade da atividade e a precariedade de eventos científicos e publicações 

sobre a temática são pontos que dificultam a identificação de estratégias que auxiliem no 

aprimoramento do serviço. Estudo recente, que tratou sobre a regulamentação das 

atribuições do enfermeiro de bordo, também destaca esta lacuna de produção de 

conhecimento sobre a temática.14 

A pesquisa indica, como estratégia para o aprimoramento do serviço, a realização de 

cursos que abordem sobre o acionamento do aeromédico e as peculiaridades da atividade, 
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com os diferentes profissionais que atuam na operacionalidade do atendimento pré-

hospitalar. A atividade diária propicia uma excelente oportunidade prática para o 

estreitamento profissional e a aplicação da Educação permanente em saúde. A proposta de 

EPS objetiva transformar a prática profissional e o trabalho em si, ao capacitar o 

profissional da área da saúde no seu contexto de trabalho, com base na problematização, 

onde emergem os problemas e as necessidades de saúde da população.15 

É preciso reconhecer o caráter educativo no ambiente de trabalho e aplicar as 

atividades educativas proporcionadas pelo serviço de saúde, compondo-se como apoio de 

um processo de formação político-pedagógico.16 

As demandas para a educação em serviço não se definem somente a partir de uma lista 

de necessidades individuais de atualização, nem somente das orientações dos níveis 

centrais, mas prioritariamente a partir dos problemas da organização do trabalho, 

considerando a necessidade de prestar atenção relevante e de qualidade, com 

integralidade e humanização, e considerando ainda a necessidade de conduzir ações, 

serviços e sistemas com produção em rede e solidariedade intersetorial.17 

Os processos de qualificação do pessoal da saúde deveriam ser estruturados a partir da 

problematização do seu processo de trabalho. Seu objetivo deve ser a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho tomando, como referência, as 

necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle 

social em saúde.17 

Estudo revela que os resultados esperados a partir das ações educativas, em curto 

prazo, levam à melhoria na qualidade do desempenho técnico e diminuição de falhas nos 

procedimentos.18 Por intermédio da educação, o profissional desenvolve o senso crítico, 

pois, mais importante que o quantitativo de atendimentos é a qualidade do mesmo, com a 

confiança de toda equipe para acionar o apoio quando houver indicação e o discernimento 

para procurar outra estratégia quando o emprego da aeronave não for a melhor opção.  

O aprimoramento do serviço deve ser um objetivo de toda a atividade em saúde, pois, a 

partir da qualidade, é possível aperfeiçoar o emprego dos recursos e prestar um melhor 

atendimento à sociedade. 

 

Por meio do achado desta pesquisa, é possível afirmar que a operacionalização do 

acionamento do serviço aeromédico no Rio de Janeiro é presente e que possui a 

disponibilidade operacional de atender a um número maior de solicitações de apoio.  

Os resultados mostram sobre a importância da criação de cursos livres que tratem sobre 

as principais indicações para o acionamento do socorro aeromédico e a maneira como os 

profissionais do atendimento pré-hospitalar devem proceder durante a solicitação do 

apoio.  

A criação de padronização com as indicações e o detalhamento do acionamento do 

Aeromédico é um ponto a ser considerado, pois facilita na tomada de decisão e no respaldo 

quanto à utilização do recurso. Embora exista a precariedade no quantitativo de 

publicações que associe a Educação Permanente em Saúde ao serviço aeromédico, este 

estudo considera positiva a aplicação desta proposta, pois visa à mudança na prática 

profissional, por meio da problematização para a transformação da realidade vivenciada. A 

Educação Permanente em Saúde pode auxiliar na construção de vínculos interdisciplinares, 
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pois o profissional tem a oportunidade de participar no desenvolvimento de seu processo 

de trabalho e, com isto, entender a realidade vivida pelos demais.  

Considerando que a equipe de enfermagem seja responsável pela maior parte dos 

atendimentos pré-hospitalares, que a ambulância básica e intermediária apresentem 

recursos limitados em relação à ambulância avançada e visualizando o número superior de 

ambulâncias básicas em relação às avançadas, não são compreensivos os resultados de 

solicitação de apoio ao aeromédico superior das ambulâncias avançadas em relação às 

demais categorias. O entendimento deste fato é visto como um fator que deve ser 

discutido e trabalhado para o aprimoramento da atividade. 

Os resultados poderão abrir escopo para novas pesquisas tanto no cenário interno do 

Grupamento de Operações Aéreas do Rio de Janeiro, quanto externamente no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nos serviços privados de APH em rodovias, e 

também em sua interface com as Centrais de Regulação de Urgências e Emergências 

Médicas. O maior conhecimento e a integração dos serviços têm o objetivo de aperfeiçoar 

a atividade pré-hospitalar e, consequentemente, melhorar o serviço de saúde prestado à 

população do Rio de Janeiro/RJ, Brasil. 
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