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TRADUÇÃO LIVRE 

Emergências Médicas em Voo. Uma Revisão 

RESUMO 

IMPORTÂNCIA: As emergências médicas em voo (EMV) são comuns e ocorrem em um comple-
xo ambiente com recursos médicos limitados. Os profissionais de saúde são frequentemente 
convidados a prestar assistência a passageiros afetados e à equipe de voo e muitos têm experi-
ência limitada nesse ambiente. 

OBSERVAÇÕES: Estima-se que as emergências médicas em voo ocorram em aproximadamen-
te 1 para 604 voos, ou 24 a 130 EMV por 1 milhão de passageiros. Esses eventos acontecem 
em um único ambiente, com pressurização da cabine do avião equivalente a uma altitude de 
5000 a 8000 pés durante o voo, expondo os pacientes a uma baixa pressão parcial de oxigênio 
e baixa umidade. Os requisitos mínimos para equipamento de kit médico de emergência nos Es-
tados Unidos incluem desfibrilador externo automático; equipamento para obter uma avaliação 
básica; controle de hemorragia; iniciar uma linha intravenosa e medicamentos para tratar condi-
ções básicas. Outros países têm padrões diferentes de kits médicos mínimos, e companhias aé-
reas aumentam o conteúdo de seus kits médicos. As EMV mais comuns envolvem síncope ou 
quase-síncope (32,7%) e sintomas gastrointestinais (14,8%), respiratórios (10,1%) e cardiovas-
culares (7,0%). Desvio de rota da aeronave, pousando em um aeroporto diferente do destino 
programado por causa de uma emergência médica, ocorre em uma estimativa de 4,4% (IC 95%, 
4,3% - 4,6%) das EMV. Proteções para médicos voluntários que respondem a chamados para 
atender a EMV nos Estados Unidos incluem uma cláusula do Bom Samaritano na Lei de Assis-
tência Médica de Aviação e itens da Convenção de Montreal, embora o dever de responder e as 
proteções legais variem entre os países. Os voluntários médicos devem identificar suas origens 
e habilidades, realizar uma avaliação e relatar os resultados ao pessoal de apoio médico basea-
do em terra, através da equipe de bordo. Recomendações oriundas do pessoal em terra guiam 
as intervenções em voo. 

CONCLUSÕES E RELEVÂNCIA: As emergências médicas em voo envolvem mais comumente 
sintomas próximos à síncope e gastrointestinais, respiratórios e cardiovasculares. Profissionais 
de saúde podem auxiliar durante essas emergências, como parte de uma equipe colaborativa à 
tripulação de voo e aos médicos em terra. 
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