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TRADUÇÃO LIVRE 

Gerenciamento de Emergências Médicas a Bordo por Anestesistas-Intensivistas e Médi-
cos de Emergência 

RESUMO 

CONTEXTO: Emergências médicas em voo (EMI) são situações desafiadoras: as cabines das aeronaves 

são barulhentas e estreitas, os suprimentos médicos são escassos e as alterações fisiológicas relaciona-

das às altitudes elevadas podem piorar as condições respiratórias ou cardíacas crônicas. O objetivo des-

te estudo foi avaliar até que ponto os anestesistas-intensivistas e médicos emergencistas estão cientes 

das especificidades das EMI. 

MÉTODOS: Um questionário contendo 21 itens foi distribuído para anestesistas-intensivistas e médicos 

de emergência franceses entre janeiro e maio de 2020 usando a lista de discussão da Sociedade France-

sa de Anestesia e Medicina Intensiva e da Sociedade Francesa de Medicina de Emergência. Os seguin-

tes tópicos foram avaliados: alterações fisiológicas relacionadas às altitudes elevadas, recursos médicos 

e humanos disponíveis dentro de aeronaves comerciais, incidentes médicos comuns que podem aconte-

cer a bordo e experiências pessoais anteriores. 

RESULTADOS: O questionário foi preenchido por 1.064 médicos. Os itens correspondentes a alterações 

na saturação arterial de oxigênio, frequência respiratória e frequência cardíaca em altitude de cruzeiro 

foram respondidos corretamente por menos da metade dos participantes (respectivamente, 3%, 42% e 

44% dos participantes). A maioria dos respondentes (83%) estava interessada em um treinamento com-

plementar sobre gestão de EMI. 

DISCUSSÃO: O presente estudo ilustra o pouco conhecimento da comunidade médica sobre as altera-

ções fisiológicas induzidas pela altitude e suas consequências. Além de oferecer cursos teóricos específi-

cos para a comunidade médica, a colocação de fichas em aeronaves comerciais que resumam o gerenci-

amento ideal das principais emergências prováveis de ocorrer a bordo pode ser uma ferramenta interes-

sante.  

PALAVRAS-CHAVE: Aviação; Ambientes extremos; Fisiologia da grande altitude; Emergência médica 

em voo; Treinamento. 
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