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TRADUÇÃO LIVRE 

Medicina Espacial na Era do Voo Espacial Civil 

 

RESUMO 

Desde o primeiro voo espacial humano por Yuri Alekseyevich Gagarin em 1961, mais de 560 pessoas voaram no 
espaço. A grande maioria era astronautas altamente treinados e rigorosamente selecionados em excelente condi-
ção física e de saúde. Atualmente, astronautas e outros integrantes de voos espaciais à Estação Espacial Internaci-
onal devem aderir aos padrões de certificação médica estabelecidos pela National Aeronautics and Space Adminis-

tration (NASA) e seus parceiros internacionais. 

É esperado que o surgimento de voos espaciais comerciais privados possibilitem que mais pessoas tenham a opor-
tunidade de voar no espaço, incluindo aqueles com restrições de saúde. As possíveis empresas de voos espaciais 
e seus departamentos médicos fornecerão orientações para os viajantes suborbitais e também receberão, cada vez 
mais, documentação de saúde de médicos que podem não estar familiarizados com os desafios específicos de vá-
rias atividades e perfis de missões relacionadas a voos espaciais. A legislação atual nos EUA, aplicada pelo Depar-
tamento de Transporte da Federal Aviation Administration (FAA), Escritório de Transporte Espacial Comercial, de-
termina que participantes de voos espaciais forneçam consentimento informado por escrito, após uma compreen-
são clara dos riscos inerentes ao voo. 

Embora pilotos que voam vários veículos comerciais privados sejam obrigados a ter certificado médico FAA de se-
gunda classe, não existem, atualmente, critérios médicos para determinar a adequação de um participante de voos 
espaciais comerciais, além das diretrizes de várias organizações especializadas em aeroespaço. 

A medicina espacial é uma disciplina clínica ampla que engloba os muitos desafios enfrentados pelos seres huma-
nos envolvidos em voos espaciais e outras atividades aeroespaciais. Ameaças no ambiente espacial variam de 
acordo com a duração do voo e vão desde alterações fisiológicas e adaptativas do corpo humano aos desafios psi-
cológicos de isolamento e distância da Terra. A responsabilidade pelo conhecimento das condições médicas pree-
xistentes dos participantes e pela garantia da segurança deles, no setor de voos espaciais em expansão, recairá 
sobre muitos médicos, em conjunto com especialistas dedicados à medicina espacial e a comunidade aeroespacial 
em geral. Os dados e a experiência adquiridos com treinamento e voos, ao longo do tempo, ajudarão a determinar 
a necessidade de recomendações médicas adicionais para pessoas com certas condições médicas.  

Existem numerosas situações de emergência, ou fora do normal, no voo espacial. Um exemplo é a perda de integri-
dade de um sistema de pressurização (veículo ou trajes espaciais), que pode resultar em hipóxia grave ou doenças 
descompressivas. Esta revisão, no entanto, concentra-se nos desafios esperados dos voos espaciais e visa forne-
cer ao médico uma visão do que se pode esperar desse ambiente, à luz do esperado aumento do voo espacial civil. 


