The role of doctors in aeromedical rescue services in the state of São Paulo
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The rescue of patients is a dramatic situation, which demands speed and efficiency
of emergency medical care services. At times, however, ground transportation may face
obstacles, such as traffic and the absence of safe roads, which demands a way to refer the
patient to the hospital without physical obstacles on the way. For this, you can use air
travel with a doctor on board. In the state of São Paulo, this crew is a mix between
civilians and the military and everyone, including the doctor, is active as a crew, which
is unusual in Brazil and the world. For good care in occupational medicine, it is important
to know the activities of a function, even more one with so many particularities. This
study lends itself to describing the training and performance of the team’s physician,
making analogies with aeromedical rescue services in several nations.
O resgate de pacientes é situação dramática, que demanda celeridade e eficiência
dos serviços de atendimento médico de urgência. Por vezes, no entanto, o transporte
terrestre pode enfrentar empecilhos, como trânsito e ausência de vias seguras, o que
demanda uma forma de encaminhar o paciente ao hospital sem obstáculos físicos no
trajeto. Para tal, pode-se recorrer ao transporte aéreo com médico a bordo. No estado de
São Paulo, essa tripulação é mista entre civis e militares e todos, inclusive o médico,
atuam ativamente como tripulantes, o que é pouco usual no Brasil e no mundo. Para um
bom cuidado em medicina do trabalho, é importante o conhecimento das atividades de
uma função, ainda mais uma com tantas particularidades. O estudo presta-se a descrever
a formação, treinamento e atuação do médico componente da equipe, fazendo analogias
com os serviços de resgate aeromédico em diversas nações.

