
ABOA - Brazilian Association of Air Medical Operators

Since 2018

Save lives. Our goal. Our passion.



Visão Geral

Após três anos de atividade como uma Subcomissão da Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG), a 

Associação Brasileira de Operadores Aeromédicos – ABOA, foi finalmente fundada e apresentada durante 

a LABACE Aviation Exhibition em 2018.

Seu principal objetivo é fomentar o desenvolvimento do Sistema EMS no Brasil, melhorando as condições 

operacionais, práticas e financiamentos, a fim de agilizar o tratamento pré-hospitalar, reduzindo as mortes 

e sequelas.

Associados atuais:



Our Team

Cel PM Carlos Eduardo Falconi
Presidente

carlos.falconi@aboa.med.br

Geiscy Sanchez
Diretora Executiva

Carlos Malagrino
Diretor de Marketing

Dr. Mauricio Goldbaum
Vice-Presidente

Capt. Mauro Ayres
Diretor Financeiro

Col. Ricardo Gambaroni
Gestão de Conhecimento

Dr. Ricardo Galesso
Conselheiro Técnico

Veterano da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, com 27 anos de serviço no Comando de 

Aviação.
Instrutor de Voo e Examinador Credenciado da 
ANAC com mais de 7.000 horas de experiência 

em voo operacional em missões policiais, 
incluindo resgate, transporte de órgãos e HEMS.

mailto:falconi@aboa.med.br


Context

O Brasil é um dos maiores e mais populosos países do mundo, 

porém, possui uma das menores frotas de aeronaves dedicadas 

ao HEMS, com menos de 0,2 aeronaves por milhão de habitantes.

Em São Paulo, o Estado mais rico e desenvolvido do Brasil, a 

taxa de mortes violentas no trânsito urbano e rodoviário é 30% 

maior que a taxa de homicídios. Há apenas 1 aeronave pública 

dedicada ao serviço aeromédico por 45 milhões de habitantes.



Vision, Mission & Values

Promover o 

conhecimento, as 

melhores práticas e o 

intercâmbio de 

informações entre seus 

membros, realizando 

cursos, seminários e 

congressos.

Trabalhar pelo interesse 

de organizações públicas 

e privadas, atuando como 

facilitador, com foco na 

adequação da legislação 

e melhoria da missão 

aeromédica.

Integração, Segurança, 

Educação, Padronização, 

Infraestrutura, 

Conscientização e 

Treinamento.



Principais realizações e projetos da ABOA

Para garantir o pleno desenvolvimento da atividade aeromédica no Brasil, a ABOA tem atuado em várias frentes:

Conscientização: convencer as autoridades de que apenas um sistema integrado de EMS (primário e secundário) 
atenderá à demanda reprimida no Brasil, reduzindo as mortes no trânsito e os custos com hospitalizações e 
incapacidade precoce;

Infraestrutura: Flexibilidade da Lei Municipal que rege a construção e operação dos Helipontos nos hospitais de São 
Paulo, e adequação da infraestrutura hospitalar do país ao sistema integrado de EMS.

Regulação: Participação na revisão de regulamentações desatualizadas para o aeromédico junto a órgãos como ANAC, 
Ministério da Saúde, DECEA, a fim de garantir viabilidade operacional e segurança jurídica aos operadores. 

Exemplo de realizações: aceitação da ANAC de HEMS primário a ser realizada por operadores comerciais, revisão da 
Instrução de Aviação Civil da ANAC IAC 3134, flexibilidade do tempo de trabalho aeromédico perante a legislação do 
aeronauta (em andamento).

Debate: Desde 2018 a ABOA apoia diversos Seminários e Conferências em todo o Brasil, com o objetivo de promover 
discussões, troca de conhecimento entre operadores públicos e comerciais, bem como autoridades.



Seminários: 2018 e 2019

Seminário LABACE 2018 sobre EMS - ABAG/ABOA Forum 2019 sobre EMS - Revista ASAS/ABOA

Congresso Aeromédico Brasileiro – Site Resgate Aeromédico
Outubro de 2019

Seminário LABACE 2019 sobre EMS – ABAG/ABOA
Agosto de 2019
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