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SEU PAPEL/FUNÇÃO NA SAÚDE OPERACIONAL DO EB 
 
 

Joana Hein Sousa Silveira1 

 

RESUMO 

 
O profissional de enfermagem é o quantitativo mais numeroso na maioria dos serviços de saúde, 
tanto no meio militar quanto no meio civil; sua história e profissionalização se fez muitas vezes a partir 
de guerras. Com a mudança da bipolarização mundial para uma multipolarização (ainda que com 
predominância de um ator mundial) e a passagem de conflitos ideológicos para identitários, as 
dinâmicas dos conflitos mudaram; bem como a participação mundial, através da mídia, desses 
conflitos e demanda social pelo término destes. Nesta contingência, se faz presente a ONU e suas 
missões de paz (peacemaking, peacebuilding e peacekeeping). Para atender às necessidades de 
cuidados em saúde geradas pelos conflitos e missões da ONU, a saúde operativa se faz presente. À 
despeito de seu papel nas equipes de saúde, não existem enfermeiros de nível superior nos efetivos 
do Exército Brasileiro em missões de paz, compondo a saúde operativa. Tal fato se deve ao 
desconhecimento da atividade realizada por esse profissional e consequente subutilização de sua 
capacidade laborativa.  

 
Palavras-chave: Enfermagem, Saúde Operacional, Missões de Paz. 

 
 
ABSTRACT 

 
The nursing professionals are the largest group in the majority of health services, both at the military 
and the civilian environments; its history and professionalization are related to wars. With the shift from 
global bipolarisation to a multipolarization (albeit with the predominance of a world actor) and the shift 
from ideological conflicts to identity ones, the dynamics of conflict have changed; as well as the 
worldwide participation, through the media, of these conflicts and the social demand for their end. In 
this contingency, the UN and its peace missions (peacemaking, peacebuilding and peacekeeping) are 
present. To meet the health care needs generated by UN conflicts and missions, operational health is 
present. Despite their role in health teams, there are no higher-level nurses in the Brazilian Army's 
troops on peace missions, composing operational health. This fact is due to the lack of knowledge of 
the activity performed by this professional and consequent underutilization of his work capacity. 
 
Key words: Nursing, Operational Health, Peace Missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Capitão QCO Enfermeira da turma de 2010. Especialista em Aplicações Complementares às 
Ciências Militares pela EsAEx em 2010. 
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A PRESENÇA DO ENFERMEIRO EM MISSÕES DE PAZ: APLICABILIDADE DE 

SEU PAPEL/FUNÇÃO NA SAÚDE OPERACIONAL DO EB 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Enfermagem possuía em seus primórdios estreita relação com 

a maternidade (o parto e cuidados imediatos), e era exclusivamente feita por 

mulheres. A enfermagem enquanto profissão, com a suas bases de rigor técnico e 

científico, começou a se desenvolver no século 19, através de Florence Nightingale, 

que estruturou seu modelo de assistência depois de ter trabalhado no cuidado de 

soldados durante a guerra da Crimeia. A sua assistência baseada em fatos 

observáveis gerou importante contribuição na recuperação dos doentes, e iniciou 

uma nova era do conhecimento em enfermagem, através do caráter científico que 

lhe impunha. (PIRES, 2009) 

Como componente da equipe de saúde, o profissional enfermeiro pode 

contribuir nos diversos serviços de saúde do Exército Brasileiro; seja em tempos de 

paz, junto aos serviços hospitalares e ambulatoriais seja em serviços de saúde 

operacional. Na saúde operacional, pode-se, então, observar que o papel do 

Enfermeiro passa tanto pela prestação de cuidados diretos à população, com todas 

as suas áreas de aplicação e valências, como por um papel organizador e gestor da 

própria missão em si. (ABEL e DAMAS, 2009) 

Atualmente, em tempos de paz, a utilização de maior vulto da saúde 

operacional é verificada nas Missões de Paz da ONU. A Organização das Nações 

Unidas (ONU), composta por 192 países membros, foi criada após a 2ª Guerra 

Mundial com o objetivo de servir de instrumento de manutenção da paz e segurança 

do mundo. Brasil tem tido atuação importante junto à Organização, no campo 

diplomático, ajudando a mediar conflitos e apoiando ações humanitárias em todo o 

mundo. (LIMA, 2016)  

As operações de manutenção da paz constituem hoje o principal instrumento 

da ONU para promover a paz e a segurança internacionais. Sua importância e 

atualidade são comprovadas pelo gasto com essas operações, que representa mais 

de 75% do orçamento anual da Organização, e pela permanência do assunto na 

mídia, sempre relacionado aos conflitos armados que ocorrem no mundo. 

(FAGANELLO, 2013) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maternidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_da_Crimeia
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A definição do papel do Enfermeiro sofreu uma evolução que acompanhou a 

própria evolução da Enfermagem. Segundo dados colhidos, durante a Guerra Civil 

Americana o papel do enfermeiro não estava ainda definido, sendo que para as 

enfermeiras a função de maior responsabilidade era comprar, preparar e servir 

comida, para além de realizarem a organização e manutenção das lavanderias, 

informar as famílias dos soldados que se encontravam feridos ou doentes, vigiar 

soros, acompanhar os moribundos e auxiliar nas amputações. (ABEL e DAMAS, 

2009) 

Relativamente ao papel desempenhado pelos enfermeiros nas missões 

humanitárias, observamos que este incorpora um forte componente organizacional, 

onde o enfermeiro é responsável por coordenar a missão desde o seu planejamento 

até à avaliação dos resultados obtidos, mantendo a sua prestação de cuidados ao 

nível do tratamento e reabilitação e da promoção de saúde através do ensino e 

formação, sempre num contexto polivalente e mantendo a disponibilidade para os 

diversos elementos da comunidade. (ABEL e DAMAS, 2009) 

Predominantemente feminina, a profissão de enfermagem possui mais de 

80% de mulheres. Fazendo-se uma analogia simplista, o quantitativo de mulheres 

em missões de paz deveria refletir a participação do profissional enfermeiro nestas. 

Analisando as Forças Armadas do Chile, do Paraguai e do Uruguai, dados apontam 

a participação deste último como excepcional com relação à presença de mulheres 

nas missões de paz, com o índice de 5%, que supera a média da ONU de 3% e 

contrasta ainda mais com o índice de 0,5% do Brasil. (MOREIRA, 2011) 

À despeito da profissionalização da profissão de enfermagem ocorrida no 

século passado e feita a partir da assistência de saúde em tempos de guerra, 

observa-se uma subutilização desse profissional no âmbito da saúde operacional; 

seja em missões de Ação Cívico-Social (ACISO), seja em apoio às missões de paz 

onde haja participação brasileira. 

Atualmente, o enfermeiro atuante em missão de paz efetua ações que vão da 

Logística, Planejamento e Organização (incluem-se funções como a de organização, 

priorização, gestão, planejamento, inter/intra-comunicação, estruturação e avaliação; 

estas funções aplicam-se a qualquer tipo de recurso, sejam eles materiais, humanos 

e/ou econômicos; é um papel constante desde o planeamento da missão até ao seu 

termino) ao Tratamento e Reabilitação que seria uma prestação de cuidados mais 
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direta e comum, que se observa no contexto das instituições de saúde nacionais. 

(ABEL e DAMAS, 2009) 

A legalização da profissão de enfermagem nos diversos países e a grande 

quantidade destes profissionais demonstram o reconhecimento social da profissão. 

No Brasil, segundo o Conselho Nacional de Saúde, a enfermagem é uma das 16 

profissões de saúde, seu exercício profissional está regulamentado pela Lei 

7.498/1986 e segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, representa cerca 

de 60% do conjunto das profissões de saúde. É a profissão que está presente em 

todas as instituições assistenciais, sendo que na rede hospitalar está presente nas 

24 horas de todos os 365 dias do ano. Estes dados, por si só, já demonstram que a 

qualidade das ações de enfermagem interfere, diretamente, na qualidade da 

assistência em saúde. (PIRES, 2009) 

Considerando-se os atributos de profissão, pode-se afirmar que a Enfermagem é 

uma profissão desenvolvida por um grupo de trabalhadores qualificados e 

especializados para a realização de atividades necessárias. Conta com entidades 

que a representam e que formulam regras para o exercício profissional, além de 

dispor de um código de ética que orienta o comportamento de seus agentes. Ainda 

em relação aos atributos de uma profissão, domina um campo de conhecimentos 

que lhe dá competência para cuidar das pessoas, em todo o seu processo de viver. 

Esse processo de cuidar tem três dimensões básicas: a) Cuidar de Cuidar indivíduos 

e grupos, da concepção à morte; b) Educar e pesquisar; c) A dimensão 

administrativo-gerencial e coordenação do trabalho da enfermagem, de 

administração do espaço assistencial, de participação no gerenciamento da 

assistência de saúde e no gerenciamento institucional (PIRES, 2009)  

Haja visto que doenças, na sua maioria infecciosas, tem sido uma constante no 

efetivo desdobrado, com repercussões na efetividade da tropa – sendo responsável 

pela baixa temporária e até morte de militares (LIMA, 2016); toda e qualquer ação de 

cuidado, educação e gerenciamento desse atendimento efetuados pela enfermagem 

será refletido na melhoria da saúde da tropa e consequentemente no seu melhor 

rendimento.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MISSÕES DE PAZ 

O Artigo 1º da Carta da ONU estabelece como principal propósito das Nações 

Unidas manter a paz e a segurança internacionais, sendo que, para tanto, devem 

tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos 

de agressão ou qualquer outra ruptura da paz. As operações de manutenção da paz 

são, a princípio, desdobradas para apoiar a implementação de um acordo de cessar-

fogo ou um acordo de paz, mas também desempenham um ativo papel em 

peacemaking (busca solucionar conflitos em andamento por intermédio de ações 

diplomáticas), podendo chegar a desenvolver atividades iniciais de peacebuilding 

(instrumento recente – reflexo das crises da década de 1990 – que envolve uma 

série de medidas voltadas para a redução do risco de retomada do conflito a partir 

do fortalecimento das capacidades nacionais). (FAGANELLO, 2013) 

As operações de manutenção da paz da ONU são, desse modo, uma 

iniciativa que já dura 60 anos e cujo desenvolvimento se deu rapidamente na década 

de 90. A forma tradicional, primariamente militar, com a observância de cessar-fogo 

após conflitos interestatais, evoluiu para a incorporação de modelos complexos 

constituídos por inúmeros elementos, além de militares e civis trabalhando juntos na 

construção da paz em locais assolados por conflitos armados. A forma flexível 

utilizada, pelo Conselho de Segurança, para tratar de operações de manutenção da 

paz impede uma definição clara ou uma categorização simples. Contudo, é possível 

identificar em todas elas três características-chave denominadas de princípios 

básicos de peacekeeping, quais sejam: consentimento, imparcialidade e mínimo uso 

da forca (FAGANELLO, 2013) 

A origem das missões de paz, sob responsabilidade da ONU se dá na Liga 

das Nações (LDN). Criada na década de 20, a LDN iniciou o processo de 

intervenção militar com o intuito de evitar a escalada de crises que poderiam 

transformar-se em conflitos. Nessas missões eram enviados observadores ou forças 

militares para zelar pela ordem, administrar os territórios em conflito e monitorar 

cessar-fogo. Mas, antes mesmo da criação desta instituição, que tinha como um dos 

objetivos manter a paz, existia a ideia de que as maiores potências militares 

deveriam intervir para garantir a paz e evitar que o conflito tomasse maiores 

proporções. Assim pode-se observar que as operações de paz surgiram como uma 
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medida de contingência. A primeira operação de paz das Nações Unidas foi 

estabelecida em 1948, quando o Conselho de Segurança autorizou a preparação e o 

envio de militares da ONU para o Oriente Médio para monitorar o Acordo de 

Armistício entre Israel e seus vizinhos árabes. Dados de 2014 indicam que sessenta 

e três operações de paz das Nações Unidas foram criadas. (RIBEIRO, 2014) 

Ao final da Guerra Fria e consequente bipolaridade das forças mundiais, a 

organização e emprego para as tropas de paz da ONU mudou, fazendo com que a 

organização expandisse seu campo de atuação, as missões vigentes, que envolviam 

somente tarefas militares passam à complexas operações multidimensionais, criadas 

para assegurar a implementação de acordos de paz e para ajudar a estabelecer as 

bases para uma Paz sustentável pelos países em litigio. Atualmente, as operações 

realizam uma grande variedade de tarefas, desde ajudar a instituir governos, 

monitoramento do cumprimento de ações que garantam os direitos humanos, 

assegurar reformas setoriais, o desarmamento, desmobilização e reintegração de 

ex-combatentes. A natureza dos conflitos sofreu alterações, se originalmente as 

missões de paz eram desenvolvidas como uma maneira de lidar com conflitos 

internacionais, atualmente têm atuado cada vez mais em conflitos intranacionais e 

guerras civis. Embora a força militar permaneça como o suporte principal da maioria 

das operações, agora as missões contam com administradores e economistas, 

policiais e peritos em legislação, especialistas em desminagem e observadores 

eleitorais, monitores de direitos humanos e experts em governança e questões civis, 

trabalhadores humanitários e técnicos em comunicação e informação pública. 

(RIBEIRO, 2014) 

Dois episódios marcam o início da participação do Brasil em missões de paz. 

O primeiro seria a presença de um oficial de Marinha na Comissão da Liga das 

Nações que administrou uma região em litígio durante o conflito entre a Colômbia e 

Peru, entre 1933-1934. O segundo momento seria a presença de um oficial do 

Exército e outro de Marinha na Comissão das Nações Unidas para os Bálcãs, que 

operou na Grécia de 1947 a 1951. Durante os anos 50 e 60 o Brasil iria participar 

com efetivos maiores, inclusive integrando forças da ONU e da Organização dos 

Estados Americanos (OEA). Uma das mais longas missões que o Brasil participou 

neste período foi no Oriente Médio (UNEF). A missão durou mais de dez anos, de 

1957 até 1967, envolvendo militares das três forças armadas. (RIBEIRO, 2014) 
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Desde então até 1987, as missões eram predominantes de primeira geração, 

o Brasil contribuiu nas seguintes: UNSCOB (Comissão Especial das Nações Unidas 

nos Bálcãs); UNEF 1 (Força de Emergência das Nações Unidas no Oriente Médio); 

UNTEA/UNSF (Força de Segurança das Nações Unidas na Nova Guiné); UNFICYP 

(Forças das Nações Unidas no Chipre); DOMREP (Missão do Representante 

Especial do Secretário-Geral da ONU na República Dominicana) e UNIPOM (Missão 

de Observação das Nações Unidas para a Índia e o Paquistão).De 1988 até o ano 

de 2014, a ONU desencadeou mais de cinquenta e seis missões de paz. Destas 

missões o Brasil participou de oito operações de manutenção da paz, com cerca de 

1.700 militares e policiais desdobrados. A participação brasileira na Missão das 

Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) é o principal envolvimento 

do Brasil em operações de manutenção da paz do século XXI. O Brasil é o maior 

contribuinte de tropas para a missão no Haiti e ainda exerceu o comando militar, por 

meio da nomeação de um oficial general para ser o Force Commander. Somente 

para a MINUSTAH, o Brasil já enviou mais de 15.000 soldados e oficiais. (RIBEIRO, 

2014) 

 

2.2 A PROFISSÃO DE ENFERMAGEM 

Desde os primórdios da humanidade, desde que surge a vida, existem 

cuidados; porque é preciso “tomar conta” da vida para que ela possa permanecer. 

Esses cuidados eram efetuados pelas mulheres cujos conhecimentos eram 

transmitidos de geração em geração. Após a Idade Média, até ao fim do século XIX, 

a prática dos cuidados estava associada com a mulher consagrada, a religiosa. Esta 

praticava trabalhos de caridade, que incluía alimentar famintos, visitar prisioneiros, 

dentre outros. Do início do século XX aos anos 60, a prática de cuidados era 

realizada pela mulher-enfermeira, auxiliar do médico. A enfermeira servil, 

subordinada ao médico, recebia funções consideradas menos importantes. Florence 

Nightingale contribuiu através de uma atitude de ruptura com o que estava instituído 

até então, dado que, a par de defender a necessidade de formação, defendia a 

delimitação de saberes e de atuação dos médicos. (ABEL e DAMAS, 2009) 

Com a evolução das sociedades, verificou-se um avanço científico e 

tecnológico principalmente a partir dos finais do século XIX, influenciando a 

prestação de cuidados de saúde baseados no modelo biomédico. Começa-se então 
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a falar em modelos próprios de Enfermagem, cada um com diferentes tipos de 

orientação. (ABEL e DAMAS, 2009) 

Observa-se como característica fundamental do enfermeiro a disponibilidade. 

Tal característica demonstra o fato de o enfermeiro ser o profissional que está mais 

presente, o que tem maior contato com o paciente, a gestão e organização do 

serviço prestado. À semelhança do que acontece muitas vezes nas instituições de 

saúde nacionais, também no contexto das missões humanitárias, é o profissional de 

enfermagem quem detém um maior contato com a população geral. (ABEL e 

DAMAS, 2009) 

 

2.3 SAÚDE OPERACIONAL X ENFERMAGEM OPERACIONAL 

No período pós-Guerra, o serviço de saúde do EB tem participado em 

missões de cunho operacional e em missões fins em tempos de paz. O papel do 

serviço de saúde do EB nessas missões é atender às necessidades básicas de 

saúde da população desses países e garantir a saúde da tropa para atuar nessas 

situações de risco. Também é atribuição desse grupo, a definição das normas 

técnicas de saúde para mobilizar e desmobilizar o contingente, mantendo a higidez 

de todos os militares, trabalhando principalmente com prevenção. (ROSA, 2013) 

A evolução da saúde operacional do EB, e a participação do profissional 

enfermeiro nesta, acompanha o desenrolar dos acontecimentos históricos. Na 1ª 

Guerra, em julho de 1918, foi organizada uma missão médica à França, com o 

objetivo de organizar um hospital militar brasileiro em território francês, a equipe era 

formada por médicos, acadêmicos de medicina, soldados e pessoal do quadro 

administrativo, totalizando 150 pessoas. Essa tarefa durou até fevereiro de 1919, no 

entanto, foi de grande valia para a troca de conhecimentos e influência francesa na 

modernização do serviço de saúde do EB. Em agosto de 1942 (na vigência da 2ª 

Guerra), o Brasil declarou estado de guerra. O 1º Batalhão de Saúde seguiu para a 

Itália em 1944, integrando a Força Expedicionária Brasileira (FEB). Durante a 

guerra, o serviço de saúde trabalhou em uma linha de atendimento com quatro 

hospitais: um mais próximo à linha de combate (hospital de campo); na sua 

cobertura estavam os hospitais de evacuação e estacionamento; e, na retaguarda, o 

hospital geral. 1369 pessoas integraram o serviço de saúde da FEB, dentre eles: 

198 oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e administrativos, 49 oficiais 

enfermeiros, 225 sargentos de enfermagem e administrativos, 897 cabos e 
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soldados. Durante os 11 meses que permaneceram na Itália, aproximadamente 

10.766 homens foram atendidos. (ROSA, 2013) 

De acordo com Alcantara, em estudo publicado em 2005, o enfermeiro militar 

(entende-se por enfermeiro aí: o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e 

o enfermeiro de nível superior), sem outro profissional presente, gerencia o cuidado 

de enfermagem, numa situação limítrofe (guerra) onde se encontra o soldado ferido 

(paciente). Em virtude do desconhecimento real de ambientes onde há guerra, 

existem fatores que geram ansiedade e preocupação naqueles que optam pela 

enfermagem operativa. As situações adversas que os enfermeiros operativos 

vivenciam são as de estar sozinhos como profissionais da saúde quando embarcam 

em navios, submarinos, aeronaves ou quando são escalados para missões de paz 

como a Operação Haiti, Angola e outras. 

A enfermagem operativa surge na Marinha a partir da busca de capacitar 

seus enfermeiros (técnicos e auxiliares), via Escola de Saúde, para agir em 

situações de guerra onde a pronta ação é o limiar que decide entre o agir e o não 

agir. Justifica-se a necessidade de uma enfermagem operativa, tendo em vista o 

grande quantitativo de combatentes de nível médio no teatro de operações. 

Normalmente, são escalados quantitativos superiores de enfermeiros de nível médio 

em relação a médicos e enfermeiros de nível superior. Trata-se de um tema 

polêmico e pioneiro, onde a maior preocupação da Escola de Saúde do Hospital 

Naval Marcílio Dias, representando a Marinha do Brasil, é a formação e qualificação 

profissional, em situações de conflito. A consolidação da enfermagem operativa visa 

a quebra de paradigmas em busca de mais autonomia legitimada para a profissão 

de enfermagem quando se necessita do pronto atendimento. (ALCANTARA et al, 

2005) 

A enfermagem operativa é uma enfermagem esperada por militares, onde o 

fato de ser operativa significa de pronta-ação em momentos limítrofes para agir, 

exigindo um efeito imediato em situação limite: ou executa o cuidado e salva ou algo 

de fatal poderá acontecer. Em âmbito militar, esta situação de guerra é vislumbrada, 

principalmente, em campo de guerra, onde conforme ressaltado anteriormente, 

quantitativos superiores de homens de nível médio são superiores aos de nível 

superior. (ALCANTARA et al, 2005) 

É importante lembrar que existem espaços não explorados para o enfermeiro 

atuar. Na Marinha do Brasil, em estudo realizado, percebe-se a ausência desse 
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profissional de nível superior nos submarinos, nos navios, nos batalhões, nas 

aeronaves e mesmo nas regiões em conflito. Cabe salientar que isso por si só é 

grave e deixa o enfermeiro de nível superior desguarnecido para liderar as equipes. 

Tal fato se repete no Exército Brasileiro, onde o oficial enfermeiro não é previsto 

para compor o efetivo de uma missão de paz. (ALCANTARA et al, 2005) 

Ainda em estudo realizado por Alcantara junto à Marinha, observa-se a 

colocação de pontos importantes tais quais:  Repensar o ensino da enfermagem 

militar - é uma especialidade que possibilita uma nova consciência do cuidado de 

enfermagem em nível militar; Aponta para uma reestruturação de currículo e do 

ensino tradicional baseado em materiais educativos modernos, além disso, mostra a 

necessidade de elaboração de um manual contendo as rotinas e os protocolos para 

esse tipo de cuidado; Reconhecer a importância da atuação na guerra, suas 

possibilidades e seus condicionantes no cuidado operativo - a importância da 

atuação como enfermeiro militar na guerra é devido ao fato de sua existência desde 

o início dos tempos, dessa forma, o estudo da guerra e da paz deve ser abrangente 

para que o enfermeiro militar possa traçar seu planejamento estratégico a curto, 

médio e longo prazo, concernente ao cuidado que será prestado naquele cenário. 

(ao elaborar tal planejamento, serão estudadas as possibilidades de cada ato, 

atitude e ação que darão condições adequadas à assistência de enfermagem a ser 

desenvolvida); Aprendendo a cuidar em qualquer situação - o aprendizado proposto 

deve ser permanente, uma vez que o cuidado é com a vida do outro e consigo 

também, e a vida está permanentemente em transformação, as consequências são 

os resultados das estratégias de ação/interação priorizadas pelos enfermeiros 

militares em campo de guerra, elas são interativas e podem afetar o próximo 

conjunto de ações e interações. 

Assim, para o gerenciamento desse cuidado especializado é necessário o 

conhecimento e utilização dessa área pelo enfermeiro e, assim como os médicos 

detém o conhecimento da medicina operativa em relação aos paramédicos, 

socorristas, combatentes de saúde, enfermeiros militares (de nível médio) é preciso 

que o enfermeiro militar (nível superior) passe a conhecer e se aprimorar nessa 

modalidade para então ser o gerente desse tipo de cuidado. A enfermagem deverá 

se utilizar de estratégias para encontrar nessa rede de cuidado tão especializada o 

espaço concreto do enfermeiro em relação ao gerenciamento do cuidado em 

situação de guerra, sendo que o que mudará a imagem perante a sociedade será a 
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demonstração da contribuição especifica dos cuidados à população. (ALCANTARA 

et al, 2005) 

Outro exemplo encontrado, em Portugal, a missão do Serviço de Saúde da 

Força Aérea (FA) em missões de paz e humanitárias, nomeadamente no quadro das 

Nações Unidas e da Aliança Atlântica e da União Europeia, não difere muito daquela 

que lhe é conferida no apoio à atividade aérea operacional, isto é, procurar manter o 

potencial humano ao mais elevado nível, preservando a vida e minimizando as 

sequelas físicas e psíquicas dos militares envolvidos nas missões (PEREIRA, 2010) 

Em pesquisa realizada por Pereira, verifica-se que em 2010, encontram-se no 

Afeganistão quinze militares do Serviço de Saúde de várias formações, sendo o 

quadro constituído por médicos, enfermeiros e socorristas, que integram o 

contingente multinacional do Hospital de campanha Francês sedeado em Caia. 

Relativamente aos militares da FA que integram esta missão, foi-lhes ministrada 

formação para aquisição de competências de acordo com legislação específica, 

tendo frequentado os seguintes cursos:  Avanced Life Support (ALS); Pre-Hospital 

Trauma Life Support (PHTLS; Individual Common Core Skills (ICCS); • Basic Life 

Support (BLS); Aptidão em Inglês. À época, estava em estudo a possibilidade de 

que o curso de Evacuações Aeromédicas fosse ministrado a todos os enfermeiros 

militares da FA, pelo fato desta ser considerada uma competência essencial e 

especifica para o desempenho profissional dos enfermeiros da FA, no apoio à 

atividade operacional. 

Ainda segundo estudo de Pereira 2010, é dado o exemplo da Escola do 

Serviço de Saúde Militar, que elaborou um módulo formativo que será ministrado a 

todos os enfermeiros militares, imediatamente após a conclusão da Licenciatura em 

Enfermagem; considerando a importância da formação da unidade curricular 

Emergência e Catástrofe para o desempenho dos enfermeiros militares, o objetivo 

desta formação é habilitar os enfermeiros militares com uma competência importante 

pro seu desempenho profissional futuro. 

Na busca por estudos sobre a participação da enfermagem na Força Aérea 

Brasileira, encontrou-se estudos sobre a organização do Quadro de Enfermeiras da 

Reserva da Aeronáutica. Formado por seis alunas egressas da EAN (Escola Anna 

Nery), este Quadro atuou junto ao 1º Grupo de Caça da FAB durante a Segunda 

Guerra Mundial, no Teatro de Operações Italiano. O seu treinamento militar, 
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diferentemente do EB, contou com a presença da capitã americana Joella Patterson 

como oficial de ligação. Após esta fase, foram transferidas para a base de Suffolk 

Field no Estado de Virginia, e, em seguida, para o campo de Patrick Henry, de onde 

seguiram de navio para a Itália, em 19 de setembro de 1944. Chegaram no Teatro 

de Operações em 6 de outubro, onde atuaram efetivamente nos cuidados ao 

pessoal brasileiro do 1º Grupo de Caça nos hospitais da retaguarda. O fato do 

treinamento militar e técnico dessas seis enfermeiras ter-se realizado nos Estados 

Unidos facilitou o seu desempenho durante a campanha, pois lá chegaram já 

conhecendo toda a rotina hospitalar e de trabalho. Elas atendiam casos clínicos e 

cirúrgicos do pessoal do 1º Grupo de Caça, que ficou incorporado ao 350º Grupo 

dos Estados Unidos, que integrava a Força Aérea Aliada do Mediterrâneo. 

(OLIVEIRA et al, 2013) 

Após o término da guerra, as enfermeiras aeronautas deixaram o front 

italiano. Ao chegar no Brasil elas foram licenciadas do Serviço Ativo da Aeronáutica 

no posto de 2º tenente, por ordem do ministro da Aeronáutica, a exemplo do que 

também ocorreu com as enfermeiras do Exército. Enquanto no Brasil praticamente 

nada foi feito de concreto para aproveitar a experiência de prática de guerra que as 

enfermeiras do Exército e da Aeronáutica tiveram, nas demais nações aliadas, 

destacadamente nos Estados Unidos, as tarefas de reconversão material e humana 

para os tempos de paz já eram estudadas desde o início da guerra. (OLIVEIRA et al, 

2013) 

Em estudo realizado por Oliveira et al, 2015, sobre o papel da força aérea 

brasileira nas operações de resposta a desastres naturais, a autora realizou 

pesquisa documental em banco de dados da própria FAB e na Internet. Não 

encontrando quantidade suficiente de documentação relevante sobre a atuação da 

FAB em nenhum desses bancos de dados citados, tampouco de outras Forças 

Armadas. Ela conclui que apesar do crescente envolvimento, a atuação militar em 

operações de resposta a desastres tem sido pouco abordada como tema de 

pesquisa. 

A FAB participou da missão de paz no Haiti, eminentemente, no transporte 

aéreo logístico (transporte da tropa e dos equipamentos/materiais utilizados), ações 

sociais específicas (capacitação profissional de moradores locais, a exemplo do 

curso de operador de empilhadeiras citado no site da instituição) participação de 

aproximadamente 300 militares da Infantaria da Aeronáutica compondo as tropas. 
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Em 2010, ano em que aconteceu em terremoto de grandes proporções no Haiti, 

também foi enviado ao país um Hospital de Campanha da FAB, que permaneceu em 

solo haitiano por cinco meses e realizou 11 mil atendimentos. Apesar dessa 

participação, não foram encontrados estudos que descrevessem melhor essas 

atividades. (OLIVEIRA et al, 2015). 

Os exemplos anteriormente citados, de estudos da Marinha do Brasil, Força 

Aérea Portuguesa e mesmo a mobilização de enfermeiras da Escola Anna Nery pela 

FAB na 2ª Guerra, mostram o quão aquém está o Exército Brasileiro na aplicação de 

enfermeiros de nível superior no ambiente operativo (sejam guerras, sejam missões 

de paz). Não há diferenciação do técnico de enfermagem e do enfermeiro de nível 

superior na sua nomenclatura, pois o tratamento Enfermeiro abrange técnicos e 

profissionais de nível superior; atualmente ainda é motivo de espanto a militares da 

ativa o fato da existência de militares enfermeiros de formação universitária (muitos 

nem sabiam que existe o curso de enfermagem ministrado em universidades). Tanto 

no entendimento da importância desse profissional, quanto no treinamento existente 

para estes (mesmo os de nível médio), esse fato é observado. Essa falta de 

conhecimento do trabalho e subutilização da mão de obra do enfermeiro militar pode 

ser observada desde muito tempo na história da enfermagem militar, como será 

descrito a seguir. 

2.4 MULHERES MILITARES E ENFERMAGEM 

A instituição militar foi, desde o nascimento das nações, proibida para as 

mulheres, ainda que elas tomassem parte nas batalhas, muitas vezes representando 

o papel de grandes motivadoras da ação dos exércitos. A mulher não podia ser 

combatente e se isso ocorresse, era quando se apresentava na batalha travestida. 

Sua única função era a de auxiliar na retaguarda, seja como enfermeira seja como 

secretaria, funções sempre menores do que aquele que comanda, seja o escritório 

ou o hospital. (MATHIAS e ADÃO, 2013) 

Em relação às práticas de enfermagem em campos de batalha, poder-se-á 

referendar grandes mulheres que enalteceram, atuaram e fizeram a diferença no 

tocante aos cuidados de soldados e demais combatentes. As grandes e notáveis 

mulheres, cada uma em seu tempo, foram: Florence Nightingale (1820-1910), Anna 

Nery (1914-1880) e um grupo de mulheres voluntárias que atuaram na 2ª Guerra 

Mundial. Florence, que implementou a enfermagem moderna, atuou como 
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enfermeira civil e voluntária na Guerra da Criméia (1854 - 1856). Os soldados feridos 

e doentes encontravam-se em abandono, existia uma taxa de mortalidade entre eles 

de 40%. Neste contexto, Florence partiu para Scutari com 38 voluntárias entre 

religiosas e leigas vindas de diferentes hospitais. Com o trabalho de Florence e seu 

grupo, a mortalidade decresce de 40% para 2%. Anos mais tarde, em 1864 quando 

do início da Guerra do Paraguai (1864-1870), uma outra brava mulher vai para 

guerra, Anna Nery, que, como Florence, rompeu com os preconceitos da época em 

relação à mulher fora do ambiente doméstico. Em 1943, na 2ª Guerra Mundial, um 

grupo de 67 mulheres seguem para o desconhecido e perigoso de uma batalha. 

(ALCANTARA et al, 2005) 

Detendo-se nesse último e mais recente episódio da participação de mulheres 

enfermeiras, o estudo de Bernardes et al 2005 fala que foi criada uma força militar 

diferenciada, a Força Expedicionária Brasileira (FEB), que partiu para o campo de 

batalha comandada pelo General João Batista Mascarenhas de Moraes. Na 

oportunidade, foram para a Itália 186 profissionais de saúde, entre eles, 67 

enfermeiras do Exército, sendo 61 enfermeiras hospitalares e seis especializadas 

em transporte aéreo. A necessidade de criação de um Quadro de Enfermeiras para 

atuar no cenário da guerra, juntamente com o efetivo da FEB, se deu em função de 

uma solicitação dos aliados norte-americanos com a alegação de que as 

enfermeiras americanas já estavam sobrecarregadas de serviço, além disso não 

falavam a língua dos futuros pacientes (brasileiros). 

Posteriormente selecionadas, participaram em caráter obrigatório do Curso de 

Emergência de Enfermeiras da Reserva do Exército, com objetivo de formar o 

Quadro de Enfermagem, tal curso comportava três módulos distintos: parte teórica, 

preparação física e instrução militar. O Curso pode ser visto como em conformidade 

com as estruturas objetivas do campo militar, a absorção pelas candidatas de um 

habitus militar contribuía para a padronização do comportamento dessas 

enfermeiras no Teatro de Operações (TO), na Itália. As lutas empreendidas no 

cotidiano da guerra, tais como o clima adverso, as mudanças de localização dos 

hospitais, a barreira linguística entre outras, foram alguns dos desafios enfrentados 

pelo grupamento feminino de enfermagem. Por outro lado, a experiência vivenciada 

junto às enfermeiras de outras nacionalidades possibilitou a incorporação de um 

capital cultural determinante para a vida delas e para o seu futuro profissional. Essa 

determinação norte-americana permitiu a inserção da mulher enfermeira no campo 
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militar, contribuindo para a valorização da mulher na sociedade brasileira, 

considerando-se que as guerras foram importantes vetores da profissionalização da 

Enfermagem no Ocidente (BERNARDES et al, 2005) 

Ao chegarem aos hospitais de campanha na Itália, as enfermeiras se 

depararam com novos dissabores, pois o material fornecido a elas em termos de 

vestuário era inadequado, de má qualidade e pouco prático. Além disso, o serviço de 

saúde norte-americano se recusou a admitir em seus hospitais enfermeiras que não 

fossem oficiais, situação que, em parte, foi resolvida pelo coronel Marques Porto, 

chefe do Serviço de Saúde da FEB, que tomou a iniciativa de distribuir entre as 

enfermeiras as estrelas de insígnia de 2º tenente, efetivando todo o grupo no 

referido posto; elas passaram a ser oficiais, mas sem receber soldo correspondente 

à esta nova posição. Soma-se a isso, as condições inóspitas do inverno europeu, e 

as dificuldades dramáticas relacionadas aos cuidados de Enfermagem prestados por 

elas a soldados numa situação de guerra real (OLIVEIRA et al, 2009) 

Pesquisas bibliográficas, em bancos de dados da internet, realizadas no 

intuito de conhecer qual a ação de enfermagem realizadas pelas enfermeiras 

febianas demonstraram um número reduzido de artigos; dentre os quais se 

destacaram os de Bernardes 2005 e Bernardes e Lopes 2007. São exemplos dessa 

assistência: compor a assistência multiprofissional a pacientes gravemente feridos, 

atuando em equipes mistas com outros profissionais norte-americanos, onde a 

função do hospital era de colocar o paciente em condições de viagem para a 

retaguarda, onde o trabalho era muito e tinha que ser executado muito rápido. A 

rotina do hospital era muito dura, quando o paciente chegava do front de batalha, 

geralmente só tinha recebido morfina (segundo relatos, quase sempre em pequena 

quantidade), ali era socorrido, limpo e então ele era posto em condições de viajar. 

Complementando, o mesmo autor descreve os afazeres das enfermeiras afirmando 

que trocavam os curativos, checavam prontuários, administravam medicamentos, 

monitoravam os sinais vitais, fazendo paralelamente a isso a rearrumação das 

cobertas, ofertando ainda um sorriso ao ferido – quase todos os estudos e relatos de 

militares feridos na guerra colocam a importância da afabilidade e humanidade das 

enfermeiras brasileiras no tratamento dos doentes. Afirma que elas se ocupavam do 

tratamento com plasma sanguíneo, sulfa e penicilina. Tinham a rotina de às 19 horas 

misturar/diluir toda a penicilina necessária para a primeira ronda de aplicação. Uma 
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enfermeira, acompanhada de dois técnicos percorriam o hospital para administrá-la, 

num ritmo de sessenta pacientes por barraca. (BERNARDES, 2005) 

Como ação da enfermagem figurou também o transporte dos feridos. Para 

tanto, foi criado um Serviço de Transporte Aéreo, composto por seis enfermeiras. Na 

2ª Guerra Mundial, a enfermeira teve a concessão de atuar no voo cuja principal 

função era prestar assistência de Enfermagem aos feridos de Guerra, 

acompanhando-os no transporte em casos de evacuação. Os aviões eram de carga, 

convertidos em ambulâncias com padiolas nas laterais. Tais procedimentos foram 

fundamentais para a sobrevivência dos soldados feridos na Guerra. As enfermeiras 

que realizavam essa evacuação foram treinadas em Natal, no Rio Grande do Norte, 

e ficaram baseadas em Nápoles na Itália e no Brasil em Natal. Seu trabalho era 

receber os doentes em condições de serem evacuados e os transportarem para 

onde haviam previamente decidido a rota de voo (ou iam para o Brasil ou para os 

Estados Unidos). O estudo de Bernardes e Lopes 2007 revela que para as 

Enfermeiras desempenharem suas atividades no transporte aéreo, realizaram 

treinamento específico para atender às necessidades dos feridos em pleno voo, o 

que se constituiu em um grande desafio, especialmente porque assumiam toda 

responsabilidade no cuidado destes pacientes, pois; além de ser um avião de carga 

adaptado para dezoito ou vinte padiolas – o que dificultava a logística do 

atendimento, os voos serem muito longos, sem hora prevista de início (pois 

dependeriam das melhores condições de saída sem sofre bombardeio inimigo), não 

ia médico. Diante a essa realidade do transporte de feridos, pode-se inferir a 

sobrecarga psicológica que dominava a todas, particularmente as Enfermeiras do 

Transporte Aéreo, pois a assistência de enfermagem era desenvolvida com tomadas 

de decisões, que envolviam o fazer médico. 

A desmobilização, como aconteceu, definiu uma perda significativa para o 

grupo de enfermeiras quanto à privação de posições que eram ocupadas, perda 

essa que acabou por abarcar prejuízos de ordem social, financeira e moral. Ainda, 

ao terem sido sumariamente excluídas, o Serviço de Saúde do Exército, deixou de 

ter em seu efetivo um grupamento de enfermeiras que incorporou um capital cultural 

e profissional específico no que diz respeito à experiência angariada por elas em 

diversos cenários operativos de guerra, espaços estes que, por sua natureza, 

reúnem elementos complexos e relevantes para a prática de Enfermagem. 

(OLIVEIRA et al, 2009) 
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2.5 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE EM MISSÕES DE PAZ 
 

A ONU preconiza níveis de unidades médicas para o atendimento de seu 

pessoal em Operações de Paz. Os requisitos para equipamentos e suprimentos, 

bem como a distribuição do efetivo de cada unidade, estão especificados nas 

Tabelas de Organização e Equipamentos editadas pela ONU. A padronização dos 

níveis de apoio de saúde se faz necessária para assegurar que os integrantes de 

missões de paz tenham o melhor padrão de apoio de saúde possível, 

particularmente pelo fato desse apoio poder ser proporcionado por diferentes países, 

com padrões variáveis de cuidados médicos. Esses níveis são os seguintes:  

a) Nível Básico (Responsabilidade do País) - trata-se dos primeiros socorros básicos 

e da medicina preventiva, praticada nos escalões mais baixos. Como não há a 

presença de um médico, os primeiros socorros são prestados pelo próprio 

integrante, pelo companheiro do ferido ou por um enfermeiro ou paramédico 

treinado, usando suprimento e equipamentos médicos elementares;  

b) Unidade Médica Nível 1 (Responsabilidade do País) - este é o primeiro nível onde 

existe um médico disponível. Ele constitui a primeira linha de apoio de saúde, 

ressuscitação de emergência, suporte avançado à vida e evacuação de baixas para 

o próximo nível de apoio de saúde dentro da Operação. A Unidade Médica de Nível 

1 deve ter suprimento médico adequado para até sessenta dias. Pode ocorrer o 

nível 1+, incrementado por um módulo laboratorial, odontológico, aeromédico, 

cirurgia avançada, ou a combinação destes;  

c) Unidade Médica Nível 2 (Responsabilidade da ONU) - este é o próximo nível de 

assistência médica onde procedimentos cirúrgicos e instalações estão disponíveis. A 

missão das instalações médicas de Nível 2 é prover a segunda linha de apoio de 

saúde, ressuscitação de emergência e suporte avançado à vida, intervenções 

cirúrgicas de urgência, tratamento dentário básico e evacuação de baixas para o 

próximo escalão. Pode ocorrer o nível 2+, incrementado por um módulo de 

ortopedia, ginecologia, clínica médica, ou a combinação destes; e 

d) Unidade Médica Nível 3 (Responsabilidade da ONU) - este é o nível mais alto de 

apoio de saúde prestado por uma unidade médica da ONU desdobrada na área da 

missão. Ela combina a capacidade das Unidades de Nível 1 e 2, com a capacidade 

adicional para prestar tratamento em cirurgia especializada, bem como amplos 

recursos de diagnóstico. Quando a Unidade de Nível 3 não for desdobrada, o apoio 
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será prestado por hospitais civis e/ou militares localizados tanto no país hospedeiro 

quanto em países vizinhos. (Manual de Operações de Paz, 2013) 

A evacuação aeromédica é de responsabilidade da ONU, que a exercerá por 

meio de um de seus sistemas de apoio existentes. As aeronaves empregadas 

devem ser destinadas especialmente para este fim, lotadas com pessoal médico, 

equipadas com meios que permitam a continuidade do tratamento em voo e 

identificadas com a pintura correspondente (cruz vermelha). (Manual de Operações 

de Paz, 2013) 

Em boa parte das Operações de Paz, existe o risco relacionado às doenças e 

ferimentos adquiridos fora de ação. Sendo assim, os planos de apoio de saúde, 

elaborados pelas Forças, devem estabelecer medidas preventivas e meios para 

implementá-las efetivamente, como por exemplo:  

a) identificar riscos e ameaças à saúde do pessoal desdobrado motivados pelo 

clima, doenças endêmicas e fatores de estresse;  

b) estabelecer uma política de vacinação;  

c) estabelecer medidas de profilaxia e o apropriado treinamento de todo o pessoal; e  

d) advertir os comandantes quanto aos riscos, ameaças e limitações que eles terão 

na área de operações. (Manual de Operações de Paz, 2013) 

Em todos os níveis de unidades médicas descritos acima e mesmo na 

evacuação aeromédica é necessária a participação do pessoal de enfermagem, 

treinado e capacitado para atuar em tais ambientes.  A presença da enfermagem é 

indispensável ainda na logística dessa assistência bem como nas medidas 

preventivas de doenças e ferimentos. 

Fundamentando e tornando obrigatória a presença de enfermeiros em 

missões de paz ou em qualquer atividade de saúde operacional, existe a Lei nº 

7498, de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem. Em seu artigo 15, coloca que as atividades executadas pelo técnico ou 

auxiliar de enfermagem (no Exército, o praça de saúde), quando exercidas em 

instituições de saúde e em programas de saúde, somente podem ser 

desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro. (BRASIL, 1986) 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o trabalho foi a de pesquisa bibliográfica. O trabalho foi 

desenvolvido a partir de material já elaborado anteriormente, principalmente artigos 

científicos e teses publicadas na área. Tal metodologia possui como vantagem 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 

do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Foram executadas as seguintes 

tarefas, de acordo com essa metodologia, na confecção deste estudo: exploração 

das fontes bibliográficas, leitura do material, elaboração de fichas, ordenação e 

análise das fichas, conclusões. (GIL, 1989) 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Talvez, essa subutilização do profissional de enfermagem e da saúde 

operacional por parte das Forças Armadas seja influenciado pelo papel dos militares 

em operações de resposta a desastres. Conforme previsto na Constituição de cada 

país, as FA destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e 

da lei e da ordem. Por isto, princípios comuns às ações humanitárias, como a 

imparcialidade e neutralidade, não podem ser implementados pelos militares. Desta 

forma, organizações não governamentais (ONGs) temem que, em longo prazo, a 

associação com militares ameace sua imagem imparcial e coloque o seu trabalho 

em risco. No entanto, muitos críticos consideram essa noção de neutralidade um 

tanto ingênua e equivocada. Estudos colocam que os esforços humanitários são 

profundamente políticos, pois devem alterar o equilíbrio do poder em favor das 

vítimas. Outros consideram as agências humanitárias como agentes políticos 

operando em ambientes políticos complexos. (ROSA et al, 2014) 

De acordo com Rosa et al 2014, a comunidade humanitária espera que os 

militares proporcionem proteção às ONGs, não ajuda humanitária. No entanto, o 

autor destaca que a assistência humanitária pelas Forças Armadas é essencial em 

situações em que a presença de agências humanitárias é inexistente ou insuficiente, 

ou quando o ambiente de segurança é proibitivo, impedindo o acesso. Entre os 

atores envolvidos em operações humanitárias, as unidades militares estão 

frequentemente entre os primeiros a entrar em cena na situação de desastre. Os 
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ativos capazes de serem rapidamente e efetivamente implantados em resposta a 

desastres são, muitas vezes, detidos por militares: combustíveis, equipamentos para 

transportes e comunicações, equipamentos de engenharia e de construção, 

medicamentos e estoque de provisões, como alimentos e água. A logística 

humanitária se beneficiaria de apoio militar porque a estrutura de comando e 

controle é fundamental em caso de situações caóticas (guerra ou desastre). Além 

disso, os militares têm capacidades únicas que podem ser aplicadas em operações 

humanitárias.  

À despeito de ser uma profissão existente há muito tempo e presente em 

todas as fases da vida, do nascer ao morrer, tanto nos cuidados preventivos, 

curativos, de reabilitação e paliação, de ser o quantitativo mais numeroso dentro dos 

diversos serviços de saúde e de participar de quase todas as etapas de 

funcionamento destes, a atividade de enfermagem continua desconhecida de boa 

parte dos integrantes da população, e do Exército em consequência. Este 

desconhecimento implica em sua subutilização, observando-se a ausência do 

enfermeiro (de nível superior) em missões importantes (como as missões de paz), 

bem como a sobrecarga de funções (pois não se sabe ao certo o que um enfermeiro 

faz) nas Organizações Militares de Saúde, onde estes estão, e sua quantidade 

insuficiente nos Quadros de Cargos Previstos. 
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