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RESUMO 

 

 

O Exército Brasileiro (EB) e as demais Forças Armadas Brasileiras têm sido 
empregados rotineiramente em Operações de Cooperação e Coordenação com 
Agências. As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências são aquelas 
executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou instituições 
(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou 
internacionais), definidos genericamente como agências. O Serviço de Saúde do 
Exército está sendo desdobrado para apoiar este tipo de Operação, que difere 
sobremaneira no modus operandi das Operações de Guerra, principalmente em 
termos de planejamento e execução, pois se trata de uma Operação de não guerra, 
que ocorre em Território Nacional envolvendo outras Forças Armadas e Agências 
(militares ou civis) em um ambiente em que não haja subordinação entre as partes 
envolvidas, havendo apenas trabalho em equipe de coordenação e cooperação. Não 
existe na Doutrina Militar de Saúde do EB, uma Diretriz para orientar o Planejamento 
de Saúde no que tange as características específicas para uma Operação de 
Coordenação e Cooperação entre Agências, mais especificamente as Operações de 
Segurança de Grandes Eventos. Contudo, possuímos histórico deste tipo de 
planejamento, que podem contribuir para uma definição futura de planejamento. O 
Apoio de Saúde prestado aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 é um 
exemplo de informação que precisa ser consolidada para contribuir para a formação 
da Doutrina inexistente de Apoio de Saúde a Grandes Eventos. Estas informações 
serão abordadas por este estudo através de estatísticas e entrevistas, sendo estes 
dados representados em gráficos e tabelas. O objetivo desta dissertação é cooperar 
com o determinado na Portaria Nº 203-EME, de 09 de setembro de 2015, que 
aprovou a Diretriz para a administração do Legado dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016, no que tange ao levantamento e coleta de lições 
aprendidas e melhores práticas e nos legados intangíveis de conhecimento e 
aprimoramento adquiridos por militares, no planejamento, na gestão e na 
participação da Força Terrestre na realização de atividades funcionais dos Jogos. 
Para proporcionar esta cooperação a autora proporá um Caderno de Instrução para 
Apoio de Saúde a Operações de Segurança de Grandes Eventos, com base na 
análise da consolidação de informações do Apoio de Saúde que foi realizado 
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 
 

 

Palavras-chave: Grandes Eventos, Apoio de Saúde, Operações Militares de Não 
Guerra, Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Brazilian Army and the other Brazilian Armed Forces have been routinely 
employed in Cooperation and Coordination Operations with Agencies. Cooperative 
and Coordination Operations with Agencies are those executed by the Brazilian Army 
elements in support of agencies or institutions (governmental or non-governmental, 
military or civil, public or private, national or international), generally defined as 
agencies. The Army Health Service is being deployed to support this type of 
Operation, which differs greatly from the modus operandi of War Operations, mainly 
in terms of planning and execution, since it is a Non-War Operation, which takes 
place in the National Territory involving other Armed Forces and Agencies (military or 
civilian) in an environment in which there is no subordination between the parties 
involved, with only coordination and cooperation teamwork. There is no Guideline for 
Health Planning in the Military Health Doctrine of Brazilian Army, regarding the 
specific characteristics of an Inter-Agency Coordination and Cooperation Operation, 
specifically the Safety Operations of Big Events. However, we have a history of this 
type of planning, which can contribute to a future definition of planning. The Health 
Support provided to the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games is an example of 
information that needs to be consolidated to contribute to the formation of the 
nonexistent Doctrine of Health Support to Big Events. This information will be 
addressed by this study through statistics and interviews, these data being 
represented in graphs and tables. The purpose of this dissertation is to cooperate 
with that determined in Ordinance No. 203-EME of September 9, 2015, which 
approved the Guideline for the administration of the Legacy of the Olympic and 
Paralympic Games Rio 2016, regarding the collection and collection of lessons 
learned and best practices, and the intangible legacies of knowledge and 
enhancement acquired by military personnel in the planning, management, and 
participation of the Ground Force in carrying out functional activities of the Games. 
To provide this cooperation, the author will propose an Instruction Booklet for Health 
Support to Safety Operations of Big Events, based on the analysis of the information 
consolidation of the Health Support that was carried out during the Rio 2016 Olympic 
and Paralympic Games.  

 

 

Keywords: Big events, Health Support, Military Non-War Operations, Rio 2016 
Olympic and Paralympic Games. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Exército Brasileiro (EB) e as demais Forças Armadas têm sido empregados 

rotineiramente em operações de cooperação e coordenação com agências. As 

operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas executadas por 

elementos do EB em apoio aos órgãos ou instituições (governamentais ou não, 

militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou internacionais), definidos 

genericamente como agências. 

Com o intuito de adequar a Doutrina Militar Terrestre a este novo e usual tipo 

de emprego do EB, o novo Manual de Campanha de Operações (EB70-MC-10.223) 

publicado em 2017 atualiza as definições deste tipo de operação, que anteriormente 

era descrita no antigo Manual de Operações (EB20-MF-10.103) como operações de 

apoio a órgãos governamentais.  

Este tipo de operação objetiva conciliar interesses e coordenar esforços entre 

as Forças Armadas Brasileiras e as Agências, visando à consecução de objetivos ou 

propósitos convergentes que atendam ao bem comum da população do Brasil, 

evitando a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência de 

soluções. O resultado final será uma maior eficiência, eficácia, efetividade e 

menores custos. (BRASIL, 2017-A) 

A operação de coordenação e cooperação com agências é considerada uma 

operação básica a ser realizado pelo EB, assim como as operações ofensivas e 

defensivas. (BRASIL, 2017-A) 

Dentre o classificado como operação de coordenação e cooperação com 

agências, existem as operações de segurança de grandes eventos e de chefes de 

estado. (BRASIL, 2017-A)  

Por definição, entende-se como um Grande Evento aquele marcado por três 

aspectos: a repercussão internacional, o fato de enquadrar atividades cuja dimensão 

e complexidade exijam um planejamento amplo e detalhado; e o envolvimento, em 

sua organização, de diversas esferas de atividade, tanto governamentais como não 

governamentais. (BRASIL, 2018) 
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As Forças Armadas (FA) vem sendo, nos últimos anos, empregadas em 

operações de segurança de grandes eventos como ocorreram nos Jogos Pan-

Americanos, na Conferência Rio+20, Copa das Confederações, Copa do Mundo 

FIFA de 2014, 5º Jogos Mundiais Militares-Rio 2011 e Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016 (JOP Rio 2016).  

Por consequência, existiu a necessidade de desdobramentos de meios de 

saúde para suporte a este tipo de operação, como mobilização de efetivo de saúde, 

mobilização de Organizações Militares de Saúde (OMS), desdobramentos de Posto 

de Socorro (PS) ou Postos Avançados de Atendimentos (PAA), definição de Oficiais 

de Ligação de Saúde (o Lig Sau), assim como execução de planejamento do apoio 

de saúde a nível operacional. Os desdobramentos que ocorreram isoladamente no 

âmbito do Exército Brasileiro, ou com apoio visando à interoperabilidade das Forças 

Armadas ou até mesmo, como no caso dos JOP Rio 2016, com ações de operações 

de saúde interagências. 

O Serviço de Saúde do Exército está sendo desdobrado para apoiar este tipo 

de operação, que difere sobremaneira no modus operandi das operações de guerra, 

principalmente em termos de planejamento e execução, pois se trata de uma 

operação de não guerra, que ocorre em território Nacional envolvendo outras Forças 

Armadas e agências (militares ou civis) em um ambiente em que não haja 

subordinação entre as partes envolvidas, havendo apenas trabalho em equipe de 

coordenação e cooperação. 

Não existe na Doutrina Militar de Saúde do EB, uma Diretriz para orientar o 

planejamento de saúde no que tange as características específicas para uma 

operação de coordenação e cooperação entre agências, mais especificamente as 

operações de segurança de grandes eventos. Contudo, possuímos histórico deste 

tipo de planejamento, que podem contribuir para uma definição futura de 

planejamento. 

O Exército dos Estados Unidos da América, ciente das diferenças deste tipo 

de planejamento, confeccionou um manual específico, Combat Health Support in 

Stability Operations and Support Operations (FM 8-42), para planejamento de saúde 

em operações estáveis e operações de suporte, onde a operação apoiada ocorre em 

ambiente de não guerra e dentro do território nacional. (EUA, 1997). 
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Atualmente, dentro da Doutrina Militar Terrestre Brasileira, não existe uma 

diretriz específica para o planejamento do apoio de saúde a operações de 

cooperação e coordenação com agências.  

Objetivando consolidar informações já existentes, este trabalho busca estudar 

os apoios de saúde já realizados pelo Serviço de Saúde do EB às operações de 

segurança de grandes eventos, com enfoque principalmente no apoio de saúde 

realizado à operação de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 

(JOP Rio 2016), pelo ineditismo da missão dos JOP Rio 2016 e por serem estes o 

mais recente e o mais complexo dos Grandes Eventos apoiados, e os que mais 

geraram novos conhecimentos passíveis de considerações e conclusões. (BRASIL, 

2018) 

O objetivo deste estudo é descrever as etapas do planejamento e execução 

do apoio de saúde aos JOP Rio 2016 e como ocorreu em todos os seus níveis: 

estratégico, operacional e tático. 

O presente estudo também objetiva realizar levantamento de dados de saúde 

referentes à relação do material classe VIII que foi disponibilizado e do que foi 

utilizado, a análise e a quantificação dos atendimentos médicos e odontológicos que 

ocorreram durante o JOP Rio 2016, estudar a prevalência das patologias 

relacionadas aos atendimentos prestados e definir o número de baixas e 

evacuações terrestres ou aéreas de militares que ocorreram. 

Com base nos resultados finais alcançados pelo estudo, será proposto um 

Caderno de Instrução para Planejamento de Saúde para Apoio às operações de 

segurança de grandes eventos.  

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

O problema identificado por este estudo é a inexistência de uma Doutrina 

Militar específica de Saúde para Apoio a Grandes Eventos, havendo a necessidade 

de estudar as experiências relacionadas ao planejamento do Apoio de Saúde a este 

tipo de operação, no âmbito do Exército Brasileiro. 
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1.1.1 Antecedentes 

 

 

O EB vem sendo, rotineiramente nos últimos anos, empregado em operações 

de segurança de grandes eventos. Este emprego vem se destacando e sendo 

publicadas novas legislações e portarias correlacionadas. 

O Brasil sediou oito eventos definidos como “Grandes Eventos”, de julho de 

2007 até setembro de 2016, que possuíam características diferentes, um deles foi 

classificado como de cunho político/diplomático (Conferência Rio+20), outro como 

religioso (Jornada Mundial da Juventude) e os demais como de cunho desportivo. 

Os grandes eventos referidos são: Jogos Pan-Americanos (de 12 a 19 de 

julho de 2007), 5º Jogos Mundiais Militares-Rio 2011 (de 16 a 24 de julho de 2011), 

Conferência Rio+20 (de 13 a 22 de junho de 2012), Copa das Confederações (de 15 

a 30 de junho de 2013), Jornada Mundial da Juventude (de 23 a 28 de julho de 

2013), Copa do Mundo FIFA de 2014 (de 12 de junho a 13 de julho de 2014), Jogos 

Olímpicos (de 3 a 21 de agosto de 2016) e Jogos Paralímpicos (de 7 a 18 de 

setembro de 2016), estes dois últimos denominados Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016 (JOP Rio 2016), uma vez que as atividades de segurança levadas a efeito 

no segundo foram uma continuação em menor escala, do planejado e executado 

para o primeiro. (BRASIL, 2018) 

Com o objetivo de consolidar o legado gerado por estes eventos, no âmbito 

de planejamento e execução das operações no EB, o Comando de Operações 

Terrestres publicou em 2018 o manual A Participação do Exército na Segurança dos 

Grandes Eventos O Legado, abrangendo o período de Julho de 2007 a Setembro de 

2016. (BRASIL, 2018) 

A consolidação visa transmitir conhecimentos aos comandantes e oficiais de 

estado maior que possam necessitar planejar ou executar ações de segurança nas 

atividades que se enquadram no definido como “Grandes Eventos”. (BRASIL, 2018) 

O manual aborda o legado do planejamento e da execução em diferentes 

níveis, como no nível governamental, no nível do Ministério da Defesa, no nível do 

Exército e no nível dos diferentes desdobramentos das armas básicas e de apoio, 

assim como no nível de atividades específicas como na Defesa contra Agentes 

Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares, Defesa Cibernética, Fiscalização de 
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Explosivos, Defesa Antiaérea, Aviação do Exército, Inteligência, Comunicação, 

Administração e Logística. (BRASIL, 2018) 

Contudo, o referido manual não aborda o legado no nível de planejamento 

para o Serviço de Saúde. As operações de segurança de grandes eventos vêm 

desencadeando desdobramentos e novas formas de abordagem para apoio de 

Saúde às tropas militares que serão empregadas nestas operações. 

Portanto existe a necessidade de ser abordado também, o legado para 

planejamento e execução de apoio de Saúde às operações de segurança de 

grandes eventos, com um melhor estudo em relação ao planejamento e execução 

de apoio de Saúde para o JOP Rio 2016, uma vez que este último Grande Evento foi 

o mais recente e o mais complexo dos Grandes Eventos, e os que mais geraram 

novos conhecimentos passíveis de considerações e conclusões. 

O JOP Rio 2016 foi uma operação de segurança de grandes eventos que 

também englobou outras características das operações de coordenação e 

cooperação entre agências, tais como defesa territorial, combate ao terrorismo, 

defesa contra explosivos, controle de armamentos e munição, defesa DQBRN, 

defesa cibernética, defesa antiaérea, operação de inteligência com apoio de 

agências civis de inteligência como a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e 

operação de garantia da lei e da ordem. 

Portanto, o JOP Rio 2016 foi uma oportunidade de adestramento do efetivo 

profissional do EB para diversos quadros armas e serviços, sendo também uma 

oportunidade de adestramento para a Função Logística de Saúde. 

 

 

1.1.2 Problema  

 

 

Qual a influência do planejamento do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016, no 

âmbito do Coordenador Geral de Defesa de Área (CGDA), para operações de 

segurança de grandes eventos realizadas pelo Exército Brasileiro? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

Com a finalidade de promover maior efetividade das ações dos órgãos de 

Saúde que futuramente poderão ser empregados para apoio em operações de 

segurança de Grandes Eventos, este trabalho tem como objetivo geral:  

Cooperar com o determinado na Portaria Nº 203-EME, de 09 de setembro de 

2015, que Aprovou a Diretriz para a administração do legado dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016, proporcionando assim um legado para planejamento e 

execução de Apoio de Saúde a Grandes Eventos. (BRASIL, 2015-A) 

Visando atingir o objetivo geral são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

a. Descrever como foi realizado o Apoio de Saúde às operações de 

segurança de Grandes Eventos que ocorreram antes dos JOP Rio 2016; 

b. Descrever como foi planejado e executado o Apoio de Saúde aos JOP Rio 

2016; 

c. Descrever como ocorreu a interação, trabalho e cooperação mútua entre as 

Forças Armadas no que se refere à Função Logística de Saúde, durante os 

JOP Rio 2016;  

d. Descrever o treinamento e adestramento administrados ao efetivo 

profissional de Saúde e militares temporários de saúde do EB, para atuar 

nos JOP Rio 2016; 

e. Apresentar dados estatísticos obtidos em atendimentos de Saúde e 

consumo de material classe VIII do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016; 

f. Apresentar os aspectos positivos, oportunidades de melhorias e as lições 

aprendidas referentes ao Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016; 

g. Apresentar as Funções Logísticas de Saúde de Exércitos de Nações 

Amigas; 

h. Apresentar uma proposta de Caderno de Instrução para planejamento de 

Apoio de Saúde às operações de segurança de grandes eventos.  
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Como foi planejado e executado o Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016? 

Como ocorreu a interação, trabalho e cooperação mútua entre as Forças 

Armadas no que se refere à Função Logística de Saúde, durante os JOP Rio 2016? 

Como foi realizado o treinamento e adestramento do efetivo profissional de 

Saúde e militares temporários de saúde do EB para atuar nos JOP Rio 2016? 

Quais os dados estatísticos obtidos em atendimentos de Saúde e consumo de 

material classe VIII? 

Quais são os pontos positivos, negativos e lições aprendidas referentes ao 

Apoio de Saúde prestado à operação de segurança dos JOP Rio 2016? 

Como é realizado o Planejamento de Saúde para operações de grandes 

eventos dos Exércitos de Nações Amigas? 

Como é realizado o Planejamento de Saúde para operações de segurança de 

Grandes Eventos pelo Exército Brasileiro?  

 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

 

Pela inexistência atual de uma Doutrina específica para Apoio de Saúde a 

operações de segurança de grandes eventos que se assemelha a todas as 

operações de coordenação e cooperação com agências, há a necessidade de se 

consolidar os trabalhos, planejamentos, execuções, as lições e dificuldades 

aprendidas, no que tange à Função Logística de saúde nas operações de segurança 

de grandes Eventos, já realizadas no âmbito do Exército Brasileiro. 

O Exército dos Estados Unidos denominam as operações de coordenação e 

cooperação com agências como operações de suporte, e possuem Manual 

específico para planejamento, conjuntamente com suas operações de paz. 
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O Apoio de Saúde prestado aos JOP Rio 2016 é um exemplo de informação 

que precisa ser consolidada para contribuir para a formação da Doutrina inexistente 

de Apoio de Saúde a Grandes Eventos. 

As Forças Armadas (FA) vêm sendo, nos últimos anos, empregadas em apoio 

a Grandes Eventos, como ocorreu na Conferência Rio+20, Copa do Mundo FIFA de 

2014, Jogos Olímpicos Mundiais Militares e JOP Rio 2016. Por consequência, existiu 

a necessidade de desdobramentos de Saúde para suporte a este tipo de operação. 

Apoios estes que ocorreram isoladamente no âmbito do Exército Brasileiro, ou com 

apoio visando à interoperabilidade das Forças Armadas ou até mesmo, como no 

caso dos JOP Rio 2016, com ações de operações de saúde interagências. 

O objetivo desse estudo é cooperar com o determinado na Portaria Nº 203-

EME, de 09 de setembro de 2015, que Aprovou a Diretriz para a administração do 

legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, no que tange ao 

levantamento e coleta de lições aprendidas e melhores práticas e nos legados 

intangíveis de conhecimento e aprimoramento adquiridos por militares, no 

planejamento, na gestão e na participação da Força Terrestre na realização de 

atividades funcionais dos Jogos. (BRASIL, 2015-A) 

Para proporcionar esta cooperação esta dissertação visa propor um Caderno 

de Instrução para Apoio de Saúde a Operações de Segurança de Grandes Eventos, 

com base na análise da consolidação de informações do Apoio de Saúde que foi 

realizado durante os JOP Rio 2016. 

  



20 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

O objeto formal desse estudo é descrever e analisar como foi planejado, 

organizado e realizado o Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016. O evento dos JOP Rio 

2016 ocorreu durante o período de 5 de agosto de 2016 até 18 de setembro de 

2016. 

Foi descrito o apoio ocorrido no âmbito de atuação do CGDA, no CML, e mais 

especificamente no âmbito da 1ªRM. 

O desenvolvimento desse estudo visa, em sua etapa inicial, levantar e 

analisar todas as fases realizadas para concretizar o Apoio de Saúde prestado, em 

um ambiente interagências, aos JOP Rio 2016. Observaram-se as seguintes fases 

da operação: 

a. Fase 1: Identificação das Necessidades de Saúde que foram supridas 

para o apoio aos JOP Rio 2016, além da identificação dos meios 

disponíveis no que tange a Função Logística de Saúde; 

b. Fase 2: Planejamento do Apoio de Saúde, levando-se em consideração 

os meios disponíveis, tanto militares quanto civis (operação 

interagências), para que seja possível atingir o Estado Final Desejado; 

c. Fase 3: Execução do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016; 

d. Fase 4: Análise dos dados, visando consolidação das lições aprendidas 

que permitam a formulação de novas Doutrinas de Saúde. 

Na etapa final, com base na descrição de como ocorreu o Apoio de Saúde 

aos JOP Rio 2016, foi proposto um Caderno de Instrução para planejamento de 

Apoio de Saúde nas operações de segurança de Grandes Eventos, levando-se em 

consideração os níveis de planejamento da missão, as capacidades, atividades e 

tarefas a serem realizadas pela Logística de Saúde, as questões de Inteligência 

Médica como levantamento das necessidades, dos meios de saúde militares e civis 
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disponíveis para a realização de apoio, das questões de envolvimento com setores 

civis e socorro a múltiplas vítimas. 

Esse Caderno de Instrução contribui não somente para planejamento de 

Apoio de Saúde a Operações de Segurança de Grandes Eventos, como também 

pode ser útil para planejamento do Apoio de Saúde nas demais operações de 

coordenação e cooperação entre agências, uma vez que os Exames de Situação 

destas operações possuem características muito semelhantes. 

 

 

2.2 AMOSTRA 

 

 

A amostra utilizada foi constituída por militares que participaram do processo 

de planejamento e execução da Operação de Segurança dos JOP Rio 2016 no nível 

do CGDA, alocado no CML. 

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

A natureza dessa pesquisa é de uma pesquisa aplicada, que usou sobre o 

ponto de vista de sua forma a pesquisa quanti-qualitativa, pela necessidade de 

serem analisados tanto as informações de fatos ocorridos como os dados numéricos 

de relevância para a pesquisa. 

Do ponto de vista de seu objetivo trata-se de uma pesquisa descritiva, onde 

foram descritos os fatos como ocorreram durante o Apoio de Saúde aos JOP Rio 

2016, assim como realização da análise e descrição dos dados numéricos de 

Função Logística de Saúde, obtidos durante a missão desempenhada. Como 

procedimento técnico foi utilizado à pesquisa documental para realização de seu 

estudo. O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento, seleção 

e coleta dos dados. 
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A pesquisa inclui também o tratamento estatístico dos dados numéricos e 

tratamento dos dados subjetivos coletados em entrevistas e questionários. 

Para delineamento da pesquisa, também foi realizado revisão da literatura 

existente. 

  

 

2.3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

 

Para coleta de dados foi utilizado o banco de dados da missão, que está 

disponível na Inspetoria de Saúde do CML, assim como a realização de entrevistas 

com oficiais que exerceram cargos no planejamento e execução da Operação de 

Segurança dos JOP Rio 2016 (como Chefia e Comando, Estado Maior, 

Assessoramento, Mobilização de Pessoal), com enfoque no apoio de saúde 

prestado, assim como questionários realizados com oficiais que participaram da 

execução da operação. 

Também foi realizado o levantamento dos atendimentos em saúde realizados 

aos militares empregados no JOP Rio 2016 levando-se em consideração os 

seguintes critérios: 

a.  Critérios includentes:  

Foram contabilizados os atendimentos em saúde realizados aos militares 

empregados no JOP Rio 2016 que pertençam ao efetivo do Exército 

Brasileiro e Marinha do Brasil.  

Foram contabilizados os atendimentos em Saúde aos militares 

empregados no JOP Rio2016, que tenham acontecido no âmbito do 

dispositivo de Saúde mobilizado da missão, ou que mesmo que tenham 

ocorrido em outros estabelecimentos de Saúde não pertencentes ao 

dispositivo, tenham ocasionado o acionamento do Apoio de Saúde 

mobilizado, como necessidade de remoção, notificação de baixas ou 

confecções de Atestado Sanitário de Origem (acidente de serviço). 
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b.  Critérios excludentes:  

Não foram contabilizados os atendimentos em Saúde aos militares da 

Aeronáutica, Forças Auxiliares (Bombeiros, Força Nacional de Segurança) 

e agentes civis empregados no JOP Rio 2016. 

Não foram contabilizados os atendimentos em Saúde aos militares 

empregados no JOP Rio 2016 que tenham ocorrido nos estabelecimentos 

de Saúde não mobilizados para a operação e, que não tenham 

ocasionado o acionamento do dispositivo de Saúde em Apoio ao JOP Rio 

2016. 

Não foram contabilizados os atendimentos em Saúde realizados pelo 

Apoio de Saúde mobilizado à população civil. 

 

 

2.3.2 Procedimentos para Revisão da Literatura 

 

 

A revisão da literatura foi realizada em publicações de Doutrinas e Manuais 

do Exército Brasileiro que foram publicados nos últimos 10 anos, que estejam 

vigentes. 

A pesquisa bibliográfica abrangeu Doutrinas de Planejamento de Saúde para 

Operações de Não-Guerra de dois Exércitos de Nações Amigas. 

A pesquisa abrangeu as Leis Nacionais, Portarias e Decretos publicados nos 

últimos 10 anos, que possuam relação ao Emprego do Exército em operações de 

cooperação e coordenação com Agências que estejam vigentes. 

 

 

2.3.3 Instrumentos 

 

 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado à técnica de coleta de dados para 

possibilitar a descrição dos eventos ocorridos de planejamento e execução do Apoio 

de Saúde aos JOP Rio 2016. Os dados qualitativos foram obtidos através de 
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bibliografia disponível e os dados quantitativos referentes aos atendimentos em 

saúde e prevalência de doenças foram obtidos contabilizando o número de 

atendimentos e a notificação de suas patologias através do SUMÁRIO DIÁRIO DE 

OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (SUDOp Log) e Livros do Serviço de Oficial de Ligação 

ao CGDA e os números levantados estão descritos no Apêndice D desse estudo. 

Também foi utilizado o instrumento de entrevista estruturada e 

semiestruturada para a obtenção de informações pertinentes ao escopo do trabalho, 

junto a oficiais que participaram da missão estudada, buscando o levantamento dos 

aspectos positivos, negativos e lições apendidas da missão. 

As entrevistas foram aplicadas aos militares que exerceram cargos de maior 

relevância no âmbito do CGDA para os JOP Rio 2016 e estão transcritas no 

Apêndice C desse estudo. 

Foram aplicados ainda questionários aos Oficiais de Ligação de Saúde ao 

CGDA com perguntas abertas e fechadas que podem ser encontrados no Apêndice 

B deste estudo. 

 

 

2.3.4 Análise dos Dados 

 

 

Foram analisados os dados numéricos dos atendimentos médicos e 

odontológicos realizados, assim como a prevalência de patologias, e o material 

classe VIII empregado e consumido na missão. A análise ocorreu utilizando-se de 

avaliação estatística de porcentagem, formulação de gráficos e quadros 

comparativos. 

Foram analisadas de maneira descritiva as informações obtidas através das 

entrevistas e questionários aplicados durante o estudo. 

Os dados estatísticos foram alocados em gráficos e quadros para melhor 

visualização dos assuntos tratados. 
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2.3.5 Quadro Operacional das Variáveis 

 

 

Diante do exposto, torna-se necessário a definição do Quadro Operacional 

das variáveis presentes no estudo em tela. 

 

 

Variável 

independente 

Dimensão Indicadores Forma de 

medição 

Operação 

Apoiada de 

segurança de 

Grandes 

Eventos 

-Número de militares 

envolvidos na 

operação; 

-Características da 

operação apoiada; 

-Tempo de duração 

da operação 

apoiada; 

-Situação do terreno, 

condições 

meteorológicas e 

condições 

epidemiológicas 

onde ocorrerá a 

operação apoiada; 

- Contexto político e 

social, onde a 

operação está 

inserida, tanto 

nacional como 

internacional. 

-Higidez da tropa; 

-Avaliação de 

vacinas para 

doenças 

imunopreveníveis; 

-Doenças mais 

prevalentes nos 

militares 

envolvidos na 

operação; 

-Número de 

baixas e 

patologias mais 

prevalentes. 

 

-Questões de 

estudo; 

-Percentagem de 

imunização da 

tropa; 

-Inspeção de 

Saúde dos 

militares 

envolvidos na 

missão; 

-Levantamento 

estatístico das 

doenças mais 

prevalentes nos 

militares da 

operação 

apoiada. 

Quadro 1 - Quadro Operacional da Variável Independente  

Fonte: o autor 
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Variável 

dependente 

Dimensão Indicadores Forma de 

medição 

Apoio de Saúde 

 

-Planejamento do 

Apoio de Saúde 

para a Operação; 

-Meios materiais 

e pessoais 

necessários para 

o apoio; 

-Levantamento 

das necessidades 

e capacidades 

existentes para o 

apoio da 

operação; 

-Treinamento do 

efetivo 

profissional de 

saúde. 

 

-Efetividade do 

apoio de saúde; 

-Eficácia do apoio 

de saúde; 

-Eficiência do 

apoio de saúde. 

 

-Questões de 

estudo; 

-Levantamento de 

estatísticas de 

apoio de saúde já 

realizados; 

-Entrevistas; 

-Questionários; 

-Pontos positivos 

da missão; 

-Lições 

aprendidas na 

missão; 

-Relatórios 

Quadro 2 – Quadro Operacional da variável dependente  

Fonte: o autor  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

  

Antes da realização de qualquer planejamento deverão ser entendidos os 

conceitos e finalidades do que está sendo solicitado ao Exército Brasileiro, somente 

assim a missão poderá ser cumprida com eficiência, eficácia e efetividade. 

A missão constitucional do Exército é contribuir para a garantia da Soberania 

Nacional com a defesa da Pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, 

salvaguardando os interesses nacionais. Deverá também atuar em ações 

subsidiárias gerais previstas em ações complementares como: cooperar com 

desenvolvimento nacional e com a Defesa Civil, assim como apoiar a política 

externa do País através da participação e cooperação com operações internacionais 

de paz e de ajuda humanitária. (BRASIL, 2014-C)  

  

 

3.1 OPERAÇÕES DE COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO COM AGÊNCIAS 

 

 

Dentre uma das possíveis operações que o Exército Brasileiro pode ser 

empregado, existem as operações de cooperação e coordenação com agências. 

(BRASIL, 2017-A) 

As operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas 

executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou instituições 

(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou 

internacionais), definidos genericamente como agências. 

Este tipo de operação tem como finalidade conciliar interesses e coordenar 

esforços para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam 

ao bem comum, buscando evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e 

a divergência de soluções. O resultado final será uma maior eficiência, eficácia, 

efetividade e menores custos. (BRASIL, 2017-A) 

Neste tipo de operação de cooperação, a liberdade de ação do comandante 

operativo estará limitada pela norma legal que autorizou o emprego da tropa e cabe 
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ressaltar que, neste tipo de operação, o emprego das tropas será episódico, limitado 

no espaço e no tempo. (BRASIL, 2017-A) 

Abaixo, observam-se exemplos de agências: 

 

Figura 1- Exemplos de Agências  

Fonte: BRASIL, 2017-A 

 

As operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas que 

usualmente ocorrem nas situações de não guerra, onde o emprego do poder militar 

será limitado e usado no âmbito interno e externo, sem que haja o combate 

propriamente dito, salvo em circunstâncias especiais.  

As operações deste tipo são: 

a. Garantia dos poderes constitucionais; 

b. Garantia da lei e da ordem; 

c. Atribuições subsidiárias; 

d. Prevenção e combate ao terrorismo; 

e. Sob a égide de organismos internacionais; 

f. Em apoio à política externa em tempo de paz ou crise e; 

g. Outras operações em situação de não guerra. (BRASIL, 2017-A) 
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As características comuns deste tipo de operação são: 

a. Uso limitado da força; 

b. Coordenação com outros órgãos governamentais e/ou não 

governamentais; 

c. Execução de tarefas atípicas; 

d. Combinação de esforços políticos, militares, econômicos, ambientais, 

humanitários, sociais, científicos e tecnológicos; 

e. Caráter episódico; 

f. Não há subordinação entre as agências e, sim, cooperação e coordenação; 

g. Interdependência dos trabalhos; 

h. Maior interação com a população; 

i. Influência de atores não oficiais e de indivíduos sobre as operações e; 

j. Ambiente complexo. (BRASIL, 2017-A) 

As principais tarefas de uma operação de cooperação e coordenação com 

agências são:  

a. Prestar apoio e dar assistência em caso de desastres naturais ou 

provocados pelo homem; 

b. Apoiar e administrar incidentes que envolvam produtos químicos, 

biológicos, radiológicos, nucleares e explosivos (QBRNE); 

c. Garantir os poderes constitucionais, e, por inciativa de qualquer dos 

poderes, a lei e a ordem;  

d. Proporcionar outras formas de apoio designado. 

 

 

3.2 OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DE GRANDES EVENTOS 

  

 

A operação de segurança de Grandes Eventos está inserida nas outras ações 

de cooperação e coordenação com agências onde o Exército poderá apoiar outros 

vetores em virtude da visibilidade e exposição da imagem do país no âmbito 

nacional e internacional, que tais eventos proporcionam. Neste tipo de operação, há 
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a necessidade de planejamento e execução que requerem operações de segurança 

complexas, envolvendo vetores civis e, muitas vezes, militares. (BRASIL, 2017-A) 

Operações de segurança a Grandes Eventos podem ser realizadas utilizando-

se uma operação singular, onde há o predomínio de uma força singular, ou uma 

operação conjunta, onde se empregam meios ponderáveis de mais de uma força 

singular, sob um comando único. Será menos usual o emprego de uma operação 

combinada, uma vez que quando há a realização de um Grande Evento, o país sede 

se responsabiliza pela segurança do evento, contudo, agentes de forças armadas ou 

de inteligência de outros países, podem estar participando do evento de segurança 

como observadores.   

Ao planejar a Segurança de um Grande Evento, deve-se sempre buscar: 

a. A segurança da realização do evento apoiado; 

b. Segurança dos participantes e dos civis; 

c. Segurança ao desdobrar a tropa que apoiará o evento; 

d. A dimensão do evento (em quantas sedes o evento acontecerá); 

e. Quantos países estão envolvidos no evento; 

f. A situação política e social que norteia a situação mundial (possibilidades 

de ataques terroristas, possibilidade de incidentes DQBNRE); 

g. Meios de segurança disponíveis. (fonte: o autor) 

Após a análise das variáveis, poderão ser determinadas as capacidades que 

serão utilizadas para o cumprimento da tarefa. 

 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES EM SEUS 

NÍVEIS 

 

 

Em um nível político, o Presidente da República irá emitir uma Diretriz 

Presidencial de Emprego de Defesa (DPED) quais ações se deseja que o Exército 

realize durante a Operação, que neste caso, será a de Operação e Coordenação 

com Agências. (BRASIL, 2014-C) 
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Em nível estratégico será realizada a “Etapa do Exame de Situação e 

Planejamento” que irá abranger a produção dos Planos Estratégicos de Emprego 

Conjunto das Forças Armadas (PEECFA) pelo Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas (EMCFA), com a participação de representantes indicados pelas Forças 

Armadas e por outros órgãos governamentais, que costumam ser convidados para 

este tipo de operação. (BRASIL, 2014-C). 

O planejamento em nível estratégico irá identificar e planejar as seguintes 

variáveis: 

a. Os objetivos políticos e estratégicos; 

b. Os centros de gravidade, do ponto de vista estratégico; 

c. As condicionantes políticas ao planejamento; 

d. O Estado Final Desejado; 

e. A Estrutura Militar a ser estabelecida; 

f. As áreas de responsabilidade dos Comandos Operacionais a serem 

ativados; 

g. Os meios que poderão ser adjudicados aos Comandos Operacionais e; 

h. As principais ações estratégicas decorrentes, incluindo aquelas avaliadas 

como necessárias por segmentos das demais expressões do Poder 

Nacional. (BRASIL, 2014-C) 

Dos meios que poderão ser adjudicados aos Comandos Operacionais, pode 

ser solicitado um Apoio de Saúde à operação, objetivando a conservação do 

potencial humano e a conservação da saúde animal, caso estes sejam empregados 

na operação. Destacam-se, no Grupo Funcional de Saúde, as atividades de 

planejamento, seleção médica, medicina preventiva, medicina curativa, evacuação, 

apoio de material de saúde e Inteligência em Saúde. (BRASIL, 2014-B). 

No nível operacional, o Comandante Operacional elabora o planejamento 

militar com base no PEECFA correspondente e demais diretrizes recebidas. Nesse 

nível, os principais conceitos estratégicos, objetivo e Estado Final Desejado, servem 

de base para o estabelecimento dos objetivos operacionais e das missões a serem 

atribuídas às forças componentes, observando com o Nível Estratégico. (BRASIL, 

2014-C). No nível operacional, será confeccionado a Diretriz de Planejamento 

Operacional e os Planos Operacionais. Quando há a previsão de um apoio de 
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Saúde, começa a ser elaborado conjuntamente um Plano Operacional de Apoio de 

Saúde que seja condizente com a operação delineada no PEECFA.  

Neste momento, todos os levantamentos estratégicos, centros de gravidade, 

Estrutura Militar que será empregada, o Estado Final Desejado e as áreas de 

responsabilidade dos Comandos Operacionais já foram determinados pelo EMCFA.  

Para o planejamento adequado de um apoio de saúde, deverá ser conhecido, 

de maneira pormenorizada o PEECFA. As atividades de planejamento de um Apoio 

de Saúde deverão definir as necessidades e elencar as capacidades a serem 

disponibilizadas para o adequado apoio de saúde. 

O planejamento do Apoio de Saúde deverá contemplar as seguintes tarefas: 

a. Levantamento das Necessidades; 

b. Determinação das Capacidades; 

c. Determinação dos Padrões Psicofísicos; 

d. Seleção Médica; 

e. Medicina Preventiva; 

f. Medicina Curativa; 

g. Evacuação; 

h. Apoio do material de saúde. (BRASIL, 2014-B) 

O Levantamento das Necessidades busca determinar as necessidades de 

instalações, pessoal e material para o apoio de saúde durante o Grande Evento. 

Neste momento, deverá ser levado em consideração o efetivo que será apoiado, a 

possibilidade de apoio à população civil (incidentes com múltiplas vítimas, atentados 

terroristas, incidentes DQBNRE) e situações epidêmicas na área de operação. 

(BRASIL, 2014-B) 

A Determinação das Capacidades busca quantificar e qualificar os meios de 

apoio de saúde existentes e disponíveis para atendimento das necessidades 

levantadas. Deve-se considerar a capacidade de retenção e atendimento de baixas 

na área apoiada, as Organizações Militares de Saúde (OMS) disponíveis (com seus 

números de leitos, especialidades médicas e estrutura física) inclusive de outras 

Forças, as Organizações Civis de Saúde (OCS) passíveis de contratação e/ou 

mobilização ou com capacidade de absorver vítimas civis, distâncias, velocidade e 

meios de evacuação existente, e diretriz do Comando Operativo (C Op) 

enquadrante. (BRASIL, 2014-B). 
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Na Determinação de Padrões Psicofísicos deve-se buscar o estabelecimento 

de critérios para a seleção médica do efetivo empregado, a fim de que possam ser 

estabelecidos os índices mínimos exigidos para o desempenho das atividades e as 

condições incapacitantes. (BRASIL, 2014-B) 

A seleção é a atividade onde se busca avaliar as condições e selecionar os 

recursos humanos que serão empregados nas operações, utilizando-se de padrões 

preestabelecidos para a admissão e permanência no serviço ativo. Entende-se como 

um processo contínuo de classificação e reclassificação das condições físicas dos 

militares que por ventura venham a evoluir com incapacidades para determinadas 

atividades. (BRASIL, 2014-B) 

A medicina preventiva abrange um conjunto de tarefas que visam preservar a 

saúde física e mental de nossos recursos humanos e animais, utilizando-se de 

ações como diagnósticos precoces, pronto atendimento, medidas profiláticas, 

garantia das condições sanitárias adequadas (saneamento, higiene, controle de 

doenças, imunização e educação sanitária), prevenção de doenças e baixas 

(psiquiatria preventiva, controle médico periódico e odontologia preventiva), apoio de 

veterinária preventiva e apoio farmacêutico. (BRASIL, 2014-B) 

Em situações onde existe a possibilidade de estar sendo empregados 

agentes biológicos, o monitoramento ocasionado pela medicina preventiva, assim 

como suas ações preventivas, passam a possuir uma especial importância como 

ferramenta de alerta e de proteção à higidez física e mental da tropa. (BRASIL, 

2014-B) 

A medicina curativa é uma ação que objetiva o tratamento de indivíduos e 

animais doentes e feridos, em regime pré-hospitalar ou hospitalar, com atuação de 

equipes multidisciplinares (médicos, dentistas, farmacêuticos e outros), a fim de 

recuperar as condições psicofísicas do baixado. (BRASIL, 2014-B) 

As tarefas utilizadas na medicina curativa são: 

a. Atendimento primário (primeiros socorros, triagem e cirurgia de controle de 

danos); 

b. Tratamento de doentes e feridos (tratamento ambulatorial, hospitalização, 

cirurgia primária, reabilitação e assistência odontológica); 

c. Apoio de veterinária (tratamento dos animais, inspeção para controle de 

pragas e inspeção sanitária de alimentos e água); 
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d. Socorro aos vitimados por agentes DQBRN (atendimento inicial, evacuação 

e hospitalização). (BRASIL, 2014-B) 

A evacuação é o evento de remoção do enfermo de maior complexidade para 

uma unidade de saúde, com maiores recursos disponíveis, e melhor capacidade de 

atendê-lo. 

Tipos de evacuação disponíveis: 

a. Evacuação de feridos - onde a evacuação é realizada em um meio não 

especializado de saúde e por equipe multidisciplinar, em uma nomenclatura 

internacional, este tipo de evacuação é denominada de Casualty 

Evacuation (CASEVAC); 

b. Evacuação médica - onde a evacuação se dá em um meio especializado 

de saúde e sob a supervisão de equipe médica, em uma nomenclatura 

internacional, este tipo de evacuação é denominada de Medical Evacuation 

(MEDEVAC); 

c. Evacuação Aero médica (Ev Aem) – onde será utilizado o emprego de 

aeronaves configuradas para o transporte de enfermos. (BRASIL, 2014-B) 

Uma cadeia de evacuação deverá ser definida no planejamento, levando-se 

em consideração as capacidades de cada unidade de saúde disponível e a 

gravidade dos feridos e doentes. 

A cadeia de evacuação deverá possuir as seguintes capacidades básicas: 

a. Proporcionar a evacuação de baixados de maneira ininterrupta em 

quaisquer condições; 

b. Garantir a continuidade do transporte de baixados. (BRASIL, 2014-B)  

A definição do material de saúde a ser utilizado é uma atividade importante na 

Função Logística de Saúde, onde será previsto o provimento do suprimento do 

material Classe VIII às OMS e às instalações de saúde desdobradas, bem como o 

planejamento e a execução da manutenção dos materiais e equipamentos 

específicos. Ressalta-se que o suprimento de sangue e hemoderivados enquadram-

se nessa atividade. (BRASIL, 2014-B) 

O material classificado como Classe VIII é definido como material de saúde 

(humana e veterinária, inclusive sangue, onde estão inseridos os insumos 

necessários para atendimento médico, odontológico e veterinário, como 

medicamentos, material de curativos, agulhas, seringas, jelcos e material para 
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realização de exames complementares como aparelhos de Raios-X, aparelhos de 

Ultrassonografia, entre outros, assim como o material necessário para a realização 

dos exames complementares). (BRASIL, 2014-B) 

A capacidade terapêutica do Serviço de Saúde empregado está diretamente 

relacionada à disponibilidade de suprimentos de saúde, sendo o adequado 

planejamento de suprimentos Classe VIII uma parte importante do planejamento, 

que interfere diretamente no resultado esperado. (BRASIL, 2014-B) 

 

 

3.4 APOIO DE SAÚDE ÀS TROPAS DO EXÉRCITO NA OPERAÇÃO RIO+20 

 

 

O Apoio de Saúde prestado às tropas do Exército empregadas na Operação 

de Segurança da Rio+20 ocorreu no período de 04 a 24 de junho de 2012, na cidade 

do Rio de Janeiro. 

Foi solicitado à realização do planejamento do Apoio de Saúde através da 

Diretriz nº 03/12-SPEC Planejamento Segurança Rio+20, em 15 MAR 12 do 

Comando Militar do Leste. 

O Planejamento ficou a cargo do Escalão de Saúde da 1ªRM, e este se iniciou 

em 09/04/2012. 

Foram determinados os agentes responsáveis pelo pessoal de saúde, pelo 

material de saúde e pelas unidades móveis UTI, para socorro aos militares 

desdobrados na operação. 

a. Do Pessoal- Ficou determinado que o pessoal técnico de saúde fosse 

desdobrado em 02 Postos de Socorro Fixos, que seriam alocados no 

Riocentro e no CEP-Leme. Preferencialmente estes militares de saúde 

seriam oriundos das Grandes Unidades envolvidas na Operação. A cargo 

das OMS da 1ªRM, ficou a disponibilização e mobilização de equipes de 

saúde que seriam empregadas em Unidades Móveis (Ambulâncias UTI-

Tipo “D”), que realizariam a evacuação dos baixados para as Unidades 

Hospitalares de Referência; 
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b. Do Material - Ficou determinado que o material de penso e os 

medicamentos que iriam suprir os Postos de Socorro e Unidades móveis 

ficaram a cargo do Hospital Central do Exército (HCE); 

c. Das Unidades Móveis - UTI- Foram solicitadas quatro viaturas Ambulâncias 

Tipo “D” para suporte avançado de vida, contudo, foram adquiridas 03 

Unidades Móveis do tipo “B”, de suporte básico de vida. O não atendimento 

do solicitado pelo planejamento da Operação gerou reajustes no 

planejamento do apoio de saúde. (COMANDO 1ª REGIÃO MILITAR, 2012). 

Pela definição do Ministério da Saúde, as ambulâncias Tipo “B” são para 

suporte básico de vida, sem possuir recursos para atendimento de pacientes mais 

graves, somente utilizadas para evacuação de feridos menos grave, com 

composição de dois profissionais, sendo um motorista e um técnico de enfermagem. 

As Ambulâncias Tipo “D”, já são para suporte avançado de vida, sendo 

classificadas como UTI Móvel, possuindo recursos mais avançados como respirador, 

oxigênio, monitor cardíaco, desfibrilador cardíaco portátil, e são compostas por três 

profissionais, sendo um motorista, um médico e um técnico de enfermagem. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Para propiciar o Apoio de Saúde, no dia 28 de Maio de 2012, o Coordenador 

Executivo de Segurança Terrestre da Operação Rio+20, instalou a Gerência de 

Saúde do Centro de Coordenação de Operações Logísticas (CCOL) no Comando da 

1ª DE. 

Para propiciar o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) nos Postos fixos e 

Unidades Móveis foram destacadas 10 equipes de saúde das OMS da 1ªRM, 

compostas por um oficial médico, técnicos de enfermagem, um motorista e soldados 

padioleiros. 

Estas equipes mobiliaram os Postos Fixos que foram alocados em áreas 

estratégicas como o Riocentro, CEP-Leme e Autódromo de Jacarepaguá, além de 

mobiliarem as Unidades Móveis (Ambulâncias UTI). 

Das equipes fornecidas, das OMS envolvidas e do período de mobilização 

das equipes observa-se o que se segue: 

a. O HCE forneceu duas equipes completas no período de 18 a 22 de junho 

de 2012; 
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b. O Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) forneceu duas equipes 

completas no período de 19 a 24 de junho de 2012; 

c. A Policlínica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) forneceu duas equipes 

completas no período de 04 a 10 de junho de 2012; 

d. A Policlínica da Praia Vermelha (PMPV) forneceu duas equipes completas 

no período de 04 a 11 de junho de 2012; 

e. A Policlínica Militar de Niterói (PMN) forneceu duas equipes completas no 

período de 12 a 19 de junho e 21 a 23 de junho de 2012. (CMDO 1ª 

REGIÃO MILITAR, 2012). 

Houve preocupação com a imunização prévia da tropa, e por recomendação 

do Ministério da Saúde, foram administradas 1500 doses da tríplice viral (Sarampo) 

e 1500 doses de Influenza, na guarnição do Rio de Janeiro. Também foram 

administradas 1200 doses de cada uma das vacinas referidas em Minas Gerais, aos 

integrantes da 4ª Bda Inf Mtz, que vieram se desdobrar para a Operação da Rio+20. 

Todas as doses foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e as 

patologias imunizadas seguiram o padrão de doenças infectocontagiosas que 

estavam na vigência de surto em alguns países da Europa e Ásia. 

Em relação às alterações do planejamento inicial ressaltam-se as seguintes: 

a. O Cmdo da 4ª Bda Inf Mtz optou por contratar pelo CCOL, firma 

terceirizada civil para montar o Posto de Socorro do Rio Centro, com 

utilização de containers. Anteriormente havia a previsão de desdobrar 

módulos do Hospital de Campanha (H Cmp); 

b. Como foram adquiridas 03 Unidades Móveis de Ambulâncias Tipo “B”, as 

mesmas foram desdobradas apenas para transporte de baixados sem risco 

de morte. Foi solicitada a disponibilização de 02 Ambulâncias do Tipo “D” 

do H Cmp para proporcionar a evacuação de baixados com maior 

gravidade em seu quadro clínico; 

c. Havia, no planejamento inicial a previsão de se desdobrar um Posto de 

Socorro no Forte de Copacabana, que por solicitação da Bda Pqdt fora 

transferido para o CEP-Forte do Leme e foram compostos por integrantes 

da própria GU. (COMANDO 1ª REGIÃO MILITAR, 2012). 

A Gerência de Saúde do CCOL/1ª RM solicitou que fosse montada uma rede 

de rádio exclusiva para ser utilizada pelas equipes de saúde e otimizar suas ações, 
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portanto, foram mobiliados 3 postos de rádio locados no HCE, HGeRJ e Posto de 

Socorro do Rio Centro, além de 4 rádios para as Unidades Móveis (Ambulâncias 

UTI) e 01 rádio para o Coordenador de Saúde. 

Em relação à interoperabilidade entre Agências, o Corpo de Bombeiros Militar 

do Rio de Janeiro (CBMERJ) desdobrou uma Força Tarefa e um Grupo de 

Intervenção Rápida (GIR) no Rio Centro, no período de 12 a 22 de junho 2012, que 

seriam acionados em situações de crise que demandassem atendimento de 

baixados com risco eminente de morte. Para isto, foram disponibilizados 02 

helicópteros para evacuação aero médica baseados no Rio Centro e em 

Jacarepaguá. 

A Polícia Federal disponibilizou um helicóptero para evacuação aero médica, 

tendo inclusive sido realizado um pouso de treinamento para evacuação aero 

médica no HCE. Tal fato demonstra uma oportunidade de adestramento do efetivo 

de saúde do EB. 

O CBMRJ também disponibilizou 07 GTA que tinham como missão apoiar os 

itinerários das comitivas, entre o aeroporto internacional, BAGL e Hotéis da Zona Sul 

da cidade do Rio de Janeiro. 

O responsável pela Segurança e Saúde da ONU solicitou que fosse 

desdobrada uma Enfermaria de Retenção de Evacuados para atender aos Chefes 

de Estado e Delegações em caso de atentados que colocassem em risco a vida dos 

mesmos. Para atender o solicitado, foi desdobrada uma Enfermaria do H Cmp com 

capacidade para 11 leitos. (COMANDO 1ª REGIÃO MILITAR, 2012). 

Ficou definido que os Cmt OM zelariam pelas boas condições sanitárias e de 

higiene da tropa, com recomendação para uso de repelentes e protetores solares. 

Os primeiros socorros deveriam ser realizados na área de operações pelo 

elemento de saúde mais próximo, e em seguida por pessoal especializado. 

A triagem dos enfermos seria realizada pelo H Cmp, pelo Posto de Socorro na 

proximidade do RIOCENTRO, que era composto por três barracas climatizadas 

constituídas por recepção, triagem e observação/emergência de doentes e feridos. 

A evacuação deveria ser realizada pelas 03 Ambulâncias UTIs, das OMS da 

1ªRM e, nos casos mais graves, seria acionada a evacuação aero médica do 

CBMERJ, da Força Tarefa ou de outros colocados à disposição do Comando da 

Operação Rio +20. 
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Os feridos graves (extremo risco de morte) seriam evacuados para Hospitais 

da Rede Pública mais próxima (Hospital Lourenço Jorge, Miguel Couto e Souza 

Aguiar). Após estabilização clínica do militar baixado, o mesmo poderia ser 

transferido para o HCE. (COMANDO 1ª REGIÃO MILITAR, 2012). 

Preconizou-se que as internações hospitalares ocorressem no HCE e HGeRJ, 

salvo os casos de risco iminente de vida, que deveriam ser atendidos na Rede 

Pública mais próxima e com orientação do Serviço de Regulação da Rede 

Hospitalar. 

Os Of Med do CCOL foram incumbidos da regulação dos Hospitais da Rede 

Pública e os Of Med dos Postos de Socorro do Rio Centro, CEP e Unidades Móveis 

realizariam contato para evacuação de baixados, sem risco de vida imediato, para o 

HCE e HGeRJ. 

O Instituto de Biologia do Exército (IBEx) ficou com o encargo de realizar os 

exames laboratoriais dos Postos de Socorro do RIOCENTRO e CEP, conforme a 

necessidade. 

As GU definiram Of Médicos de Ligação, sob a coordenação da Gerência de 

Saúde do CCOL/1ª DE, para fins de regulação dos hospitais de referência a serem 

utilizados, de acordo com a prioridade do atendimento e do tipo de evacuação 

necessária. (COMANDO 1ª REGIÃO MILITAR, 2012). 

Dos pontos positivos da operação de apoio de saúde na Conferência Rio+20: 

a. Possibilidade de adestramento operacional das equipes de saúde 

desdobradas; 

b. Instalação da Gerência de Saúde no CCOL, que propiciou sobremaneira a 

coordenação das equipes de saúde desdobradas; 

c. A utilização da rede de rádio exclusiva das equipes de saúde otimizou as 

ações de natureza técnica, manutenção da privacidade do atendimento dos 

socorridos; 

d. A atuação em ambiente interagências conjuntamente com o CBMERJ e a 

Polícia Federal otimizou os recursos e o planejamento para o apoio de 

saúde; 

e. Aquisição de 03 novas Unidades Móveis (Ambulâncias Tipo “B”) que 

puderam ser entregues para OMS, que foram a PMPV, PMN e o HGeRJ; 
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f. O baixo número de atendimentos médicos realizados demonstrou boa 

higidez da tropa, ressaltando a importância das ações de seleção médica e 

medicina preventiva. (COMANDO 1ª REGIÃO MILITAR, 2012). 

O ponto negativo da operação de saúde na Conferência Rio+20 observou-se: 

a. Apesar da disponibilização do material de penso e medicamentos ter sido 

fornecido pelo HCE de maneira satisfatória, observou-se que o ideal é que 

seja disponibilizado material classe VIII pelo Escalão Logístico da 1ªRM 

com o intuito de não comprometer o estoque das OMS, que já possuem 

planejamento e demandas próprias para este insumos. (COMANDO 1ª 

REGIÃO MILITAR, 2012). 

Oportunidade de melhoria verificada na operação de saúde na Conferência 

Rio+20: 

a. Como oportunidade de melhoria, destacou-se a importância de que seja 

convocado, para este tipo de missão, militares de saúde de carreira (efetivo 

profissional do EB), pois ocorreram alguns constrangimentos de conduta 

militar devido a pouca experiência de vida castrense de alguns militares 

temporários. Ressaltando que este tipo de missão traz visibilidade ao EB e 

desvios de condutas podem macular a imagem do EB. (COMANDO 1ª 

REGIÃO MILITAR, 2012). 

 

 

3.4.1 Estatística de Saúde na Operação Rio+20 

 

 

No Relatório Final do Apoio de Saúde à Conferência Rio+20 são descritos os 

quantitativos de atendimentos médicos, os quantitativos de evacuações realizadas e 

as baixas ocorridas durante a Conferência Rio+20, que se seguem no quadro 

abaixo: 
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POSTOS DE 

SOCORRO 

 

 

ATENDIMENTOS 

MÉDICOS 

 

 

EVACUADOS 

BAIXADOS 

NA 

ENFERMARIA 

DE 

RETENÇÃO 

(H Cmp) 

 

 

BAIXADOS 

NO HCE 

CPOR 0 0 0 0 

CEP 85 3 0 1 

AUTÓDROMO 56 2 0 1 

RIO CENTRO 187 2 3 2 

TOTAL 328 7 3 4 

Quadro 3- Atendimentos Médicos Rio +20  

Fonte: COMANDO 1ª REGIÃO MILITAR, 2012. 

Foi realizado o levantamento de material classe VIII consumido durante a 

Conferência Rio+20, esta quantificação de consumo é importante para os cálculos 

de logística e planejamento de Apoio de Saúde às operações de um modo geral, 

uma vez que o consumo será diferente dependendo diretamente do tipo de 

operação apoiada, como operações de guerra e de não guerra. 

Os Quadros, com a descrição do material classe VIII (medicamentos e 

material de penso) consumidos, estão descritos no Anexo A do presente estudo. 

 

 

3.5 AMPARO LEGAL PARA OPERAÇÃO DE SEGURANÇA REALIZADA AOS 

JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO RIO DE JANEIRO (JOP/RIO 2016) 

 

 

Segundo o Manual do Comitê Olímpico Internacional: Requisitos 

Operacionais do Contrato da Cidade Sede, a cidade que está sediando uma 

Olimpíada possui além de suas obrigações em garantir infraestrutura para os jogos, 

como locais adequados para competições, transporte público adequado, 

alojamentos para os atletas (Vila Olímpica), alimentação e assistência médica para 

as Confederações Olímpicas, estrutura de mídia para jornalismo, e controle 
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financeiro dos investimentos, a cidade olímpica também precisa garantir a 

segurança do evento, como segurança dos atletas, das áreas de competição em seu 

entorno, e das vias públicas, assim como garantir o transporte e a segurança no 

transporte dos atletas para as áreas de competições. (INTERNATIONAL OLYMPIC 

COMMITTEE, 2015). 

Com o intuito de garantir a possibilidade de execução das Olimpíadas no Rio 

de Janeiro, foram criadas duas leis federais que tratam sobre o assunto.  

A primeira foi a Lei Nº 12.035, de 1º de Outubro de 2009, que instituiu o Ato 

Olímpico, no âmbito da administração pública federal, com a finalidade de assegurar 

garantias à candidatura da cidade do Rio de Janeiro a sede dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016 e de estabelecer regras especiais para a sua realização, 

condicionada a aplicação desta Lei à confirmação da escolha da referida cidade pelo 

Comitê Olímpico Internacional. A Lei em questão define em seu art.12 que:  

O Governo Federal, observadas a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, e as responsabilidades definidas em instrumento próprio, 
promoverá a disponibilização para a realização dos Jogos Rio 2016, sem 
qualquer custo para o seu Comitê Organizador, de serviços de sua 
competência relacionados, entre outros, a:I - segurança; ... (BRASIL, 2009) 

Portanto, neste momento, o Governo Federal já estava se comprometendo com 

o Comitê Olímpico Internacional que iria garantir a segurança do evento, caso a 

cidade do Rio de Janeiro fosse escolhida para sediar a Olimpíadas e Paralimpíadas 

de 2016. 

A segunda Lei foi criada após a escolha do Rio de Janeiro como cidade sede 

aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que é a Lei nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, 

que dispôs sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos 

Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paralímpicos de 2016. Nesta Lei em seu art.32, 

Parágrafo único refere que:  

Sempre que o interesse público exigir e visando à atuação eficiente, os 
órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta da União 
poderão autorizar que seus servidores civis e militares exerçam suas 
funções nos locais oficiais, sem implicar subordinação às entidades 
organizadoras.” (BRASIL, 2013-C) 

No Brasil, em meio ao clima internacional de insegurança, decorrentes da 

crescente preocupação mundial em relação ao terrorismo devido a recentes ataques 

internacionais e em meio a um quadro de incertezas financeiras, o emprego das 
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Forças Armadas (FAs) em Operações de Segurança a Grandes Eventos passou a 

ser uma opção estratégica, contudo, o Brasil não foi a primeira nação do mundo a 

empregar suas Forças Armadas para realizar a segurança de uma Olimpíada.  

Os Estados Unidos da América (EUA) foi o primeiro país a utilizar suas 

Forças Armadas para apoiar a segurança da Olimpíada de 1996 em Atlanta. Nesta 

ocasião os EUA gastou 36 milhões de dólares com 15.000 militares de 45 estados e 

territórios. Os gastos foram com salários dos militares, viagens, diárias, suprimentos 

e equipamentos para suporte aos jogos. Os militares americanos garantiram a 

segurança nos locais de competição. (UNGAR, Bernard L., 2000) 

O mesmo ocorreu nas Olimpíadas de Londres em 2012, Olimpíada que 

antecedeu aos JOP/Rio 2016. Em Londres, embora a operação de segurança dos 

jogos tenha sido realizada pela polícia, o governo decidiu que o Ministério da Defesa 

contribuiria de forma significativa com as questões de segurança fornecendo uma 

ampla gama de apoio às autoridades civis. A contribuição da Defesa para a 

segurança das Olimpíadas de Londres incluiu recursos especializados e o emprego 

de 13.500 militares, que foram distribuídos da seguinte forma: (GOV.UK, 2011). 

a. 5.000 militares em apoio à polícia e outras autoridades civis, com 

capacidades especializadas, incluindo equipes de eliminação de armas 

explosivas, cães militares e apoio da Royal Navy ao policiamento marítimo, 

bem como uma força de contingência desarmada de 1.000 soldados para 

implantação de procedimentos em caso de emergência civil relacionados 

aos Jogos; 

b. 1.000 militares para fornecer suporte logístico; 

c. 3.500 militares, chegando a um pico de 7.500, para fornecer segurança no 

local dos eventos; 

d. Além da disponibilização de alguns militares para participarem dos eventos 

cerimoniais. (GOV.UK, 2011) 

Uma série de ativos militares foram empregados em outras situações, como: 

a. HMS Ocean, o maior navio da frota da Marinha Real, foi ancorado no 

Tamisa em Greenwich, e forneceu suporte logístico, acomodação e um 

local de pouso de helicóptero; 
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b. HMS Bulwark, na Baía de Weymouth, que forneceu comando e controle 

marítimo, acomodação, helicóptero e base de barcos e suprimento de 

logística; 

c. Jatos de Typhoon, estacionados temporariamente na RAF Northolt em 

Londres e helicópteros, dos modelos Puma e Lynx, operaram a partir do 

HMS Ocean para suportar a segurança do espaço aéreo; 

d. Recursos adequados de defesa aérea terrestre também foram 

disponibilizados para suportar o esforço de segurança do espaço aéreo. 

(GOV.UK, 2011) 

Além disso, os militares ingleses disponibilizaram bens imobiliários de defesa, 

incluindo casernas de Woolwich e guardas de cavalos. (GOV.UK, 2011) 

Seguindo na preparação dos amparos legais para a realização dos JOP Rio 

2016, foi publicado o Decreto Presidencial nº 7.538, de 1º de agosto de 2011 que 

definiu como Grandes Eventos a Jornada Mundial da Juventude de 2013, a Copa 

das Confederações FIFA de 2013, a Copa do Mundo FIFA de 2014, os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e outros eventos designados pelo Presidente da 

República. (BRASIL, 2011) 

 Seguiu-se com a publicação da Portaria Normativa Nº 2.221-MD, de 20 de 

agosto de 2012 que aprovou a Diretriz Ministerial que estabeleceu orientações para 

a atuação do Ministério da Defesa nas atividades compreendidas nos Grandes 

Eventos determinados pela Presidência da República. Nesta Portaria ficou 

determinado que: 

Neste contexto, o Ministério da Defesa está autorizado a realizar o 
planejamento para o emprego temporário das Forças Armadas para atuar: 
nas áreas de Defesa Aeroespacial, de Controle do Espaço Aéreo, de 
Defesa de Áreas Marítima, Fluvial e Portuária, de Segurança e Defesa 
Cibernéticas, de Preparo e Emprego, de Comando e Controle, de Defesa 
Contra Terrorismo, de Fiscalização de Explosivos, de Forças de 
Contingência e de Defesa Contra Agentes Químicos, Biológicos, 
Radiológicos ou Nucleares; em ações complementares, quando for o caso; 
e em outras atribuições constitucionais das Forças Armadas, em todas as 
cidades-sede, durante os Grandes Eventos. (BRASIL, 2012) 

O Comandante do Exército publicou a Portaria Nº 126, de 7 de março de 

2013, onde se Determinou que Estado-Maior do Exército supervisionasse as ações 

de apoio do Exército aos Grandes Eventos Internacionais a serem sediados no 

Brasil, dentre eles, os JOP/Rio 2016. (BRASIL, 2013-A)  
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Em seguida houve a publicação da Portaria Nº 1.177, de 30 de Setembro de 

2014, que veio Aprovar o Regimento Interno da Assessoria Especial para os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 AJO 2016 (EB 10-RI-09-004), e deu outras 

providências. Nesta Portaria, ficou determinado que a AJO 2016 teria sua sede 

principal no Palácio Duque de Caxias, diretamente subordinada ao Comando do 

Comando Militar do Leste (CML), e disporia de um escritório secundário na Vila 

Militar, sendo coordenada por um Oficial-General de Divisão da ativa. A AJO 2016 

teve como finalidade: (BRASIL, 2014-A). 

I - atuar junto à Autoridade Pública Olímpica (APO), ao Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB), ao Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, à Assessoria Especial para os Grandes Eventos do Ministério da 

Defesa (AEGE/MD), à Empresa Olímpica Municipal (EOM), ao Comitê Organizador 

Rio 2016, e aos órgãos de segurança e ordem pública da cidade e do Estado do Rio 

de Janeiro, de modo a acompanhar assuntos de interesse do Exército Brasileiro 

(EB), em relação aos Jogos Rio 2016, na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades 

sedes do futebol olímpico; 

II - coordenar as iniciativas e assuntos de interesse do EME - Assessoria 

Especial para os Grandes Eventos do Exército Brasileiro (AEGE/EB), dos Órgãos de 

Direção Setoriais do Exército e do CML, junto às entidades envolvidas nos Jogos 

Rio 2016, situadas na área de responsabilidade do CML, mantendo o alinhamento 

dessas iniciativas com as Diretrizes do Comandante do Exército e; 

III - planejar e assessorar na destinação do legado da participação do Exército 

nos Jogos Rio 2016, na área de responsabilidade do CML. (BRASIL, 2014-A) 

Coube à coordenação geral da AJO 2016 acompanhar e assessorar no 

planejamento, orientação, coordenação e controle de todas as atividades referentes 

à participação do Exército nos Jogos Rio 2016, na área de responsabilidade do 

CML. Sendo que nos casos omissos deste Regimento Interno, seriam gerenciados 

pelo Comandante Militar do Leste. (BRASIL, 2014-A)  

O Organograma da Assessoria Especial para os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016 foi estabelecida da seguinte forma a que se segue na Figura 

1: (BRASIL, 2014-A). 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Organograma da Assessoria Especial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016  

Fonte: BRASIL, 2014-A. 

  

O Estado Maior do Exército (EME) publicou a Portaria nº 186, de 17 de 

setembro de 2013, nessa Portaria houve a aprovação do Plano de Capacitação para 

os Grandes Eventos de 2014 e 2016. Neste documento, observa-se a preocupação 

com a capacitação de militares de saúde que irão ser designados para o Apoio de 

Saúde aos JOP Rio 2016. Foi referido no item 4 letra (d) que: 

d. Na área de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) 
os seguintes especialistas deverão ter prioridade na capacitação: 1) Oficiais 
e sargentos instrutores/monitores da Seção de Instrução DQBRN da Escola 
de Instrução Especializada (EsIE); 2) Oficiais e sargentos do 1º Batalhão de 
Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear e da Companhia de 
Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear; 3) Especialistas da 
Divisão DQBRN do Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e do Instituto de 
Biologia do Exército (IBEx) que atuam na área DQBRN; 4) Oficiais e 
sargentos de Saúde, previstos para comporem as Forças de Resposta 
Emergência (FRE) e Forças de Resposta Imediata (FRI); 5)... (grifo 
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nosso) (BRASIL, 2013-B). 

O Ministro da Defesa, no âmbito de suas atribuições, publicou a Portaria 

Normativa Nº - 232/MD, de 30 de JAN de 2015, que autorizou que: 

O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), a Secretaria Geral 
do MD (SG) e os Comandos da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e 
da Aeronáutica a realizarem o planejamento, a preparação e o apoio das 
Forças Armadas para participar e/ou atuar: I - na segurança dos Jogos 
Olímpicos e Jogos Paraolímpicos Rio 2016 (JO2016) em áreas de Defesa 
Nacional (Ações Aeroespaciais e Aeroportuárias; e Emprego dos Meios 
Aéreos; Ações Marítimas e Fluviais; Fiscalização de Explosivos; Proteção 
de Estruturas Estratégicas; Força de Contingência; Segurança e Defesa 
Cibernética); de Segurança de Dignitários e da Família Olímpica; de 
Segurança e Controle de Tráfego; de Polícia Ostensiva; de Prevenção a 
Incidentes e Catástrofes; de Vigilância e Controle de Acesso; de Comando e 
Controle; de Polícia Judiciária em Áreas Militares; de Pronta Resposta; de 
Inteligência; de Prevenção, Repressão e Combate ao Terrorismo; todas em 
coordenação e articulação com os Órgãos de Segurança Pública, 
Inteligência e Defesa Civil, nos locais de interesse dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016 e em conformidade com o planejamento estratégico 
de segurança para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 
estabelecido com todas as instituições de segurança participantes; II - na 
preparação de atletas militares de alto rendimento que contribuam com a 
formação das equipes olímpicas brasileiras; III - na cooperação estabelecida 
para o aproveitamento de áreas militares, mediante condições e requisitos 
acordados entre os respectivos partícipes; IV - no apoio à organização dos 
JO2016 por intermédio de ações complementares definidas conjuntamente 
e sem prejuízo para as atividades constitucionais das Forças Armadas; e V - 
no uso de aeródromos militares para embarque e desembarque de 
passageiros e cargas, trânsito e estacionamento de aeronaves civis, 
mediante ordem. (BRASIL, 2015-C) 

Em 15 de outubro de 2015, o EME publicou sua Portaria nº 258 que Aprovou 

a Diretriz para a definição das responsabilidades dos diversos Órgãos do Exército 

referentes aos Projetos da Instituição para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 

2016 (JO 2016).  

Nesta Portaria, foi definido na Área Temática Prevenção de Incidentes e 

Catástrofes, o Projeto 44 - “Capacitação de Efetivos em Atendimento Pré-Hospitalar 

(APH)” e o Projeto 40 - “Realização do Primeiro Atendimento e a Remoção de 

Pessoas e Objetos Contaminados para Áreas Seguras”, determinou que estivesse a 

cargo da Diretoria de Saúde (D Sau) o Projeto 46 - “Adequação das Instalações de 

Hospitais Militares para Atendimento de Vitimados em Acidentes QBRN”.  

Esta Portaria ainda definiu que na Área Temática Pronta Resposta, o Projeto 

32 - “Remoção e Condução de Vítimas Graves”, estaria a cargo da Diretoria de 

Material de Aviação do Exército (DMAvEx). Começando as determinações de como 
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deveriam ser norteados o planejamento do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016. 

(BRASIL, 2015-B) 

No ano de 2016 foram publicados dois Decretos Presidenciais, como o 

Decreto Nº 8.758, de 10 de Maio de 2016, que regulamentou a Lei nº 7.565, de 19 

de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para 

estabelecer procedimentos a serem observados com relação a aeronaves suspeitas 

ou hostis durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. (BRASIL, 2016-E) e 

o Decreto de 8 de Agosto de 2016 que já ampliou e sistematizou as determinações 

presidenciais de emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem 

nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. (BRASIL, 2016-D).  

 A partir desses decretos presidenciais as FAs passariam a realizar as ações 

previstas no Plano Estratégico de Segurança Integrada - PESI para os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, de 1° de julho a 25 de setembro de 2016, 

passando a executar uma missão constitucional de Garantia da Lei e da Ordem 

decretada pelo Presidente da República. (BRASIL, 2016-D). 

Segundo o art. 142 da Constituição Federal: 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. (BRASIL, 1988) 

Foi publicada em 16 de fevereiro de 2016 a Portaria Nº 032 do EME, que 

Aprovou a Diretriz para a participação do Exército em apoio aos Grandes Eventos, 

com a finalidade de Regular o planejamento e as condições de execução da 

participação do Exército em apoio aos Grandes Eventos, definindo 

Responsabilidades, Atribuições e delineando quatro fases da operação:  

a. 1ª FASE: Planejamento Geral;  

b. 2ª FASE: Planejamento Detalhado e Medidas Preparatórias;  

c. 3ª FASE: Execução e;  

d. 4ª FASE: Desmobilização. (BRASIL, 2016-C) 

A Portaria Nº 202, de 3 de Março de 2016, é uma portaria do Comandante do 

Exército criada para alterar dispositivos do Regimento Interno da Assessoria 

Especial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 - AJO 2016 (EB 10-RI-
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09004), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.177, de 30 de 

setembro de 2014.  

As principais alterações desta Portaria foram à inclusão do Comando de 

Operações Terrestres (COTER) no âmbito de coordenação do AJO 2016 e a 

determinação que o relatório de prestação de contas de sua participação no grande 

evento que deveria ser redigido pela Assessoria ao final dos trabalhos, fosse 

entregue ao EME e não mais à 3ª Subchefia do EME. (BRASIL, 2016-A)  

Ao mesmo tempo em que foi publicada a Portaria Nº 202, também foi 

publicada a Portaria Nº 203, que determinou que Estado-Maior do Exército e o 

Comando de Operações Terrestres supervisionassem as ações de apoio do Exército 

aos Grandes Eventos Internacionais a serem sediados no Brasil e deu outras 

providências.  

Através desta Portaria o EME e o Comando de Operações Terrestres 

(COTER) passaram a ser responsáveis pela supervisão das ações de apoio do 

Exército aos Grandes Eventos Internacionais a serem sediados no Brasil, em 

especial os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. O COTER passou a ser 

responsável pelo acompanhamento dos procedimentos administrativos para a 

aplicação de recursos e a imediata apropriação dos bens e serviços adquiridos. 

(BRASIL, 2016-B).  

As alterações das Portarias Nº 202 e 203 visavam à adequação da operação 

na nova Doutrina Militar Terrestre. 
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4. RESULTADOS 

 

 

O planejamento do apoio de Saúde para operações de cooperação e 

coordenação com agências ocorre de maneira semelhante a todos os tipos de 

planejamento de operações que se enquadram nesta forma de emprego, portanto, o 

Caderno de Instrução proposto por este estudo, poderá contribuir para a 

consolidação de uma Doutrina Militar de Saúde futura e um possível Manual de 

Saúde para Apoio de Saúde nas operações de coordenação e cooperação com 

agências. 

 

 

4.1 APOIO DE SAÚDE AOS JOP/RIO 2016 

 

 

A missão da Saúde nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 objetivou 

apoiar, no que tange a Função Logística de Saúde, à Operação Combinada de 

Cooperação e Coordenação com Agências, desempenhadas pela Marinha, Exército 

e Aeronáutica, em um ambiente de interoperabilidade entre as Forças Armadas e 

em um ambiente interagências, onde foram acrescidos componentes civis de saúde 

na operação realizada.  

A operação apoiada tinha o objetivo de garantir a segurança e adequada 

execução dos Jogos sediados pelo Brasil, sendo uma operação constitucional, de 

segurança de grandes eventos e de chefe de estado, onde existiam conjuntamente 

aspectos de proteção integrada, de garantia da lei e da ordem, visando também à 

prevenção e o combate ao terrorismo e a Proteção de Estruturas Estratégicas. 

(CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO, 2016). 
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4.1.1 Do planejamento do Apoio de Saúde 

 

   

Para a execução da operação conjunta foi criado o Comando Geral de Defesa 

de Área (CGDA) que teve sua sede no Comando Militar do Leste (CML), onde 

participaram as Forças Armadas, Órgãos Governamentais, Forças Auxiliares e a 

Defesa Civil. O Apoio de Saúde visava à manutenção da saúde e higidez dos 

militares envolvidos na missão e deveria estar preparada para agir em qualquer 

incidente possível que pudesse ocorrer durante o evento.  

O Assessor de Saúde aos JOP Rio 2016 foi o Inspetor de Saúde do CML. O 

Assessor de Saúde foi uma função criada dentro do Estado Maior do CGDA com a 

missão de organizar o apoio de saúde ao Grande Evento, assim como decidir o 

desdobramento e emprego do Serviço de Saúde para o adequado cumprimento da 

missão. 

O Serviço de Saúde participou como uma célula logística dentro do Estado-

Maior do CGDA, participando das reuniões que lhe eram pertinentes e prestando 

apoio de inteligência médica. A participação do Serviço de Saúde contou com a 

presença do Assessor de Saúde aos JOP Rio 2016, com a presença de um Oficial 

de Ligação da Saúde ao CGDA (O Lig Sau ao CGDA), que facilitava a comunicação 

e a execução das ações de comando entre o Assessor de Saúde, o CGDA e os 

Serviços de Saúde que estavam desdobrados a fim de garantirem o socorro 

imediato aos militares designados para a missão. 

Seguindo a linha de planejamento de uma operação, já descrita no item 2.3 

deste trabalho, em nível de planejamento estratégico foi desenvolvido para os JOP 

Rio 2016 o PEECFA JO Rio 2016. O Plano Operacional de Apoio de Saúde aos JOP 

Rio 2016 foi elaborado em nível de Seção de Saúde Regional do Cmdo 1ªRM 

conjuntamente com a Inspetoria de Saúde do CML através da confecção de 3 

Planos de Emprego: 

a. Emprego do Apoio do Serviço de Saúde para os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016-Apêndice 4 (ao Anexo “E” do plano OP JOP Rio 

2016); 
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b. Diretriz nº03/16 – Emprego do Apoio de Saúde nas Ocorrências de 

Eventos com Agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos e/ou 

Nucleares; e 

c. Emprego do Apoio do Serviço de Saúde em Eventos com Múltiplas 

Vítimas. (INSPETORIA DE SAÚDE CML, 2016) 

Os Jogos Olímpicos aconteceram do dia 05 ao dia 21 de agosto de 2016 e os 

Jogos Paralímpicos aconteceram do dia 7 ao dia 18 de setembro de 2016. As 

competições ocorreram em quatro regiões do município do Rio de Janeiro, que 

foram denominadas de Clusters Olímpicos. Os quatro Clusters Olímpicos foram:  

a. Região da Barra da Tijuca (englobando o Campo Olímpico de Golfe, 

Pontal, Parque Olímpico da Barra com as Arenas Cariocas 1, 2 e 3, a 

Arena do Futuro, Arena Olímpica do Rio, Centro Aquático Maria Lenk, 

Centro Olímpico de Tênis, Estádio Olímpico, Velódromo Olímpico do 

Rio, Rio Centro Pavilhão 2, 3, 4 e 6); 

b. Região de Copacabana (englobando a Arena de vôlei de praia, Estádio 

da Lagoa, Forte de Copacabana e Marina da Glória); 

c. Região de Deodoro (englobando a Arena da Juventude, Centro Aquático 

de Deodoro, Centro Olímpico de Hipismo, Centro Olímpico de Hóquei, 

Centro Olímpico de Tiro, Estádio de Deodoro e Parque Radical do Rio);  

d. Região Maracanã (englobando Estádio Olímpico, Sambódromo, Centro 

Aquático Júlio de Lamare, Estádio Maracanã, Estádio do 

Maracanãzinho). (ESTADO MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS, 

2016). 

Na operação combinada, houve a criação dos Comandos de Defesa Setorial 

(CDS), que foram implantados no entorno das regiões que sediaram eventos dos 

JOP Rio 2016, sendo eles o CDS Maracanã, CDS Barra, CDS Copacabana e CDS 

Deodoro, garantindo apoio de segurança aos Clusters Olímpicos. 

Para normatização do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016, em um ambiente 

interagências, foi realizado e escrito o: “Plano de Contingência para Eventos com 

Múltiplas Vítimas durante os JOP Rio 2016”, onde foram signatários o CGDA, o 

SEDEC/SuEGE (Superintendência Extraordinária para Grandes Eventos), a Defesa 

Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro, a 
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Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Guarda 

Municipal do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde e a Força Nacional do Ministério 

da Justiça. 

Foi determinado no Plano de Contingência para Eventos com Múltiplas 

Vítimas durante os JOP Rio 2016 que os pontos críticos e sensíveis por região 

seriam: 

a. Na Região Barra da Tijuca- Parque Olímpico e Vila dos Atletas; 

b. Na Região de Copacabana – Estações de metrô, Pontos Turísticos como 

Cristo Redentor e Pão de Açúcar, Praias; 

c. Na Região Maracanã – Estádio do Maracanã (onde ocorreram as 

cerimônias de abertura e encerramento), Estações de metrô e trem, Centro 

Integrado de Comando e Controle Regional; 

e. Na Região de Deodoro – Estações de trem, Avenida Brasil, proximidade de 

comunidades. (ESTADO MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS, 2016).  

O Plano de Contingência seria ativado quando houvesse: 

a. Ocorrências envolvendo produtos perigosos e ações de Defesa Química 

Biológica Radiológica e Nuclear (DQBRN); 

b. Acidentes ocorridos em Transportes de Massa Terrestre; 

c. Ações violentas praticadas durante manifestações sociais; 

d. Desastres Tecnológicos (Incêndios diversos); 

e. Desastres naturais (Inundações). (ESTADO MAIOR CONJUNTO DAS 

FORÇAS ARMADAS, 2016).  

O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Hospitais Civis, ficaram com a 

incumbência de prestar socorro, primeiro atendimento, remoção hospitalar e 

internações aos civis que se envolvessem em qualquer situação relacionada aos 

JOP Rio 2016 que colocasse em risco a saúde dos mesmos. 

O Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016 que foi empregado no âmbito da 

operação das FA visava à manutenção do bom estado sanitário da tropa empregada 

nos JOP Rio 2016, devendo estender os atendimentos a civis somente nas 

situações de incidentes com DQBRN e caso fosse solicitada pelas agências civis, 

um apoio de Saúde Militar ao Apoio de Saúde Civil estabelecido. 

Portanto, as Atribuições do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016, no que tange 

à operação combinada das FAs, foram: 
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a. Coordenar as atividades ou ações que visavam manter o bom estado 

sanitário da tropa empregada nos JOP Rio 2016; 

b. Coordenar as ações para atender as demandas em instalações, pessoal e 

material para apoio de saúde durante os JOP Rio 2016; 

c. Coordenar as atividades de Medicina Preventiva e Curativa, assim como as 

atividades de evacuação de feridos e evacuação médica; 

d. Coordenar as ações de instalações de saúde, quando a situação 

operacional exigisse, e coordenar a utilização dos hospitais civis e militares 

em apoio às tropas empregadas; 

e. Planejar a atuação inicial em caso de acidentes com um grande número de 

feridos. 

Para um adequado cumprimento da missão, o Apoio de Saúde foi desdobrado 

da seguinte maneira: 

a. O Hospital de Campanha (H Cmp) foi desdobrado em dois Postos de 

Socorro (PS), um PS para apoio ao CDS Deodoro e outro PS para apoio ao 

CDS Maracanã; 

b. O H Cmp também desdobrou um Posto de Atendimento Avançado (PAA) 

para apoio ao CDS Barra; 

c. A Policlínica Militar da Praia Vermelha (PMPV) ficou em condições de apoiar 

o CDS Copacabana, pela sua proximidade com o local; 

d. A Policlínica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) e a Policlínica Militar de Niterói 

(PoMN) ficaram em condições de mobiliar ou ampliar a atuação de seus 

Postos de Pronto Atendimento à Família Militar, a fim de desonerar os 

Hospitais Militares; 

e. O Hospital Central do Exército (HCE) e o Hospital Geral da Vila Militar 

(HGeRJ), permaneceram em condições de receberem os militares 

evacuados pelas viaturas ambulâncias dos CDS empregados nos JOP Rio 

2016; 

f. O Instituto de Biologia do Exército (IBEx) recebeu a missão de manter 

adequados os níveis de estoque de sangue e hemoderivados, assim como 

realizar a monitorização e identificação de agentes biológicos passíveis de 

causarem danos consideráveis à saúde humana e a detecção dos casos que 

saíssem da rotina; 
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g. O Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEx), ficou 

responsável pelo suprimento de material classe VIII às tropas das FA 

envolvidas nos JOP Rio 2016; 

h.  O Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) prestaria o atendimento aos 

militares da Marinha e atendimento aos militares e civis que fossem 

vitimados por agentes radiológicos e nucleares; 

i.  O Hospital Central do Exército (HCE), além de receber os militares do 

Exército evacuados, ficou com a missão de prestar atendimento aos 

militares e civis vitimados com agentes biológicos; 

f. O Hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG) ficou com a missão de 

receber os militares da Aeronáutica que fossem evacuados e deveriam 

prestar atendimento aos militares e civis vitimados por agentes químicos. 

(ESTADO MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS, 2016); 

g. Como OMS Reservas, em casos que fossem necessários mais leitos de 

hospitalizações que não estivessem disponíveis na área do entorno onde se 

desenvolveria os JOP Rio 2016, pacientes baixados poderiam ser 

evacuados para o Hospital Militar de Resende, Hospital Geral de Juiz de 

Fora e Hospital Militar de Área de São Paulo. (INSPETORIA DE SAÚDE DO 

CML, 2016). 

Foi ainda determinado Equipes de Atendimento Pré-Hospitalar, que seria 

realizado pelos Postos de Socorro das Unidades, que seriam desdobrados em locais 

determinados pelo seu Comandante, com a maior proximidade possível do local de 

emprego das tropas, equipados com Viaturas Ambulâncias dos CDS para permitir a 

consolidação de uma cadeia de evacuação. 

A definição de como seria o procedimento do circuito de ambulâncias, ficou a 

cargo de cada GU e OM que possuísse ambulância e fosse realizar evacuação de 

baixados (INSPETORIA DE SAÚDE CML, 2016), não havendo, portanto, uma 

definição centralizada em um Plano escrito em Nível Operacional que já 

determinasse de uma maneira uniforme, como seriam as normas de evacuação.  

Os militares baixados também poderiam ser removidos por evacuações 

aéreas, sendo esse apoio realizado pelo Batalhão de Aviação do Exército (BAVEx) e 

Centro de Aviação do Exército (CAVEx), na forma de evacuação de feridos, ou seja 

Casualty Evacuation (CASEVAC), utilizando-se de viaturas aero móveis de asa 
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móvel para transporte de feridos. (ESTADO MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS 

ARMADAS, 2016). 

 

 

4.1.2 Da execução do Apoio de Saúde 

 

 

O Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016 precisou suprir as necessidades de 

saúde dos militares das seguintes OM e Unidades, que apoiaram e se dividiram da 

seguinte forma nos CDS: 

CDS DEODORO CDS MARACANÃ CDS 

COPACABANA 

CDS BARRA 

Cmdo 1ª DE e  

Cia C 

Cmdo AD/1 e Bia 

Cmdo 

FT MB Cmdo Bda Inf Pqdt e 

Cia C 

GUEs/9ª Bda Inf Mtz 

(a 4 Batalhão 

Olímpico (BO)) 

AD/1 (-14º GAC)  

(a 2 BO) 

Gpt Op Fuz Nav (a 3 

BO) 

Bda Inf Pqdt  

(a 3 BO) 

1 Bda (a 2 BO + 1 

BO Mec) 

32º BIL (32º BIL (-) + 

Elm 38º BI + Elm 56º 

BI) 

GT Marítimo 1º BO Mec 

11ª BPE 1BO Mec Dst Lig Arenas Dst Lig Arenas 

2º RCG Dst Lig Arenas Elm OSOP Elm OSOP 

Dst Lig Arenas Elm OSOP _________ _________ 

1 Cmdo Bda _________ _________ _________ 

1º BG(+1 Cia Esct) _________ _________ _________ 

1º BPE(+ 1 Cia PE) _________ _________ _________ 

1 Cmdo Bda e  

Cia C 

_________ _________ _________ 

1 BO/ Bda Inf Pqdt _________ _________ _________ 

1 BO _________ _________ _________ 

15º RCMex _________ _________ _________ 

Elm OSOP _________ _________ _________ 

Quadro 4- OM e Unidades a serem apoiadas pela Saúde 

Fonte: INSPETORIA DE SAÙDE DO CML, 2016 
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O período de execução do Apoio de Saúde se iniciou 30 dias antes do início 

das Olimpíadas Rio 2016, por se tratar do período de mobilização e adestramento 

das tropas, se manteve durante as Olimpíadas Rio 2016, no período de arejamento 

entre as Olimpíadas Rio 2016 e Paralimpíadas Rio 2016, durante o período das 

Paralimpíadas Rio 2016 e terminou após 7 dias do término do período das 

Paralimpíadas Rio 2016 para cobrir a fase da desmobilização. 

Os recursos financeiros gastos para custear despesas médicas em Apoio aos 

JOP Rio 2016 (AÇÃO 14 SY- DIExnº115-DSau), estão descritos no quadro abaixo: 

 

 

 
R$1.982.837,05 

Aquisição de insumos para confecção do Kit de proteção 
individual; 

Aquisição de medicamentos e material penso em apoio aos 
JOP Rio 2016. 

R$ 300.000,00 Aquisição de material para laboratório de análises clínicas do 
HCmp 

Quadro 5- Gastos em Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016 

Fonte: INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016 

 

Os atendimentos em saúde classificados como 1º escalão são aqueles que 

possuem como objetivo realizar a triagem, a estabilização, os diagnósticos e 

tratamentos de baixa complexidade e a evacuação terrestre ou aero médica, estes 

forma realizados nos Postos de Socorros (PS) desdobrados. 

Os atendimentos em saúde classificados como de 2º escalão já são aqueles 

que necessitam de uma média complexidade de meios e recursos para ocorrerem e 

foram realizados pelo Hospital Geral do Rio de Janeiro (Deodoro), onde também 

ocorreram atendimentos de 1º escalão, com baixa complexidade. A capacidade de 

atendimento do Hospital Geral do Rio de Janeiro foi ampliada com o desdobramento 

de módulos do Hospital de Campanha. 

Os atendimentos em saúde classificados como 3º escalão são aqueles 

descritos como que necessitam de alta complexidade de meios e recurso para 

ocorrerem, estes foram realizados no Hospital Central do Exército (Benfica), onde 

também ocorreram atendimentos de 2º escalão, além de ser referência para 

atendimento de vítimas de eventos de natureza biológica. O Hospital Central do 
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Exército também contou com instalações do Hospital de Campanha, em reforço ao 

Plano de Contingência para Atendimento de vítimas de Bioterrorismo. 

O Posto de Atendimento Avançado (Barra) realizou atendimento médico 

clínico e odontológico emergenciais, exames laboratoriais e evacuação terrestre ou 

aero médica. (INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 

Pormenorizando como ocorreram os atendimentos em saúde para cada CDS, 

observa-se o descrito a seguir: 

a. CDS Deodoro: 

i. O atendimento de 1º Escalão foi realizado pelo Posto de Socorro (PS) 

desdobrado pela própria OM e com médico e auxiliares orgânicos da 

OM; 

ii. O atendimento de 2º Escalão foi realizado pelo HGeRJ. 

b. CDS Barra: 

i. O atendimento de 1º Escalão foi realizado pelo Posto de Socorro (PS) 

desdobrado pela própria OM e com médico e auxiliares orgânicos da 

OM; 

ii. O atendimento de 2º Escalão foi realizado pelo Posto de Atendimento 

Avançado (PAA) do Hospital de Campanha (HCmp) apoiado pelo Dst 

Sau Pqdt. 

c. CDS Maracanã: 

i. O atendimento de 1º Escalão foi realizado pelo Posto de Socorro (PS) 

desdobrado pela própria OM e com médico e auxiliares orgânicos das 

OM; 

ii. O atendimento de 2º Escalão foi realizado na forma de apoio direto 

pela PMRJ ou pelo HCE. 

d. CDS Copacabana: 

i. O atendimento de 1º Escalão foi realizado pelo Posto de Socorro (PS) 

desdobrado pela própria OM e com médico e auxiliares orgânicos das 

OM, sendo apoiado pela Policlínica Militar da Praia Vermelha (PMPV); 

ii. O atendimento de 2º Escalão foi realizado na forma de apoio direto 

pelo HCE. (INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016); 

iii. Todos os atendimentos de 3º escalão foram encaminhados para o 

HCE. 
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Os elementos de saúde foram disponibilizados através das seguintes formas: 

a. Cada OM possuía o seu PS com 01 médico e equipe de saúde orgânica da 

mesma; 

b. Os Módulos do H Cmp desdobrados na operação foram mobiliados por 

profissionais especializados (Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Praças 

de Saúde) oriundos das OMS da Guarnição do RJ, conforme distribuição 

realizada pela Seção de Saúde Regional da 1ªRM; 

c. As OMS do “Núcleo de Coordenação de Saúde” (HGeRJ, PMPV, PMRJ e 

HCmp) foram reforçadas em pessoal convocado extraordinariamente pelo 

Serviço Militar Regional, que convocou extraordinariamente 26 Médicos, 03 

Farmacêuticos, 05 Fisioterapeutas, 01 Psicólogo, 04 Enfermeiros, 03 

Veterinários, 187 Técnicos de Enfermagem e 08 Técnicos de Laboratório; 

d. Foram mobilizados pela 1ª RM especialistas em Defesa Biológica, das 

demais OMS, para mobiliarem HCE, hospital de referência na área para 

vítimas de agentes biológicos; 

e. Existiu uma equipe veterinária para a inspeção de gêneros alimentícios e 

controle de pragas e vetores; 

f. E foi determinada uma participação dos Alunos Curso de Formação de 

Oficiais da Escola de Saúde do Exército 2016, mesmo que sumária. 

(INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 

Foram realizados atendimentos observando-se os preceitos de Medicina 

Preventiva, Medicina Operativa, Medicina Assistencial, Medicina Pericial, Assistência 

a População Civil (em casos excepcionais de Urgência e ou Emergência) e 

Biossegurança. (INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 

A comunicação entre os elementos de saúde foi escalonada em 3 níveis, da 

seguinte forma: 

a. Em 1º Escalão foi constituído por um oficial de Saúde em cada um dos 

CDS; 

b. Em 2º Escalão contava com 01 Oficial Médica da Inspetoria de Saúde e 18 

oficiais de Saúde da 1ª Região Militar, permanecendo um Oficial por dia 

durante 24h, no CGDA; 

c. Em 3º Escalão foi constituído por 2 Oficiais de Saúde integrantes da 

Inspetoria de Saúde do CML que ficaram com a incumbência de realizar a 
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ligação com as Organizações Civis de Saúde. (INSPETORIA DE SAÚDE 

DO CML, 2016) 

No planejamento inicial, a comunicação seria realizada apenas através de um 

celular funcional e apenas pelo veículo de Whatsapp, como foi percebido que este 

tipo de comunicação provavelmente não atenderia a todas as necessidades de 

comunicação, foi solicitado também aparelhos de rádio e canal exclusivo para 

comunicação em saúde para a Célula de Comunicação do CGDA (BEsCom), sendo 

disponibilizados 19 rádios Motorola APX 2000, com seus respectivos carregadores e 

uma bateria extra, que foram distribuídos a todos os Diretores de OMS, ao O Lig 

Sau ao CGDA e um rádio que também possuía um canal extra de comunicação com 

os Generais do CGDA que foi entregue ao Assessor de Saúde ao CGDA. 

(INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 

Alguns rádios distribuídos aos Diretores ficaram com seus Chefes de Equipe, 

por 24 horas, em suas OMS. Também por sugestão da Comunicação (BEsCom), foi 

utilizado o serviço de Telegram, que se mostrou bastante útil em substituição ao 

Whatsapp, que inclusive por decisão judicial, foi suspenso suas atividades por 48 

horas durante o período das Olimpíadas Rio 2016, o que inviabilizaria a 

Comunicação do Apoio de Saúde caso as outras medidas adicionais ao 

planejamento inicial não tivessem sido adotadas. (INSPETORIA DE SAÚDE DO 

CML, 2016) 

As outras células do CGDA também recebiam informações dos CDS pelo 

sistema do Pacificador (Sistema de Comando e Controle Pacificador, desenvolvido 

pelo Centro de Desenvolvimento de Sistemas, em apoio às ações de segurança e 

defesa conduzidas pelo Comando Geral de Defesa de Área), a Saúde não dispunha 

de computador para acessar as informações do Pacificador, o que contribuiu para o 

atraso de algumas informações de Saúde que chegaram pelo Pacificador e tiveram 

que serem repassados pelos O Lig de outras células, aos O Lig Sau ao CGDA, para 

que fossem tomadas as providências necessárias. O sistema do Pacificador se 

demonstrou, sem sobra de dúvidas, uma excelente ferramenta de comunicação 

durante os JOP Rio 2016. (fonte: o autor) 

Apesar de ser prevista a EVAEM, não existia aeronaves equipadas com 

material de saúde para a realização dos mesmos, sendo apenas possível à 

realização de transportes de feridos. Também não foram planejados planos de voo 
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para a realização da EVAEM ou transportes de feridos, deixando a cargo da FAB a 

realização de EVAEM, contudo, a FAB somente disponibilizou aviões para a 

realização de EVAEM, que necessitam de aeroportos e não podem realizar a 

EVAEM de curtas distâncias, que necessitam de helicópteros equipados 

adequadamente. Contudo, houve a realização do treinamento de transporte de 

feridos ministrado pelo CAVEx, que será pormenorizado em outro tópico. (fonte: o 

autor) 

Em relação às ambulâncias disponíveis para as evacuações terrestres, 

segundo o Relatório Final da Inspetoria de Saúde do CML foram: 

 

Ambulâncias das 
OMS (HCE, HGeRJ, 

PMRJ, PMPV e 
PoMN) 

 
Quantidade 

 
ambulâncias comuns 

 
13 

 
ambulâncias UTI 

 
08 

                  Quadro 6- Tipos de ambulâncias disponíveis 

                   Fonte: INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016 
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Total de ambulâncias por OM 

OM   EXISTENTE DISPONÍVEL 

GUEs-9ª Bda 
Inf Mtz 

28 20 

1ª RM 5 5 

1ª DE 12 7 

CML 4 4 

BDA INF PQDT 13 11 

12ª BDA 
INF L 
(AMV) 

0 0 

4ª BDA INF L 
MTH 

14 9 

AD/1 0 0 

CMDO AV EX 0 0 

15ª BDA INF 
MEC 

0 0 

5ª BDA CAV 
MEC 

0 0 

 
TOTAL 

 
76 

 
56 

                Quadro 7- Ambulâncias utilizadas para evacuações terrestres 

                  Fonte: INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016 

 

A definição do circuito de ambulâncias não fez parte do planejamento 

operacional e ficou na esfera do planejamento tático a cargo de cada OM que 
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possuía a ambulância, não havendo sido definido Postos de Muda para as 

ambulâncias e de ambulâncias reservas para suprir possíveis incidentes com 

Múltiplas Vítimas. 

As maiorias dos oficiais de saúde que realizaram a execução do Apoio de 

Saúde aos JOP Rio 2016, não participaram do planejamento do Apoio de Saúde aos 

JOP Rio 2016, o que ocasionou alguma dificuldade na execução e necessidade de 

adequação do planejamento inicial. 

Os O Lig Sau ao CGDA realizaram diariamente a quantificação dos números 

de atendimentos médicos, odontológicos, baixas, evacuações terrestres, EVAEM, 

transporte de feridos, casos graves com risco de morte, acidentes em serviço, 

doenças de notificação compulsória, com base nas informações que recebiam das 

OMS, dos CDS e dos O Lig Sau em 3º escalão. Assim como as unidades 

desdobradas para realizar o Apoio de Saúde aos CDS, realizavam uma relação 

diária com os tipos de doenças e seu CID 10 (Classificação Internacional de 

Doenças) para a realização futura de uma análise epidemiológica dos atendimentos 

realizados durante os JOP Rio 2016. 

Os dados levantados de atendimento em saúde eram diariamente repassados 

ao CGDA durante os “briefings” diários. 

Foi mobilizada uma equipe para atendimento e descontaminação em 

incidentes DQBNR com treinamento adequado para apoio em cada um dos CDS, 

contudo, nem todas as equipes possuíam oficiais médicos e sargentos de saúde 

com treinamento DQBNR para possibilitar a otimização do atendimento médico 

nestes casos. 

 

 

4.1.3 Treinamentos e adestramento administrados ao efetivo profissional de 

Saúde para os JOP Rio 2016 

 

 

Para a execução do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016, foi administrado o 

curso DQBRN para 59 oficiais de Saúde e 15 praças do EB, a fim de compor as 

Equipes DQBNR. (INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 
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Foi realizado um treinamento para transportes de feridos, coordenado pelo 

CAVEx, na Base dos Afonso com elementos de saúde, onde participaram 19 oficiais 

médicos e 17 praças técnicos de enfermagem, além de 10 militares da 1ªRM, sendo 

8 oficiais e 2 praças. (INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016)  

Também foi realizado um treinamento com incidente DQBNR, na linha 

ferroviária de trem na Estação de Deodoro. Nesse treinamento, o CGDA já estava 

em funcionamento, as tropas de Segurança, DQBNR e de Apoio de Saúde seriam 

acionadas quando o atentado fictício ocorresse. Durante o treinamento foi avaliado a 

capacidade de resposta e contra resposta do dispositivo montado e observou-se que 

os canais de comunicação funcionaram adequadamente, que houve adequado 

desdobramento das equipes DQBRN e um adequado comportamento das equipes 

de saúde no que se refere aos atendimentos e socorros às vítimas, assim como as 

evacuações realizadas. O treinamento inclusive repercutiu positivamente na 

imprensa nacional. 

 

 

4.1.4 Número total de atendimentos em Saúde nos JOP Rio 2016 e 

epidemiologia 

 

 

As estatísticas de atendimentos em saúde constantes no Relatório Final da 

Inspetoria de Saúde do CML estão imprecisas, sendo apresentadas através de 

gráficos desenhados sem o valor específico de percentagem de cada dado colhido e 

também não existe definido os critérios includentes e excludentes utilizados no 

levantamento dos dados, assim como não inclui os atendimentos realizados pela 

Marinha do Brasil. (INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 

Para suprir o viés da pesquisa, foi realizada então uma pesquisa de dados 

coletados na Inspetoria de Saúde, utilizando-se os critérios includentes e 

excludentes já descritos no presente estudo, onde se obteve as estatísticas 

apresentadas a seguir. 

O efetivo total de militares envolvidos na missão do JOP Rio 2016 foi de 

14.767 militares do Exército Brasileiro e 8.038 militares da Marinha do Brasil. Não foi 
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levantado, para este estudo, o número individualizado de militares da Aeronáutica 

envolvidos na missão, uma vez que além de poucos, não houve um desdobramento 

dos Serviços de Saúde da Aeronáutica para atendimento específico de militares 

envolvidos na missão dos JOP Rio 2016. (INSPETORIA DE SAÚDE, 2016) 

Existiram apenas desdobramentos de Serviço de Saúde do Exército Brasileiro 

e da Marinha do Brasil, sendo analisadas, apenas as estatísticas dos atendimentos 

de saúde prestados por estes agentes. 

Do número total de atendimentos de saúde realizados aos militares do EB, 

obtêm-se os dados demonstrados no Quadro abaixo: 

 

 

Quadro 8- Número total de atendimentos em Saúde nos JOP 2016 (Exército) EB: 14.767 militares 

Fonte: o autor 

 

Durante o Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016, houve constante preocupação 

com os registros de Acidentes em Serviço, sendo estes discriminados em estatística 

própria na Tabela acima. Os Acidentes de Serviço, assim configurados, são os 

Acidentes que ocorrem durante o ato de Serviço do Militar e podem gerar benefícios 

futuros previstos no Estatuto dos Militares, Inciso III, art. 108. Todos os Acidentes de 

Serviço devem ser avaliados pelo Serviço de Saúde em relação à sua gravidade e 

se há ou não necessidade de confecção de Atestado de Origem (AO). 

O AO é o documento administrativo do EB para registrar que houve um 

Acidente de Serviço com um militar, onde é descrito a situação do ocorrido, anexado 

provas documentais e testemunhais, assim como registrado o atendimento médico 

ocorrido ao acidentado. Posteriormente é realizado uma Inspeção de Saúde de 
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Controle de AO, para que seja verificado se existem patologias ou vestígios 

anatômicos, no militar, do acidente sofrido. 

Quando analisado o perfil epidemiológico do efetivo atendido, as patologias 

mais prevalentes referentes aos atendimentos médicos obtêm-se o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1- Porcentual de doenças mais prevalentes nos atendimentos médicos JOP Rio 2016 

Fonte: o autor 

 

As patologias agrupadas como IVAS (Infecção das Vias aéreas Superiores), 

foram todas as patologias definidas especificamente como Resfriado Comum, Gripe, 

Sinusite Aguda, Amigdalites. Dentre elas, destacam-se a gripe, por tratar-se de uma 

doença imunoprevenível (prevenível com vacinas), havendo sempre a necessidade 

de ressaltar a preocupação com vacinas à tropa. 

Dentre a preocupação com as doenças imunopreveníveis, também foram 

diagnosticados quatro casos de parotidite (caxumba) nos militares envolvidos na 

missão, destacando ainda mais a preocupação que se deve ter com doença 

imunopreveníveis e com a situação epidemiológica do local onde irá ocorrer a 

missão, uma vez que na época dos JOP Rio 2016, o Rio de Janeiro vinha 

enfrentando uma epidemia de parotidite (caxumba). 

As patologias agrupadas como trauma, incluíram todos os traumas mecânicos 

que ocorreram em qualquer parte do corpo, de qualquer gravidade. 
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As gastroenterites são aquelas patologias que geram vômitos, diarreia e 

febre, podendo todos os sintomas estarem presentes no quadro clínico, ou somente 

a associação de dois destes sintomas.  

O PASA (Programa de Auditoria em Segurança Alimentar), que faz parte das 

medidas de Medicina Preventiva e controle sanitário da tropa, identificou, durante a 

realização dos JOP Rio 2016, 190 casos de gastroenterite somente em uma OM, 

durante o mesmo período. Isso demonstra uma maior necessidade de controle 

sanitário à tropa, boas condições de alimentação, fornecimento de água potável e 

instalações higienizadas. 

A coleta de dados do PASA não necessariamente acompanha o número de 

atendimentos médicos relacionados às gastroenterites, uma vez que o PASA notifica 

qualquer militar que tenha apresentado sintomas de gastroenterite, contudo, nem 

todos que evoluem com quadro clínico compatível, como diarreia, procuram 

atendimento médico. 

As patologias agrupadas em Dor Osteomuscular foram aquelas na qual o 

militar reclamou de qualquer dor articular, muscular ou envolvendo a coluna 

vertebral. 

As patologias classificadas como Dermatoses, foram todas aquelas que 

envolvem a pele, desde micoses, escabiose, tínea, dermatites atópicas, entre outras. 

A queixa de cefaleia, por si só, já representou um índice estatístico importante 

referente à causa do atendimento médico gerado. Quase 6% dos atendimentos 

médicos que ocorreram aos militares dos JOP Rio 2016, foram ocasionados pela 

queixa de cefaleia (dor de cabeça). 

Cabe ressaltar ainda que houve dois casos de apendicite e um caso de Infarto 

Agudo do Miocárdio. 

Do número total de atendimentos de saúde realizados aos militares da 

Marinha do Brasil, obtêm-se a estatística demonstrada no Quadro abaixo: 
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Quadro 9 - Atendimentos em Saúde nos JOP 2016 (Marinha) MB: 8.038 militares  

Fonte: o autor 

 

Ao ser analisado os atendimentos médicos prestados aos militares da 

Marinha do Brasil, observa-se uma prevalência semelhante de grupo de patologias 

mais prevalentes, apenas com índice porcentual epidemiológico diferente. 

Como é observado no Gráfico abaixo, a patologia mais prevalente nos 

atendimentos de militares da Marinha foi a Gastroenterite, enquanto os militares do 

Exército foi a IVAS. 

 

Gráfico 2 - Porcentual de Grupo de Patologias mais prevalentes nos atendimentos médicos aos 

militares da Marinha do Brasil  

Fonte: o autor 
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O trauma foi o segundo grupo de patologias mais prevalentes nos 

atendimentos médicos aos militares do EB, enquanto foi à sexta causa de maior 

prevalência nos atendimentos médicos aos militares da MB. 

 A cefaleia, da mesma maneira como ocorreu nos atendimentos médicos dos 

militares do EB, configurou uma causa importante de atendimento médico, ocupando 

9% do número total dos atendimentos. 

As estatísticas de atendimentos da Marinha do Brasil foram disponibilizadas, 

para realização da apresentação da APA Final da Saúde ao CGDA, pelo Contra-

Almirante, Chefe do Estado Maior do CGDA. 

No Gráfico abaixo, houve o somatório das estatísticas de atendimentos 

médicos aos militares do EB e da MB, tendo um universo avaliado Efetivo (EB + MB) 

de 22.805 militares. 

 

Gráfico 3 – Porcentagem por grupo de patologias, em atendimentos médicos aos militares do EB e 

MB envolvidos nos JOP Rio 2016 (fonte: o autor). 
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Ao analisar conjuntamente o universo total de número de atendimentos de 

saúde prestados aos militares do EB e MB envolvidos nos JOP Rio 2016, obtemos o 

Quadro abaixo: 

 

 

Quadro 10 – Número total de Atendimentos de Saúde a militares do EB e MB envolvidos na missão 

dos JOP Rio 2016  

Fonte: o autor 

 

Analisando que o universo total de militares (EB+MB) soma 22.805 militares e 

que durante a missão, foram realizados um total de 2.011 atendimentos médicos, 

observa-se que quase 10% dos militares envolvidos na missão necessitaram de 

atendimentos médicos. Este índice identificado, é um índice elevado se 

considerarmos que nenhum fator externo mais grave, como atentados terroristas, 

tragédias ambientais ou grandes acidentes, ocorreram. 

Os números absolutos dos atendimentos em saúde por patologias estão 

descritos no apêndice D desse estudo. 

 

 

4.1.5 Material classe VIII empregado no Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016 

 

 

Foi realizado levantamento no LQFEx do material classe VIII (medicamentos 

e pensos) que foram distribuídos às GU para proporcionar os atendimentos de 

Saúde. Não foram encontrados durante a pesquisa nem na Inspetoria de Saúde, 
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nem no H Cmp ou mesmo no LQFEx os dados exatos do que o que foi realmente 

consumido, contudo, a descrição do que foi distribuído pode ajudar no planejamento 

logístico do material classe VIII. 

Será descrito no Quadro abaixo os medicamentos distribuídos e seu 

quantitativo somando todas as GU e OMS. 

 

Medicamento Quantidade 

A A S 500mg COMP 100 

ACETILCISTEINA 600mg ENV 48 

ÁCIDO ASCÓRBICO 500mg COMP 300 

ADRENALINA inj AMP 10 

AGUA DESTILADA AMP 5 ML 3120 

ALCOOL 70% FRS 60 

ÁLCOOL GEL FRS 91 

AMBROXOL 100mg FRS 47 

AMINOFILINA 100mg inj AMP 60 

AMIODARONA 200mg COMP 200 

AMIODARONA 50mg COMP 30 

AMOXICILINA +CLAV. 500+125mg  1150 

AMOXACILINA+CLAVULIN inj AMP 280 

AMOXICILINA 500mg COMP 57046 

ATENOLOL 25mg COMP 112 

ATROPINA 0,25 inj AMP 310 

AZITROMICINA 500mg COMP 2300 

BETAMETASONA inj AMP 168 

BENZILPENICILINA 1.200.000UI 5988 

BETAMETASONA+DIPIRONA inj 25 

BICARBONATO DE SÓDIO 10ml AMP 260 

BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25mg  61 

BROMIDRATO DE FENOTEROL FRS 10 

BROMOPRIDA COMP 3185 

BROMOPRIDA 10mg inj 595 
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Medicamento Quantidade 

BUSCOPAM COMPOSTO inj 890 

CAPTOPRIL 25mg COMP 240 

CEFALEXINA 500mg COMP 11100 

CEFTRIAXONA inj AMP 60 

CETOPROFENO 50mg/ml inj AMP 96 

CETOCONAZOL CREME 496 

CICLOBENZAPRINA 5 mg COMP 1380 

CLOPROMAZINA inj AMP 20 

CLORETO DE POTASSIO 15% inj 100 

CLORETO DE SÓDIO 0,9%/100ml 570 

CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ml 780 

CLORETO DE SODIO 20% 10ml 760 

CLOREXIDINA 2% 30 

CLOREXIDINA DEGERMANTE 300 

COLCHICINA 0,5mg COMP 40 

DESLANOSÍDEO inj AMP 25 

DEXAMETASOMA inj AMP 324 

DEXAMETASONA 4mg COMP 190 

DEXA+PIRIDOXINA+VIT. B inj AMP 07 

DEXAMETASONA CREME 950 

DEXCLORFENIRAMINA 2mg 1660 

DICLOFENACO DE POTASSIO 50mg 14340 

DICLOFENACO DE POTÁSSIO inj AMP 5050 

DICLOFENACO DIETILAMÔNIO gel 08 

DIPIRONA inj AMP 2900 

DOPAMINA inj AMP 10 

EPINEFRINA  inj 145 

ESCAPOLAMINA 20mg/ml inj 600 

FENITOINA inj AMP 30 

FENOBARBITAL inj AMP 50 

FLEXALGIN COMP 400 
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Medicamento Quantidade 

FLORATIL  100mg 14896 

FLUCONAZOL 150mg COMP 260 

FUROSEMIDA 40mg COMP 80 

FUROSEMIDA inj AMP 25 

GLICOSE 25% inj AMP 8250 

GLICOSE 5% 500ml inj 60 

GLICOSE 50% 10ml inj 350 

GLUCONATO DE CÁLCIO 10% inj 30 

HIDROCLOROTIAZIDA 25mg COMP 20 

HIDROCLOROTIAZIDA 50mg COMP 300 

HIDROCORTISONA inj 439 

HIDROCORTISONA 100mg COMP 10 

HIDROXIDO DE ALUMINIO COMP 206 

HIDROXIDO DE ALUMINIO AMP 20 

IBROPUFENO 300mg COMP 600 

INSULINA REGULAR FRS 01 

INVERCTINA COMP 140 

LEVOFLOXACINA 500mg COMP 280 

LIDOCAINA 2% inj 340 

LIDOCAINA SPRAY FRS 04 

LORATADINA 10mg COMP 1062 

LOSARTANA POTASSICA 50mg COMP 300 

MEBENDAZOL 100mg COMP 102 

MENTOSALICILADA BNS 7050 

METILPREDINISONA 500mg inj AMP 35 

METOCLOPRAMIDA 10mg inj AMP 1854 

METOCLOPRAMIDA 10mg COMP 6410 

MICONAZOL BNS 1340 

NAFAZOLINA COLIRIO 80 

NEOMICINA+BACITRACINA BNS 6970 

NIMESULIDA 100mg COMP 21750 
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Medicamento Quantidade 

NORAEPINEFRINA inj AMP 20 

ÓLEO MINERAL FRS 20 

OMEPRAZOL 40mg inj AMP 700 

OMEPRAZOL 40mg COMP 20 

OMEPRAZOL 20mg COMP 4696 

PARACETAMOL 500mg COMP 31570 

PARACETAMOL 750mg COMP 7964 

PARACETAMOL+CARISOPRIDOL  300 

PREDNISONA 20mg COMP 5420 

PREDNISONA 5mg COMP 980 

PROMETAZINA 25mg COMP 2000 

PROPRANOLOL 40mg COMP 100 

RANITIDINA 150mg COMP 900 

SACCHAROMYCES BOULARDII 100mg 4340 

SALBUTAMOL 2mg COMP 100 

SIMETICONA 40mg COMP 600 

SULFA+TRIME 400+80mg COMP 600 

TENOXICAN 40mg COMP 120 

TENOXICAN 20mg COMP 110 

TETRACICLINA 250MG COMP 300 

TIABENDAZOL 500mg COMP 06 

TOBRAMICINA COLIRIO 10 

VITAMINA C 500mg COMP 200 

Quadro 11 - medicamentos distribuídos e seu quantitativo somando todas as GU e OMS. 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 



75 

 

 

4.1.6 Aspectos positivos, oportunidades de melhorias e lições aprendidas em 

relação ao Apoio de Saúde segundo Análise Pós Ação (APA) Final 

 

 

Foi apresentada uma Análise Pós-Ação (APA) Final, em forma de 

apresentação ao CGDA dos JOP Rio 2016 e, posteriormente, realizado um Relatório 

Final pela Inspetoria de Saúde do CML que foi encaminhado para a DSau. Da 

apresentação da APA Final obtêm-se os Aspectos Positivos do Apoio de Saúde à 

Operação dos JOP Rio 2016, as oportunidades de melhorias e as lições aprendidas. 

Os aspectos positivos do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016 destacam-se: 

a. Interação, trabalho e cooperação mútua entre as Forças Armadas e seus 

Quadros, Armas e Serviços no que se refere à Função Log Saúde; 

b. Treinamento e adestramento do efetivo profissional de Saúde e militares 

temporários para atuar em futuras mobilizações; 

c. Obtenção de dados estatísticos atuais em atendimentos de Saúde para 

proporcionar a consolidação ou formação de doutrinas; 

d. O desdobramento do H Cmp Barra, Copacabana e Deodoro facilitou o 

apoio de saúde aos CDS. (INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 

Das Oportunidades de Melhorias, destacam-se: 

a. Capacitação dos O Lig Sau em Cursos de Regulação para Socorro a 

Múltiplas Vítimas ou Medicina de Catástrofe; 

b. Maior controle das doenças imunopreveníveis (vacinas à tropa); 

c. Aumento do controle sanitário da tropa; 

d. Presença de uma equipe médica nos postos DQBRN de cada CDS a fim 

otimizar a avaliação dos riscos e aumentar a segurança no socorro das 

vítimas; 

e. Melhoraria na comunicação e a circulação das informações entre o O Lig 

Sau ao CGDA e os O Lig dos CDS; 

f. Diminuição do número de O Lig Sau, facilitando assim a continuidade do 

serviço e a segurança das informações; 

g. Consolidação de um modelo de planejamento e Diretriz escritos para 

emprego da Saúde em um Grande Evento; 
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h. Na impossibilidade de aeronaves próprias militares adequadamente 

adaptadas para a realização de EVAEM, avaliar a possibilidade de 

contratos com empresas terceirizadas; 

i. Treinamento em curso de Medicina Aeroespacial para todos os oficiais 

médicos que forem executar a EVAEM; 

j. Existência de O Lig Sau das outras Forças Armadas, dentro de Comando e 

Controle (C2), para proporcionar uma maior interoperabilidade entre o 

Serviço de Saúde de todas as Forças Armadas empregadas na operação 

conjunta. (INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 

Das Lições Aprendidas, destaca-se: 

a. Comprovou-se a existência de muito boa capacidade de mobilização de 

recursos humanos e materiais na área da Saúde para apoio em grandes 

eventos. (INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 

Em relação ao constante no Relatório Final confeccionado pela Inspetoria de 

Saúde do CML, dos aspectos julgados mais relevantes, os aspectos positivos são: 

a. Elaboração do Protocolo Clínico de Identificação de Evento de Natureza 

Biológica pela PMPV, considerando os patógenos mais frequentes no 

momento da operação, no país e os mais utilizados em bioterrorismo; 

b. Treinamento para atuação em emergência de natureza QBNR; 

c. Realização de treinamento para utilização de EPI para evento QBNR; 

d. Aquisição de material e de técnica para envelopamento de ambulâncias, 

permitindo o preparo para pronta-resposta em atuação nos evento QBNR. 

(INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 

No que tange as oportunidades de melhorias descritas no Relatório Final da 

Inspetoria de Saúde do CML de maior relevância são: 

a. Elaboração e difusão de Protocolo Clínico de Identificação de Agentes 

Biológicos usados em Bioterrorismo; 

b. Necessidade de capacitação do Pessoal de Saúde da guarnição em 

atendimento emergencial de Acidentes com Múltiplas Vítimas. 

(INSPETORIA DE SAÚDE DO CML, 2016) 
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4.1.7 Avaliação dos questionários realizados com os O Lig Sau ao CGDA 

 

 

Existiram no total atuando no CGDA 12 oficiais de saúde (entre dentista, 

enfermeiro, veterinário e médicos) atuando como O Lig Sau ao CGDA, um dos O Lig 

Sau ao CGDA é a autora desse trabalho, portanto, somente foram administrados 

questionários para 11 O Lig Sau, 03 O Lig Sau não responderam ao questionário, 

portanto, o universo de O Lig Sau que respondeu ao questionário foi de 8 oficiais. 

O questionário aplicado encontra-se no Apêndice B deste trabalho. 

Em relação à primeira pergunta: “O senhor(a) achou a experiência de 

participar do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016 válida para seu aprimoramento 

militar?” todos os oficiais responderam que Sim. 

Na segunda pergunta: “O senhor(a) acha necessário um melhor adestramento 

do efetivo profissional de Saúde para a realização de Apoio de Saúde a Grandes 

Eventos?” todos os oficiais responderam que Sim. 

Perguntado na terceira pergunta: “O senhor(a) acha que falta material escrito 

de Doutrina específica para Planejamento de Apoio de Saúde a Grandes Eventos?” 

todos os oficiais responderam que Sim. 

Na quarta pergunta: “O senhor (a) possuía capacitação teórica/prática que 

pudesse ter contribuído com a execução do Apoio de Saúde prestado aos JOP Rio 

2016?” 05 (62,5%) oficiais responderam que sim, 01 (12,5%) oficial respondeu que 

Não e 02 (25%) oficiais responderam Indiferente.  

Na quinta pergunta: “O senhor(a) acha interessante que as escolas de 

formação capacitem os militares de Saúde para prestarem Apoio nas situações 

descritas como Grandes Eventos?” todos os oficiais responderam que Sim. 

Perguntado na sexta pergunta: “O Senhor(a) acha que o Apoio de Saúde ao 

JOP Rio 2016 pode gerar conhecimentos aplicáveis ao Serviço de Saúde em Apoios 

futuros?” todos os oficiais responderam que Sim. 
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Em relação à sétima pergunta: “O Senhor(a) percebeu acertos positivos no 

planejamento e na execução do Apoio de Saúde realizado ao JOP Rio 2016?” 07 

(87,5%) oficiais responderam que Sim e 01 (12,5%) oficial respondeu Indiferente. 

Na oitava pergunta: “Em caso afirmativo, quais foram, na opinião do senhor(a) 

os pontos positivos mais importantes no planejamento e execução do Apoio de 

Saúde ao JOP Rio 2016, que possam ser considerados como lições aprendidas?” 

dos oficiais que responderam a pergunta  obteve-se as seguintes respostas: 

a. “A integração entre a saúde e o CGDA. A participação efetiva da 1ª RM e 

seu comando em todo o processo.”; 

b. “Ações Integradas”; 

c. “Integração do Serviço de Saúde do Exército com outras forças e com 

outras armas e serviços do EB. Eficiente desdobramento e apoio do 

Hospital de Campanha. Apoio dos militares de Saúde das OMS.”; 

d. “A interação com outras Forças, Armas e Serviços.” 

Perguntado na nona pergunta: “O Senhor(a) percebeu falhas no  

planejamento e na execução do Apoio de Saúde que poderiam ser utilizadas como 

oportunidades de melhoria?” 04 (50%) oficiais responderam que Sim, 03 (37,5%) 

oficiais responderam Indiferente, 01 (12,5%) oficial respondeu que Não. 

Na décima pergunta: “Em caso afirmativo, quais falhas no planejamento e na 

execução o senhor(a) percebeu que podem ser repensadas como oportunidades de 

melhoria? Quais seriam as sugestões do senhor(a)?” dos oficiais que responderam a 

pergunta  obteve-se as seguintes respostas: 

a. “O ideal é que os oficiais envolvidos diretamente no planejamento do apoio 

da ação devem estar participando diretamente da execução das mesmas 

no dia a dia. Faltou planejamento em relação a meios de ligação como 

telefones, computadores e rádio, os quais foram conseguidos no decorrer 

do apoio pelo esforço e trabalho dos que ali tiraram serviço como médicos 

oficiais de ligação. Deveria haver um gerente (chefe ou coordenador) e 

outros oficiais de ligação e estes deveriam estar envolvidos no 

planejamento e da execução, para melhores resultados. Foi esquecido 

planejamento de apoio aos oficiais de ligação de saúde em termos de 

alojamento, o que foi contornado no decorrer da missão pelos próprios 
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oficiais de ligação. Acredito ser fundamental a presença do 

chefe/coordenador ou do subchefe pelo menos nas reuniões principais da 

missão, como foi visto nas demais armas/serviços.”; 

b. “O tempo para o planejamento das atividades de saúde tornou-se exíguo. A 

sugestão é que o tempo de planejamento seja aproveitado ao máximo e 

que se possível essa missão seja de caráter exclusivo a uma equipe 

destinada para tal.”; 

c. “Melhorar o manual que existia com o acréscimo de um POP. Um 

treinamento prévio com toda a equipe e agentes da saúde. Alguns O Lig 

nos clusters se destacaram na passagem dos dados de atendimento e 

ocorrência do serviço, outros não. Os horários para a passagem dos dados 

ficaram confusos e isso interferia no recebimento dos mesmos e na 

apresentação das informações ao General Fernando.”; 

d. “Faltou padronização dos procedimentos. Deveria ser confeccionado um 

POP para tratar as situações diversas.” 

Na décima primeira pergunta: “O Senhor(a) já havia tido a oportunidade de 

trabalhar em um ambiente interagência anteriormente ao Apoio de Saúde aos JOP 

Rio 2016?” 07 (87,5%) oficiais responderam que Não e 01 (12,5%) oficial respondeu 

que Sim. 

Perguntado na décima segunda pergunta: “O Senhor(a) já havia recebido, nas 

escolas de formação do Exército, alguma capacitação para a realização de um 

trabalho em um ambiente interagência?” todos os oficiais responderam que Não. 

Já na décima terceira pergunta: “Descreva no ponto de vista do senhor(a) 

como foi sua experiência de trabalhar em um ambiente interagências, conjuntamente 

com outras forças armadas, organizações civis de saúde, organizações civis de 

inteligência?” dos oficiais que responderam a pergunta  obteve-se as seguintes 

respostas:  

a. “Extremamente interessante no que diz respeito a novos conhecimentos. 

Aprendi bastante e acredito ter contribuído, dentro do possível para o 

sucesso da missão.”; 

b. “Ambiente de aprendizado mútuo e cooperação técnica.”; 
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c. “Foi uma experiência muito proveitosa, por poder ter a oportunidade de 

avaliar em tempo real a função dos diversos especialistas, cada um em seu 

setor e sua contribuição para o cumprimento da missão.”; 

d. “Experiência foi positiva no aspecto do trabalho conjunto e interação com 

outras forças armadas, principalmente no complemento e aplicação de 

experiência das atividades específicas inerentes a cada força, terrestre, 

aérea e marinha, assim como conhecer o funcionamento das organizações 

civis de saúde e de inteligência.”; 

e. “Foi muito enriquecedor o trabalho conjunto com as outras Forças, Armas e 

Serviços. A atuação e o empenho de toda a equipe com resultados 

positivos em situações críticas.”; 

f. “A troca de experiências com pessoas de outras forças/ armas/ 

especialidades foi gratificante e engrandecedor.” 

Perguntado na décima quarta pergunta: “Descreva a sugestão do senhor (a), 

caso queira, sobre o que deveria constar em um Manual para Planejamento de 

Apoio de Saúde a Grandes Eventos.” dos oficiais que responderam a pergunta  

obteve-se as seguintes respostas:  

a. “O que já existe nos diversos Planos de Saúde deixados como memória na 

subseção de apoio técnico operacional da seção de saúde da 1ªRM, além 

de novas sugestões, devidamente atualizadas.”; 

b. “No planejamento importante a avaliação dos riscos associados aos 

eventos e identificação das medidas de gerenciamento prioritárias, 

explicitação das responsabilidades de cada esfera de gestão, definição de 

fluxos de comunicação e pontos de contato estratégicos, ações de 

prevenção e promoção da saúde, ações de comunicação e educação em 

saúde e monitoramento e avaliação das ações de vigilância e assistência à 

saúde.”; 

c. “O manual deve trabalhar com dados dinâmicos, mas deveria mostrar 

como os diversos elos se estabelecem no tempo atual. Utilizando o serviço 

montado para o apoio aos jogos como deveriam ser equipados os postos 

de atendimento inicial, como poderiam ser realizadas as evacuações, quais 

os hospitais de retaguarda, por que seriam realizados atendimentos de 
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casos específicos, coordenando com equipes de outras forças e civis 

(como atentados por bombas, explosões, vítimas de gases tóxicos, 

queimaduras, poli trauma, etc.) e para onde seriam evacuados...”; 

d. “As ações envolvendo DQBN seria um bom e importante capítulo para o 

Manual, entre outros.”; 

e. “Definição dos agentes envolvidos com perfil profissional e suas 

respectivas funções. Cadeia de evacuação. Hospital de referência no meio 

civil e militar. Atividades e serviços que podem compor um grande evento, 

do meio civil e militar, e a interação da saúde como os mesmos;” 

f. “Evacuações. Casos de óbito, quais os procedimentos. Checklist com 

horários a ser distribuído aos postos e ambulâncias, para encaminhamento 

padronizado ao Centro de Operações.”  

 

 

4.1.8 Conclusão parcial dos questionários aos O Lig Sau CGDA 

 

 

Com base nas respostas dos O Lig Sau ao CGDA, todos acharam que suas 

experiências no Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016 contribuíram para o 

aprimoramento técnico militar, contudo, todos também concordaram que existe a 

necessidade de um melhor adestramento do efetivo profissional de Saúde para a 

realização de Apoio de Saúde a Grandes Eventos e que falta material escrito 

referente à Doutrina militar para planejamento de Saúde a Grandes Eventos. 

Em relação à pergunta sobre se o O Lig Sau tinha capacitação teórico/prática 

que contribuísse para a execução do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016, 62,5% 

responderam que sim, sendo observada uma necessidade de que se aumentem 

esta capacitação. A capacitação deve ser incluída na aprendizagem das escolas de 

formação, uma vez que todos os O Lig Sau concordaram com essa necessidade na 

quinta pergunta realizada. E todos os O Lig Sau ao CGDA concordaram que o Apoio 

de Saúde ao JOP Rio 2016 pode gerar conhecimentos aplicáveis ao Serviço de 

Saúde em Apoios futuros, conforme a sexta pergunta. 
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Ao analisarmos a sétima pergunta, percebemos que o Apoio de Saúde ao 

JOP Rio 2016 apresentou acertos positivos no seu planejamento e execução, uma 

vez que 87,5% dos que responderam essa pergunta observaram dessa maneira. 

Esses acertos devem ser registrados e analisados como pontos positivos para 

futuros planejamentos semelhantes. 

Dos pontos positivos que foram relacionados, o que mais se destacou foram a 

interação e a interoperabilidade entre Forças, Armas e Serviços. O que demonstra 

que estas atividades podem contribuir para experiências no EB que englobem o 

adestramento para trabalho mútuo dentro das próprias Armas, Quadros e Serviços 

do EB assim como aprendizado no que tange a interopelabidade entre as forças e 

outras Agências.  

Contudo, 50% dos O Lig Sau ao CGDA observaram falhas no planejamento e 

na execução do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016, e este é um índice elevado para 

falhas, portanto, estas informações deverão ser consideradas como oportunidades 

de melhorias e deverão ser corrigidas em planejamentos futuros, pois deve-se 

sempre buscar a excelência em um planejamento militar objetivando assim o Estado 

Final Desejado. 

Em relação às respostas da décima pergunta, destacam-se como falhas no 

planejamento as seguintes questões abordadas pelos O Lig Sau ao CGDA, que 

podem ser considerada como oportunidades de melhorias: 

a. Os oficiais que participam do planejamento devem também participar de 

sua execução; 

b. Melhor planejamento de C2; 

c. Necessidade de um elemento de Estado Maior supervisionando o 

planejamento e a execução do Apoio de Saúde que está sendo realizado; 

d. O planejamento de Saúde deve ser iniciado conjuntamente com o 

planejamento das atividades dos outros elementos ou células militares que 

estão empregados da operação; 

e. Elaboração de um Plano Operacional Padrão dentro do planejamento; 

f. Promover treinamento prévio às equipes de Saúde e Agentes de Saúde; 
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g. Melhorar as comunicações, no que tange às questões de inteligência em 

saúde/médica, para promover uma melhor Consciência Situacional ao 

Comando. 

Na décima primeira pergunta, observa-se que 87,5% dos O Lig Sau ao CGDA 

nunca haviam tido a oportunidade de trabalhar em um ambiente interagência. Esta 

questão deve ser pensada como uma necessidade de que se tenham mais 

experiências semelhantes em relação a operações interagências no que tange a 

função logística de Saúde, somente assim termos diferentes opiniões avaliando este 

tipo de operação, para que com isso possa se contribuir com o aprimoramento dos 

planejamentos de Saúde para o EB. 

Dos O Lig Sau que responderam à décima terceira pergunta, sobre qual foi o 

seu ponto de vista em trabalhar em um ambiente interagências todos responderam, 

de sua forma, que foi muito proveitoso e enriquecedor, tendo contribuído para um 

ambiente de aprendizagem. 

Na décima quarta pergunta, foi solicitado aos O Lig Sau sugestões que 

julgassem que deveria constar em um Manual para Planejamento de Apoio de 

Saúde a Grandes Eventos, sintetizando de maneira técnica os pontos mais 

pertinentes: 

a. Definição dos Escalões de Saúde no que tange suas linhas de atuação e 

responsabilidades;  

b. Definição de evacuações aero médicas, da forma que será realizada com 

seus postos de embarque e desembarque e quais os critérios de utilização; 

c. Definição dos atendimentos DQBNR, com escalonamentos de 

atendimentos desde o atendimento inicial e descontaminação até o último 

elo da cadeia de evacuação, definidos em profundidade em acordo com o 

desdobramento do Apoio de Saúde para a operação; 

d. Levantamento de situações de inteligência em saúde/médica 

(levantamento de riscos associados aos eventos, identificação das medidas 

de gerenciamento prioritárias, hospitais de referência civis e militares), 

medicina preventiva e de veterinária, medidas de C2, definição das 

responsabilidades de cada esfera de gestão e definição de pontos 

estratégicos;  
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e. Definição de procedimentos em caso de óbitos; 

f. Definição de checklist para os postos e ambulâncias favorecendo uma 

Consciência Situacional melhor ao Centro de Operações. 

 

4.1.9 Avaliação das entrevistas realizadas com os oficiais que exerceram cargo 

de relevância no planejamento e execução da operação ao JOP Rio 2016 

 

 

Foram realizadas entrevistas aos seguintes oficiais do Exército e da Marinha, 

com suas respectivas atribuições durante os JOP Rio 2016: 

a. Coordenador Geral da Defesa de Área para os JOP Rio 2016 (General de 

Exército); 

b. Coordenador Geral da assessoria Especial para os JOP Rio 2016 (General 

de Exército); 

c. Comandante do CAVEx durante os JOP Rio 2016 (General Divisão); 

d. Chefe do Estado Maior do CGDA para os JOP Rio 2016 (Contra-Almirante 

FN); 

e. Chefe do Estado Maior do Cmdo da 1ªRM durante o JOP Rio 2016 (Cel); 

f. Adjunto do Coordenador do CGDA na área de Saúde, durante os JOP Rio 

2016 (Cel); 

g. Chefe da Secção de Saúde Regional do Cmdo da 1ªRM durante os JOP 

Rio 2016 (Cel); 

h. D1 aos JOP Rio 2016 (Tc); 

i. Comandante do Hospital de Campanha Oswaldo Cruz (H Cmp) durante o 

Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016 (Tc). 

As perguntas comuns a todos os entrevistados que foram realizadas pela 

autora, terão suas respostas agrupadas conjuntamente, as perguntas específicas 

pela função exercida serão descritas a parte, nem todos os oficiais responderam às 

mesmas perguntas, havendo perguntas diferentes para a Saúde e para os militares 

de Armas. 
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As entrevistas completas encontram-se disponíveis no Apêndice C do escopo 

desta pesquisa. 

Da primeira pergunta: Como o Exmo. Sr. Gen./Sr. descreve o Apoio de Saúde 

realizado aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016? 

 

Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

“Como Coordenador Geral de Defesa de Área e Comandante 

Militar do Leste pude acompanhar a adequação dos meios de 

saúde do Exército, da Marinha do Brasil e da Força Aérea 

Brasileira em apoio às tropas sob o Comando do CGDA. 

Cabe ressaltar que a estrutura de saúde das Forças Armadas 

em si já possuía a capilaridade necessária para apoiar as 

tropas no Grande Evento. Abstenho-me, porém, a citar o 

apoio de saúde das Forças Armadas às suas tropas nos JOP 

Rio 2016, e não do apoio de saúde aos JOP Rio 2016, tema 

mais amplo e abrangente tratado no nível do Ministério da 

Saúde e das diversas Secretarias de Saúde Estaduais e 

Municipais.” 

Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

 

“Tiveram dois tipos de Apoio de Saúde para os Grandes 

Eventos, teve o apoio para a tropa e cada tropa trouxe o seu 

apoio de saúde, foram centralizados Postos Avançados, pois 

existiam várias Brigadas envolvidas na operação, existiam 

quase 24.000 homens no Rio de Janeiro no momento da 

operação. E o outro Apoio de Saúde foi o Apoio do Exército 

às Olimpíadas, portanto são duas coisas distintas. No apoio 

às tropas foi desdobrada uma parte do H Cmp para fornecer 

atendimento na Barra da Tijuca e Maracanã, e na Vila Militar 

foram utilizadas as instalações do Hospital naquela 

localidade, em caso de maiores ocorrências o militar seria 

transferido para o HCE.” 
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Comandante do 

CAVEx 

 

“Foi profissional, tiveram condições de execução, 

profissionais pronto, qualidade de atendimento no HCE, 

excelente e preparado, treinamentos diurnos e noturnos. 

Acredito que o pessoal de Saúde estava pronto para atender 

as tropas que comandava e existia plano de contingência.” 

Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“O Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016 funcionou de forma 

adequada, os atendimentos médicos ocorreram no tempo 

desejado e a estrutura que foi montada permitiu que o 

Comando da Operação tivesse uma consciência situacional 

adequada em relação às baixas e a todo o atendimento de 

Saúde.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“O apoio foi muito bom, em que pese o fato de inúmeros 

incidentes que poderiam ter ocorrido não terem sido 

registrados; contudo, nas medidas rotineiras e nos muitos 

casos inusitados, o apoio de Saúde foi prestado de maneira 

exemplar.” 

D1 “O Apoio de Saúde, na minha visão, foi muito bom. Se 

considerarmos um efetivo de 23000 (vinte e três mil) militares, 

podemos verificar que o número de acidentes e sua natureza 

foram de pequena gravidade. Os ricos envolvidos eram 

extremos, porém a preparação dos quadros do Serviço de 

Saúde, atingindo padrões internacionais de exigência, em 

assuntos até então pouco explorados, como o atendimento a 

vítimas QBRN, proporcionou ao Coordenador Geral de 

Defesa de Área e todas as tropas a segurança para o 

emprego.” 
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Da segunda pergunta: V Exa./Sr. achou importante existir um Apoio de Saúde 

para a missão? Se afirmativo, por quê? 

Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

 

“Positivo. A atuação das Forças sob o Comando do CGDA 

tinha um amplo espectro de atuação. As atividades 

desenvolvidas pelas tropas envolviam riscos inerentes à 

missão recebida. O apoio de saúde é sempre necessário 

quando se visualiza o emprego da tropa.”  

Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

 

“Fundamental, poderia acontecer de tudo, desde um acidente 

mais sério a situações mais simples. Tivemos caso de 

baleado, militar vítima de pedrada, militares passando mal 

com dor de barriga. Foi montado kit de Saúde com repelente, 

medicação básica, filtro solar que foi entregue aos militares, 

uma vez que havia militares que chegaram ao Rio de Janeiro 

e não estavam acostumados com as condições de sol da 

cidade. Na área do Cmdo 1ª RM possuímos, se não me falhe 

a memória, nove OMS, dentre elas o LQFEx, IBEx, os 

Hospitais e Policlínicas.”  

Comandante do 

CAVEx 

 

“Sim e não. Não somente para as Olimpíadas e sim para a 

atividade militar. A atividade militar possui riscos, inclusive na 

aviação, por necessidade de atendimentos a poli 

traumatizados. Trabalhar sem Saúde não é profissional, não 

existe atividade de risco no Exército que não necessite de 

Apoio de Saúde.” 

Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“A existência de um Apoio de Saúde é fundamental para o 

sucesso de qualquer missão, seja uma missão de operação 

de guerra, seja no emprego militar da Força como é o caso 

de operação de Garantia da Lei e da Ordem, como foi a de 

Segurança dos Jogos Olímpicos. Não existe fato mais 

importante do que a preservação da vida, portanto, o Apoio 
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de Saúde é fundamental para isso.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“Acho muito importante existir um elemento de Saúde (aqui 

denominado Apoio de Saúde) para esse tipo de missão uma 

vez que, nesse tipo de evento, a maioria dos riscos 

apresentados contam, em suas medidas paliativas ou 

preventivas, ações nos campos da Saúde (operacional, 

assistencial, preventiva etc.).” 

D1 “O ineditismo da missão, maior evento do mundo, gerava 

uma ansiedade sobre se as atividades ocorreriam conforme 

planejadas. Neste sentido, o Apoio de Saúde, coordenado 

pela Inspetoria de Saúde/CML e o Cmdo 1ª RM foram 

essenciais para a consecução dos objetivos para os JOP Rio 

2016.”  

 

Na terceira pergunta: Como V. Exa./Sr. descreve o planejamento conjunto do 

Apoio de Saúde aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016? Quais os pontos 

que precisaram de maior atenção? Quais foram as maiores dificuldades no 

planejamento? 

Entrevistado  Resposta 

Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“Inicialmente não existia um elemento de Saúde no Estado 

Maior, mas a Saúde estava presente no planejamento desde 

o início através do H Cmp e Hospitais do Exército, o 

atendimento de Saúde de cada Unidade estavam presentes 

nos diversos níveis, o que não existia inicialmente era o 

elemento de Saúde no nível do CGDA, a estrutura de Saúde 

apareceu mais tarde no CGDA. Na fase inicial havia também 

incertezas de muitas promessas de que vários recursos 

seriam fornecidos pelo Comitê Organizador Rio 2016, e em 

um determinado momento ficou claro que este fato não iria 

acontecer. Percebeu-se então que os recursos eram mais 
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limitados do que pareciam e o planejamento se voltou para a 

utilização dos recursos próprios de Saúde de cada Força, 

como na minha visão tem que ser, não se pode pensar em 

uma operação militar sem que o Apoio de Saúde seja militar, 

pode até ter elementos de apoio fornecidos por outros órgãos 

civis. Por exemplo: vai ser realizado um exercício em Macaé 

e o Hospital mais próximo é um Hospital civil, tudo bem 

utilizar a unidade civil, mas desde que a cadeia de evacuação 

seja controlada pelos militares e a estrutura seja essa. O uso 

de estruturas militares de Saúde favorece também o 

aprendizado do modo de como operar dentro das nossas 

noções de Saúde, testar doutrinas, estruturas, favorecendo o 

aprimoramento.”  

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

“Participei do planejamento, da execução e do 

acompanhamento dos desdobramentos dos JOP 2016. As 

maiores dificuldades foram à ausência de um modelo (de 

preferência escrito) a ser seguido, de fontes de referência e 

de dados médios de planejamento anteriormente levantados 

em operações semelhantes.”  

Adjunto do 

Coordenador do 

CGDA na área de 

Saúde 

 

“Foi um planejamento muito bem feito pelo Gen. Med Pontes 

Netto onde fora previsto desde o atendimento mais básico até 

o de altíssima complexidade contando com Hospitais em 

nossa retaguarda de suporte como, por exemplo, o HMSP. 

Vale acrescentar que a nossa Tropa seria atendida pela 

nossa Rede Própria. Pontos que precisaram de maior 

atenção: O planejamento referente aos quantitativos de 

matérias (consumo e permanente) que seriam empregados, 

havia muito desconhecimento e discrepância quanto a isso. 

Dificuldades no planejamento: Obter com precisão alguns 

dados para uma melhor manobra.”  
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Chefe da Secção 

de Saúde Regional 

do Cmdo da 1ªRM 

 

“Assumi a chefia da Seção de Saúde Regional do Escalão de 

Pessoal da 1ª Região Militar em dezembro de 2015 recém-

egresso do curso de Comando e Estado Maior da ECEME. O 

planejamento de Apoio de Saúde aos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016 estava sendo realizado pela Inspetoria 

de Saúde da 1ªRM e Diretoria de Saúde. A Seção de Saúde 

do Escalão de Pessoal da 1ª Região Militar participava com 

um Oficial de Ligação. Durante essa fase, diversas reuniões 

de coordenação foram realizadas, como as videoconferências 

onde envolviam as mais diversas Diretorias Militares e Civis 

para tratar dos assuntos inerentes à participação do EB nos 

JOP Rio 2016. A situação evoluiu com a chegada de um 

Oficial General Médico exclusivamente para a função de 

Inspetor de Saúde do CML. A Diretoria de Saúde então 

entregou esse planejamento ao novo Inspetor, Gen Div Med 

Pontes Netto. A partir desse momento, a participação da 

Seção de Saúde da 1ª Região Militar passou a ser mais 

direta, pois fomos designados, aproveitando o trabalho até 

então feito, para realizar os diversos Planos de Ação em 

saúde e Diretrizes, tais como, Emprego do Apoio do Serviço 

de Saúde para Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016, 

Diretriz do Emprego do Apoio de Saúde nas Ocorrências de 

Eventos com Múltiplas Vítimas para Os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos RIO 2016 e Diretriz do Emprego do Apoio de 

Saúde nas Ações DQBRN para Os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos RIO 2016, os quais permaneceram como 

memória na Seção de Saúde da 1ª Região Militar. Os pontos 

que precisaram de maior atenção foram: 

- Os JOP 2016 foram o maior evento esportivo mundial com 

participação de 206 países, 11.000 atletas e previsão de 

circulação de milhares de pessoas, público estimado de 1,4 

milhão de pessoas em 30 dias, ambiente propício para 
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disseminação de doenças e atos de grupos radicais. 

- Efetivo militar de 18.310 militares nos Jogos Olímpicos e 

16.855 nos Jogos Paralímpicos. 

- a ligação dos Planejamentos das diversas entidades civis, 

como os Hospitais públicos (federal, estadual e municipal) e 

particulares, a Defesa Civil, da FAB e da MB; 

- a interação entre as diversas OMS suas respectivas funções 

no evento, com o mínimo de prejuízo ao atendimento do 

usuário, 

- a participação dos Oficiais Alunos MDF da Escola de Saúde 

do Exército especialmente no H Cmp, 

- o treinamento de resgate aéreo de feridos. 

As dificuldades encontradas foram inerentes ao exíguo tempo 

para planejamento, execução dos planos cumulativa às 

funções já exercidas.”  

D1 “Como oficial de pessoal do CGDA, busquei, inicialmente, 

estabelecer uma “ponte” entre os responsáveis pela área de 

saúde, Cmdo 1ª RM e a Inspetoria de Saúde do CML, por 

meio de videoconferências, inicialmente, mensais. Na 

oportunidade, eram apresentadas as demandas de material 

Cl VIII e pessoal, bem como as diretrizes para o 

funcionamento da saúde operativa, desde a preparação nas 

sedes de origem até o final da concentração estratégica no 

RJ. Sobre as principais dificuldades, posso citar as distâncias 

do sede dos JOP Rio 2016 para os CDS (Juiz de Fora-MG, 

Caçapava-SP) e outras regiões do país, visto que as 

necessidades de saúde abrangiam diversas especialidades 

espalhadas pelo Brasil das três Forças Armadas, exigindo um 

trabalho contínuo de coordenação. Além disso, os assuntos 

relacionados a acidentes QBRN e o desdobramento ou não 
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do Hospital de Campanha do Exército, bem como qual o local 

também foram alvo de amplos estudos durante a fase de 

planejamento.”  

 

Comandante do 

Hospital de 

Campanha 

Oswaldo Cruz (H 

Cmp) 

 

 

“No final, tudo deu certo! E ‘graças a Deus’ não houve 

nenhum evento adverso de maior gravidade, somente 

acidentes individuais e uma “epidemia” de parotidite viral 

(caxumba). 

Quais os pontos que precisaram de maior atenção? 

Se você acompanhar a cronologia dos acontecimentos verá 

que o apoio de saúde só começou a ser realmente 

desenhado no ano de 2016, apesar de o apoio de pessoal ter 

previsto um aumento no efetivo de pessoal de saúde desde 

2014. A maior dificuldade foi não ter havido um planejamento, 

pela saúde, prévio. Muitas decisões e recursos – 

principalmente financeiros, que não se concretizaram 

oportunamente. Se houvesse uma maior demanda poderia ter 

ocorrido um insucesso de todo o apoio ao JOP RIO 2016. 

Quais foram as maiores dificuldades no planejamento? 

Falando como Comandante do Hospital de Campanha, a 

minha maior dificuldade foi o descompasso entre o nível 

tático e operacional na saúde. Esse descompasso gerou uma 

falha na aquisição de CL II e CL VIII e na manutenção das  

MEM/ viaturas(vtr)/ instalações por não ter havido tempo hábil 

para abertura de pregões de aquisição; e no recebimento e 

treinamento dos recurso humanos. Quando falo de 

“descompasso entre o nível tático e operacional”, quero dizer 

que como não houve nenhuma diretriz prévia sobre a 

operação pela saúde - exceto que o apoio de saúde seria 

apenas para o pessoal militar e todos seriam evacuados para 

os hospitais militares, preferencialmente o HCE – cada uma 



93 

 

 

das Unidades empregadas planejou o seu apoio de saúde ou 

solicitaram para que fosse prestado pela 1ª RM. 

Alguns entraram em contato com o H Cmp solicitando o 

referido apoio. Esta demanda levou ao H Cmp iniciar o seu 

próprio planejamento no início do ano de 2015. 

Nesta época e até o início de 2016, praticamente até abril de 

2016, todas as tentativas de ter o orçamento financeiro, a 

necessidade de pessoal e o próprio plano de emprego 

aprovados foram infrutíferas e constantemente refutadas com 

a afirmação de que o emprego do H Cmp não era necessário. 

Essa negação constante do inevitável e ‘análises e atitudes’ 

desprovidas de conhecimento por representantes da “célula 

de saúde” foram às causadoras das grandes dificuldades que 

enfrentamos durante toda a operação dos JOP Rio 2016.” 

 

Da quarta pergunta: Quais foram os pontos, na opinião de V Exa./Sr., que 

precisaram de maior atenção durante o processo de planejamento conjunto com o 

Serviço de Saúde? 

Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

“A integração dos meios de saúde das 3 Forças, visando a 

otimização do meio nobre e a pronta atuação em caso de 

necessidade.” 

Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

 

“Não existe uma regulamentação clara sobre esse assunto, 

não existe um Manual ou uma Doutrina e isso faz falta. Os 

JOP Rio 2016 são um grande evento, você monta o 

planejamento e não tem grande problema, o meu maior 

problema hoje é o GLO e dessa forma há a necessidade de 

ter saúde operacional. Antigamente existia o kit individual de 

socorro para o grupo de combate e hoje estamos sentindo 
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falta de um paramédico ou alguém treinado em Assistência 

Pré-Hospitalar (APH), para realizar as ações de saúde 

operacional. Hoje não possuímos efetivo suficiente de 

profissional capacitado para APH e a Doutrina e a própria 

prática está sendo organizada ainda. Nos JOP Rio 2016 por 

ter sido um evento maior, colocamos oficias do Exército como 

paramédicos, como os oficiais da ESSEx e enfermeiros, nós 

contratamos uma quantidade de enfermeiros temporários 

para atender os JOP Rio 2016, mas para isso não teve uma 

preparação doutrinária, foi quase uma preparação 

quantitativa, da seguinte forma, perguntou-se de quantos 

você precisa, então abriu vagas para o número solicitado de 

temporários, e empregou os militares temporários no Hospital 

até o momento do emprego na operação.” 

Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“Um ponto que sempre precisa de atenção é que cada Força 

possui suas especificidades e as especificidades tem que ser 

respeitadas, os Serviços de Saúde de cada Força pode e 

deve trabalhar de forma conjunta, mas sempre respeitando as 

especificidades de cada Força. A segunda preocupação, mais 

importante até que a primeira, é prover a melhora qualidade 

possível de atendimento aos nossos militares.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“Precisam de maior atenção os seguintes pontos: 

- levantamento e controle de estoques de material de possível 

emprego nesse tipo de evento (medicamentos, equipamentos 

(Ambú, Tomógrafos etc.)); 

- levantamento e emprego de recursos humanos (Enf., Vet., 

Psico., Fisio., cirurgiões, anestesistas, odontólogos) na 

situação de prontidão ou em condições de serem 

empregados em situações de emergência; 

- disponibilidade de hemoderivados; 
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- capacidades e localização das instalações de Saúde 

(pertencentes às Forças Armadas, órgãos públicos e 

privados) que podem ser empregados tanto nas situações 

mais simples como na ocorrência de uma catástrofe.” 

D1 “A questão do suprimento Cl VIII, o pessoal de saúde 

qualificado para atuar em Grandes Eventos, as Evacuações 

Aero médicas (EvAEM), os deslocamentos de ambulâncias 

em situações de emergência pela cidade do Rio de Janeiro e 

o desdobramento do H Cmp.” 

 

Da quinta pergunta: Na opinião de V Exa./Sr., quais foram as maiores 

dificuldades no planejamento conjunto com o Serviço de Saúde e na execução do 

Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016? 

Entrevistado  Resposta  

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

 

“Não houve dificuldades, somos excelentes planejadores. A 

integração sim foi uma tarefa desafiadora, elencar protocolos 

únicos de atuação no âmbito das 3 Forças.” 

Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

“Falta de Doutrina de Saúde, Regulamentação e uma 

estrutura melhor definida de Medicina Operativa” 

Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“Começa no início que se partiu de uma premissa que não se 

confirmou, então essa evolução durante o planejamento 

obviamente gerou um trabalho maior para assegurar o Apoio 

de Saúde, se o planejamento estivesse começado desde o 

início às coisas teriam sido mais macias, mas naturalmente 

essa mudança gerou uma dificuldade inicial de adaptação. 
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Outro ponto foi a conscientização em todos os níveis da 

importância do atendimento tempestivo e também da 

notificação tempestiva nos diversos escalões, hoje em dia se 

quer informação muito rapidamente principalmente quando se 

está falando de baixas, todas as autoridades querem saber 

exatamente o que aconteceu, quando aconteceu, como 

aconteceu, qual é o estado de Saúde, então uma dificuldade 

grande é assegurar esse fluxo de informação sem violar a 

cadeia de comando.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“As seguintes: 

- o planejamento foi realizado em etapas, tendo início no 

Cmdo da 1a RM (Esc Sau e Sessão de Planejamento) que 

não era o órgão mais apropriado para tanto (por não contar 

com as diretrizes emitidas pelo CGDA) mas que foi o primeiro 

a sentir necessidade de algum planejamento detalhado de 

Apoio de Saúde; 

- no planejamento inicial, não se tinha ideia de que meios 

seriam colocados à disposição para emprego oriundos das 

estruturas de Saúde da Marinha do Brasil (MB) e Força Aérea 

Brasileira (FAB); 

- o planejamento foi feito com dados incompletos e ou 

imprecisos sobre os recursos que se podia contar para a 

Operação. Não se sabia, por exemplo, quais acordos da Rio 

2016 envolviam o atendimento médico a atletas, ao público 

em geral presente no entorno dos eventos, ao público 

pagante no interior dos locais de competição, aos demais 

elementos convocados para a Segurança (Força Nacional, 

PF, PRF); 

- quais seriam as áreas de interação com ações de DQBRN, 

que tinha forte vínculo com as ações de Saúde e com 
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Operações; 

- quais seriam as ameaças, confirmadas ou esperadas, a 

serem enfrentadas como atentados na área de QBRN? 

constatação da entrada de novas enfermidades (cólera, 

dengue, H1N1, gripes diversas etc.) trazidas por atletas e ou 

pelo público? Acidentes nas áreas de competição e nos 

alojamentos de atletas de pessoal empregado no apoio aos 

JOP 2016? Essas ameaças não estavam claras quando do 

planejamento inicial; 

- quando o planejamento passou a ser feito pelos integrantes 

do CGDA, alguns pontos foram abandonados (Ex: acúmulo 

de estoque de sangue e hemoderivados nos bancos de 

sangue da região com base na doação antecipada dos 

próprios participantes) e outros passaram a ser apontados 

como fundamentais, havendo, contudo, certa desconexão 

entre a intenção dos planejadores e as reais capacidades dos 

meios militares a disposição da 1a RM (Ex: disponibilidade de 

leitos no HCE para ficar à disposição dos meios de DQBRN).” 

 

Da sexta pergunta: No ponto de vista de V Exa., quais foram às lições 

aprendidas, pontos positivos e as oportunidades de melhorias observadas em 

relação ao Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016? 

Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

“- Como lição aprendida no meu nível foi ter a coordenação 

de saúde junto ao Estado-Maior Conjunto do CGDA.  

- Como ponto positivo foi a integração na área de saúde 

alcançada no âmbito das 3 Forças. 

- Como oportunidade de melhoria uma maior antecipação e 

planejamento conjunto junto aos outros órgãos de saúde.” 
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Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

 

 

 

“A primeira lição aprendida é a falta de Doutrina, de 

Regulamentação, de Sistematização que praticamente se 

perdeu, hoje em dia se faz um exercício, manda a ambulância 

e qualquer coisa evacua para o Hospital. Quando estivermos 

em um combate, vai ser necessário um médico na ponta da 

linha, dando um exemplo real, na operação estou com um 

elemento ferido em cima do morro e não consigo evacuar o 

ferido de lá por conta do tiroteio, então preciso de alguém que 

possa prestar socorro lá na ponta. 

Em relação aos pontos positivos o primeiro é a capacidade de 

resposta da própria Força. Segundo foi descobrir que falta 

uma Regulamentação, não só falta Regulamentação como 

falta equipamento, e não é equipamento de grande vulto e 

sim equipamento para uma pequena fração. Por exemplo, 

tenho um pessoal dividido em frações e vai ser empregado 

em uma GLO, o que ele precisa levar para primeiros 

socorros, atender em um primeiro momento para dar uma 

sobrevida para depois ser evacuado. Hoje, não existe 

nenhum kit definido e não existe um APH que acompanhe o 

efetivo militar durante a operação.”  

Comandante do 

CAVEx 

 

“Oportunidades de melhorias em relação à aviação e 

evacuação aero médica são mais em relação às questões 

urbanas das cidades, uma vez que se trabalha em local que 

terão vias interditadas, com obras ou congestionadas, o que 

aumenta a necessidade de EVAM e dificulta o seu trabalho. 

As vias congestionadas dificultam ainda os atendimentos a 

múltiplas vítimas. Capacitar as aeronaves com aparelhos 

específicos de saúde. 

Das lições aprendidas, verificaram-se condições de EVAEM, 
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foi realizados treinamentos de médicos conjuntamente com a 

Aviação do Exército para a realização de uma possível 

EVAEM.” 

Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“O aspecto positivo principal é a oportunidade sempre de 

treinamento, porque na Saúde sempre é real afinal de contas, 

independente do tipo de operação e a oportunidade de 

trabalhar com a cadeia de evacuação, com as notificações e 

começado a sentir de alguma forma essas dificuldades do 

trabalho conjunto no que se refere à Saúde. 

Como lições aprendidas, o Apoio de Saúde aos JOP Rio 

2016 também tem que ser considerado como medicina 

operativa e isso é um ponto importantíssimo de toda essa 

discussão, porque uma operação dessas a gente está falando 

de medicina operativa. Ainda que por ser uma operação que 

está dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro onde se 

encontra as principais estruturas de Saúde das Forças, o 

HCE o Hospital Marcílio Dias, que em tese não são estruturas 

de medicina operativa, mas dentro desse ambiente eles são 

utilizados como estrutura de medicina operativa, como um 

Hospital que não é nem de retaguarda, mas como um 

Hospital que está inserido dentro do ambiente operacional. 

Essa é uma lição muito importante toda vez que se aborda 

operações em um ambiente urbano no Rio de Janeiro, talvez 

em outras cidades nem tanto, mas no Rio de Janeiro não há 

dúvida.  Em uma operação de GLO, a quantidade de ações 

acontecendo acaba sendo muito maior do que o de uma Zona 

de Interior e acaba que a Zona de Combate está dentro da 

Zona de Interior, ficando híbrida e o foco principal é entender 

que a estrutura da medicina operativa entra dentro e por cima 

da estrutura de medicina assistencial, e entra com uma 

prioridade grande. Isso que talvez seja uma das lições mais 

importantes do pacote todo, como conciliar uma estrutura de 
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medicina operativa dentro da estrutura de medicina 

assistencial já previamente pronta. 

Como oportunidade de melhoria é melhorar a 

interoperabilidade na área de Saúde e prever todo o 

planejamento do Apoio de Saúde desde o início. A Saúde 

como uma função logística ela tem que estar prevista desde o 

início com toda a sua estrutura, pela importância que 

possuem. Um planejamento de cima para baixo é importante, 

um plano operacional definido em larga escala de como seria 

uma cadeia de evacuação e orientando cada um dos 

comandos subordinados dando as diretrizes básicas de como 

deveria fazer a cadeia de evacuação isso facilitaria muito a 

execução.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“Por partes 

Lições prendidas: 

- boa parte das ações independiam de especialistas em 

medicina, havendo amplo uso de Veterinários, Enfermeiros, 

Fisioterapeutas e técnicos de outras áreas (bombeiros, pilotos 

etc.) tanto no planejamento como na execução do apoio; 

- o princípio da unidade de Comando (caracterizado com a 

presença do CGDA) foi muito importante para realizar as 

ações de maneira coordenada e aquela estrutura respondeu 

bem às demandas apresentadas; 

Oportunidades de melhoria: 

- um mesmo elemento (equipe, grupo etc.) encarregado do 

Apoio deve fazer o planejamento desde o início da operação; 

- os elementos de Saúde que permanecem de prontidão no 

Centro de Operações devem receber um treinamento inicial e 
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único de forma a padronizar ações e estabelecer limites de 

atuação; 

- os hospitais de campanha devem ser melhor estruturados 

em termos de capacidades e de pessoal disponível para sua 

mobilização.” 

Adjunto do 

Coordenador do 

CGDA na área de 

Saúde 

“Temos que melhoras os nossos Procedimentos 

Operacionais em caso de combate e melhorar a mobilidade. 

Principalmente medir o que se faz!” 

Chefe da Secção 

de Saúde Regional 

do Cmdo da 1ªRM 

 

“Lições aprendidas: O planejamento poderia ser realizado 

com o máximo de antecedência possível, em especial o de 

apoio de saúde, preferencialmente com equipes destinadas 

exclusivamente para tal fim. 

A integração, inserção e comunicação entre as equipes intra 

e inter saúde dos diversos níveis é de suma importância. 

A memória documental dos grandes eventos deve ser 

utilizada como experiência e base para novos planejamentos.   

Pontos positivos: A comunicação entre as equipes de saúde, 

as OMS e o CGDA foi satisfatória, gerando relatórios diários 

às autoridades presentes. 

As oportunidades de melhoria: Incrementar o planejamento 

com a maior antecedência possível, manter os sistemas de 

controle físico e de pessoal de saúde o mais próximo da 

realidade possível, manter uma equipe de saúde exclusiva 

junto ao CGDA desde o seu início para o planejamento de 

saúde. Optar pelos meios alternativos de atendimento ao 

usuário do sistema (encaminhamentos) quando da existência 

desses grandes eventos, com a finalidade de empregar o 

máximo possível de pessoal e instalações em seu apoio.” 
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D1 “Na minha visão de fora da área de saúde, acredito que os 

pontos positivos são concentrados na integração das Forças 

Armadas para atuarem conjuntamente no maior evento 

esportivo do mundo, que proporcionaram um 

aperfeiçoamento dos seus respectivos quadros, doutrina, 

bem como a compra de novos equipamentos para a medicina 

operativa, ficando de legado para o país. Quanto a lições 

aprendidas e oportunidades de melhoria, deixo para o 

pessoal especializado.”  

Comandante do 

Hospital de 

Campanha 

Oswaldo Cruz (H 

Cmp) 

 

“Planejamento prévio é fundamental e o pessoal de ligação e 

coordenação tem de ter consciência do que faz. O ‘na hora 

sai’ e ‘qualquer um é capaz’ do Serviço de Saúde costumam 

dar algum problema. Também penso que Análises Pós Ação 

(APA), na saúde deveriam ser mais ‘assertivas’ e não troca 

de elogios.”  

 

Da sétima pergunta: Inicialmente o Apoio de Saúde entrou como uma célula 

de apoio ao CGDA, contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde 

passou a ser considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como V Exa./Sr. 

enxerga essa evolução? Exmo. Sr. Gen/Sr. acredita que este fato tenha alguma 

importância para o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro? 

Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

 

“Todo planejamento demanda ajuste e adequação. Durante a 

fase de execução, o EM CGDA passou a coordenar todas as 

tarefas, sendo assim me pareceu muito lógico que o apoio de 

saúde migrasse para o EM CGDA. A importância se deve ao 

fato de que se deve ter flexibilidade tanto no planejamento, 

quanto na execução.” 
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Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

 

“Isso melhorou muito, na hora que o General Pontes Netto 

assumiu o Apoio de Saúde a melhora foi sensível. A 

necessidade de uma célula de Saúde de EM dentro do CGDA 

vai depender do vulto da operação. Em operação de menor 

vulto pode ser um elemento de Saúde de EM no CGDA.” 

Comandante do 

CAVEx 

 

“De maneira positiva, pois aumentou a consciência 

situacional, proporcionando um melhor fluxo de informações e 

facilitando as decisões.” 

Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“Enxergo como essencial na minha visão não era razoável ter 

uma das funções do CGDA fora do CGDA, então acabava 

gerando estruturas de cadeia de comando diferentes, com 

necessidades diferentes então a vinda dessa célula para 

dentro do CGDA eu considero como essencial.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“Em uma operação como essa, que difere em muitos 

aspectos de operações militares típicas em que a Saúde está 

vinculada a Recursos Humanos (Log), o Elemento de Saúde 

deve ser uma célula do CGDA desde o início. 

O Sv Saúde EB é um dos poucos que pode contar com 

expertise nessa área, acumulada ao longo dos grandes 

eventos ocorridos no Rio ao longo do início desse século XXI. 

Espera-se que as lições aprendidas tenham sido registradas, 

pois são de fundamental importância para a Doutrina Militar, 

com óbvios reflexos no engrandecimento do Sv Saúde. Esse 

tipo de conhecimento não se pode desprezar.” 

Adjunto do 

Coordenador do 

CGDA na área de 

Saúde 

 

“Normalmente esquecem-se da Saúde, acham que 1(um) 

médico e 1(um) estetoscópio pode salvar a guerra! Quando 

assumimos o planejamento éramos para sermos atendido 

pelo SUS onde foi feita toda mudança do dito planejamento 

inicial, dando a Tropa a certeza que estava sendo apoiada. 

Elevando o Moral da tropa e mostrando que a Saúde era 
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capaz.” 

Chefe da Secção 

de Saúde Regional 

do Cmdo da 1ªRM 

“Acredito que essa evolução se deu pela percepção da 

importância decisiva do Apoio de Saúde nesses grandes 

Eventos, em especial da sua rápida e efetiva mobilização.” 

D1 “Sim. Acredito que tal fato demonstra a importância do 

Serviço de Saúde em um evento da grandiosidade dos JOP 

Rio 2016, fato que ficou registrado para todos que 

participaram desse Grande Evento.”  

Comandante do 

Hospital de 

Campanha 

Oswaldo Cruz (H 

Cmp) 

“É fundamental, mas com pessoas selecionadas que 

conheçam o que é operação militar e que ‘não queiram fazer 

palco para o seu Show’.” 

 

Da oitava pergunta: As operações descritas como Grandes Eventos 

costumam desdobrar meios de Apoio de Saúde, V Exa./ Sr. acha necessário que 

esta forma de planejamento seja incluída dentro de uma Doutrina Militar de Saúde 

para o Exército Brasileiro? Se afirmativo, o que V Exa./ Sr. acredita que deveria 

constar, como forma de planejamento e abordagem, dentro de um Manual escrito 

com esta finalidade?  

Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa de 

Área 

 

“A escrita e confecção de um Manual é uma tarefa muito 

técnica, bem como elencar o que deva ou não nele constar. O 

fato é que o maior grande evento do Planeta é a GUERRA. 

Por vezes as pessoas esquecem que somos profissionais da 

guerra e como tais, nos especializamos e visualizamos 

sempre a melhor forma de empregar nossas Forças. O apoio 

de saúde faz parte disso, é uma função logística de grande 

relevância, porém inserida no contexto de guerra.”  
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Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

“Sim, acho importante.” 

Comandante do 

CAVEx 

“Acredito que já exista doutrina para isso.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

“As operações envolvidas em grandes eventos geram 

conhecimentos úteis no enfrentamento de eventos 

semelhantes (ações de Defesa Civil, enfrentamento de 

catástrofes, controle de Zona de Interior de um Teatro de 

Operações etc.) e, assim sendo, devem ser incluídas na 

Doutrina Militar de Saúde bem como na Doutrina Logística. 

Por ser algo eventual, acredito que a melhor opção é o 

tratamento do assunto em um manual específico sobre o 

tema Grandes Eventos. Ressalto que muitas das lições 

aprendidas devem influenciar aos demais manuais que tratam 

do emprego da Saúde em operações de grande vulto, de 

dimensões semelhantes àqueles enfrentados nos Grande 

Eventos.”  

Adjunto do 

Coordenador do 

CGDA na área de 

Saúde 

“Sim, na realidade já está sendo feito através do Curso de 

Saúde Operativa, onde capacita melhor os nossos militares a 

exercerem essa função.” 

Chefe da Secção 

de Saúde Regional 

do Cmdo da 1ªRM 

 

“Acho importante sim, e, como já mencionei anteriormente, 

ser direcionado com experiências passadas através dos 

documentos-memória e de estágios em outros países para o 

pessoal de saúde exclusivamente para adquirir o 

conhecimento dos mesmos sobre essa questão.” 

D1 “Sim. Os Grandes Eventos ocorridos no Brasil nos últimos 

geraram inúmeros ensinamentos que devem ser aproveitados 
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pela Doutrina Militar Terrestre. Se não me engano, já existe 

em elaboração um manual sobre isso, em que deveria existir 

um capítulo sobre Apoio de Saúde.”  

Comandante do 

Hospital de 

Campanha 

Oswaldo Cruz (H 

Cmp) 

 

“Primeiro, o apoio de saúde deveria ser comum no 

planejamento e execução de qualquer operação militar. 

Segundo, os Grandes Eventos são operações militares em 

um ambiente interagências, podendo envolver a garantia da 

lei e da ordem, com um forte enfoque de defesa de estruturas 

estratégicas, do espaço aéreo e marítimo, na segurança 

cibernética, no controle de explosivos, na segurança pública e 

na prevenção ao terrorismo. Por conta do ‘terrorismo’ existe a 

necessidade imperiosa de criação, e excussão, de um Plano 

de Contingencia para Incidente com Múltiplas Vítimas. E para 

tudo isso já existe doutrina, não existe a necessidade de mais 

um manual.”  

 

Da nona pergunta: O Comando de Operações Terrestres publicou em 2018 o 

manual A Participação do Exército na Segurança dos Grandes Eventos - O Legado, 

abrangendo o período de Julho de 2007 a Setembro de 2016, com o objetivo de 

transmitir conhecimentos aos comandantes e oficiais de estado maior que possam 

necessitar planejar ou executar ações de segurança nas atividades que se 

enquadram no definido como “Grandes Eventos”.  Contudo, apesar destes Grandes 

Eventos terem desdobrados meios de Saúde, o referido Manual não aborda o 

legado para o Serviço de Saúde.  V Exa./ Sr. acha interessante essa abordagem 

também para o Serviço de Saúde? Se afirmativo, na opinião de vossa excelência, 

quais os pontos que deveriam ser mais bem abordados? 

Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

“Volto a frisar que tudo o que mereça ser escrito, por ser 

diferente do que é feito rotineiramente, deve ser escrito.”  
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Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

“Na verdade não é um Manual, é uma juntada de lições 

aprendidas, e são importantes que seja abordado às lições 

aprendidas também para a Saúde.” 

Comandante do 

CAVEx 

“Interessante, pode ser uma ideia, mas não inserido nessa 

publicação, mas escrito em outra fonte.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“O manual citado deveria ter abordado o assunto, por ser 

importantíssimo. Faltou em algum momento, ação dos 

elementos do Sv Saúde para que ao assunto obtivesse a 

atenção devida. Os pontos deveriam ser: 

- levantamento de ameaças antes durante e após o evento; 

- ações preventivas (vacinação, controle de zoonoses, 

controle sanitário, controle de higidez da tropa, acumulo de 

estoques etc.); 

- mobilização de pessoal, equipamentos e instalações 

- ações de coordenação com outros meios de Saúde 

presentes na Op; 

- controle da operação (exemplo: central de regulação); 

- desmobilização (pessoal, equipamentos, instalações); 

- elaboração de relatórios.” 

Adjunto do 

Coordenador do 

CGDA na área de 

Saúde 

 

“Sim, como já havia falado anteriormente, sempre somos 

deixados para traz. Deveria ter sido mostrado toda a nossa 

estrutura criada para o atendimento médico e seus 

desdobramentos no terreno.” 
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Chefe da Secção 

de Saúde Regional 

do Cmdo da 1ªRM 

 

“Sem dúvida nenhuma. Faria parte de um apanhado do 

histórico do apoio de saúde nessas condições. Todos os 

pontos devem ser abordados, especialmente os de logística, 

pessoal e seu emprego e divisão de responsabilidades e 

Ação Conjuntas Interagências.”  

D1 “Sim. Deveria existir uma abordagem acerca do Serviço de 

Saúde.”  

Comandante do 

Hospital de 

Campanha 

Oswaldo Cruz (H 

Cmp) 

“Sim. No que pese a falta de planejamento inicial e dos 

‘atritos’ na excussão, a disposição dos meios de saúde é um 

bom exemplo de como dispor dos Escalões de Saúde em 

operação militar de grande vulto.” 

 

Da décima pergunta: Como V Exa./ Sr. percebe essa nova forma de emprego 

das Forças Armadas em operações descritas como Grandes Eventos? 

Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

“Como normal. Estamos aptos a enfrentar qualquer tipo de 

situação.”  

Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

 

“Na realidade quando o Exército está sendo empregado em 

Grande Evento, ele está sendo empregado em GLO e a 

legislação deixa claro que no caso de insuficiência de meios o 

Exército poderá ser empregado. Em São Paulo, praticamente 

não se precisa de emprego de tropa, nesse Estado se usa o 

Exército como um catalisador pelo peso da instituição, mas 

nos outros Estados não existem meios e sem meios não se 

consegue fazer a segurança. Nesses casos, o Exército acaba 

tendo que fazer, então faz parte da missão constitucional do 

Exército. E não falta apenas material, às vezes a dificuldade 
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também está na coordenação.” 

Comandante do 

CAVEx 

“Como uma das formas de emprego do Exército e não como 

uma nova forma de emprego.” 

Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“Considero que foi um modelo bem sucedido, o resultado 

ficou claro, tivemos um ambiente de bastante segurança para 

que os jogos fossem conduzidos, elogiado por todos, então 

na minha visão o modelo foi muito acertado. Esse modelo, 

saindo um pouco da Saúde especificamente, para mim é o 

modelo que deveria ser empregado todas as vezes que as 

Forças Armadas fossem acionadas. É muito claro que no 

momento inicial, havia uma perspectiva que as Forças 

armadas fossem empregadas a reboque da polícia, ou seja, 

as estruturas de segurança pública definiriam onde as Forças 

Armadas deveriam ser empregadas, se falava basicamente 

em utilizar as Forças Armadas cercando o morro da Pedreira, 

Chapadão até o final da Avenida Brasil e não era a nossa 

visão como planejadores no CGDA e após reuniões as 

Forças Armadas se posicionaram de que forma deveriam ser 

empregadas e assim foi feito. Sendo empregadas nos pontos 

focais, de maiores ameaças, nos locais de eventos, nos 

locais da Vila Olímpica e o sucesso foi muito grande, sendo 

um dos poucos Jogos Olímpicos da história que não tiveram 

nenhum incidente. Então considero um modelo bastante 

vitorioso.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“Percebo com certa preocupação, uma vez que o exército só 

é empregado nesse tipo de ação em virtude de uma crônica 

carência no País de capacidade por parte do Min Saúde, Sec 

Est de Saúde e estruturas municipais para lidar com eventos 

de grande porte. Em princípio, todas as ações desenvolvidas 

pelo EB, MB e FAB ao longo dos grandes eventos deveria ter 

sido desenvolvidas por outras estruturas de governo (Sec de 
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Defesa Civil, Min da Saúde, empresas contratadas etc.). 

Contudo; não se pode negar que o emprego do elemento 

militar nesse tipo de ação representa uma enorme 

oportunidade de aprendizado e coleta de dados de 

planejamento.” 

Adjunto do 

Coordenador do 

CGDA na área de 

Saúde 

“Tem se superado apesar de não termos ainda a Saúde 

Operacional, que já se começa a formar e com certeza fará a 

diferença.” 

Chefe da Secção 

de Saúde Regional 

do Cmdo da 1ªRM 

 

“Vivemos em um país em desenvolvimento, mas de certa 

forma com episódios pontuais de conflitos internos ou 

externos, se comparados a outros países. Dessa forma, 

nossa experiência em tempo de paz é muito superior a do 

tempo de guerra. Cresce, assim, a importância da 

participação das FA nos grandes eventos, o que vem 

ocorrendo já há bastante tempo e principalmente a ação 

conjunta Interagências.”  

D1 “Trata-se de uma forma de emprego das Forças Armadas 

baseada em Operações Interagências, que trouxeram muitos 

ensinamentos Operações de GLO, por exemplo.” 

Comandante do 

Hospital de 

Campanha 

Oswaldo Cruz (H 

Cmp) 

 

“É comum as Forças Armadas serem empregadas em 

eventos dessa magnitude por envolverem a segurança 

nacional e por conta, atualmente, do terrorismo.” 

Da décima primeira pergunta: Exmo. Sr. Gen/ Sr. acredita que as ações de 

inteligência médica possam ajudar neste tipo de Operação? Se afirmativo, de que 

forma? 
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Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

“Somente se inserida no campo da Inteligência Militar, isolada 

perde valor.”  

Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

“Acho importante. Essa inteligência vai compor os dados de 

inteligência que antecedem a operação e depois 

acompanham o desenvolvimento da operação.” 

Comandante do 

CAVEx 

“Sim, acho útil. Todas as formas de inteligência podem 

contribuir para o planejamento das operações.” 

Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“A inteligência em todas as áreas, inclusive na área de 

inteligência médica é fundamental para ajudar no 

planejamento e na execução da operação, saber quais são as 

principais ameaças e oportunidades na área médica também 

tem um papel muito importante.”  

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“Acredito que podem ajudar. Não acredito que o EB conte 

com qualquer estrutura atenta ao assunto Inteligência Médica 

e creio que foram perdidas enormes oportunidades de 

aprendizado. Com alguns dados oriundos da Intel Médica 

teria sido possível uma melhor preparação para 

enfrentamento de ameaças na área QBRN. Os altos custos 

na preparação poderiam ser minorados com algum 

conhecimento sobre o tipo de assistência a ser dada em 

catástrofes ocorridas em grandes eventos (atentados, 

acidentes com o público etc.) que não estavam disponíveis 

nas fases do planejamento, resultando em gastos elevados 

na preparação de materiais e pessoal para várias 

intercorrências que talvez não ocorressem.” 
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Adjunto do 

Coordenador do 

CGDA na área de 

Saúde 

“Sim, foi de fundamental apoio na tomada de decisões. 

Conhecer o terreno aonde se vai trabalhas seus riscos e 

caminhos alternativos, ajudaram na tomada de decisão numa 

cidade sitiada como é o Rio de Janeiro.” 

Chefe da Secção 

de Saúde Regional 

do Cmdo da 1ªRM 

“A área de inteligência é essencial em qualquer área. Nos 

JOP Rio 2016, os assuntos pertinentes a área médica de 

saúde foram satisfatoriamente levados ao conhecimento da 

área de saúde quando do planejamento do apoio.” 

D1 “Não sei bem o que é inteligência médica, porém se for 

“inteligência” como tradicionalmente se conhece, ou seja, 

conhecer o ambiente operacional em que se vai atuar, tenho 

certeza que o levantamento de informações, neste contexto, 

será essencial para o êxito de quaisquer tipo de operações.”  

Comandante do 

Hospital de 

Campanha 

Oswaldo Cruz (H 

Cmp) 

“Sim. É fundamental ter costume de praticá-la e de realizar 

planejamento de operações. Conhecer os meios que se 

dispões é a melhor maneira de melhorá-los. Sem saber o que 

se tem, não se coordena nada.” 

 

Da décima segunda pergunta: O Ministério da Defesa publicou em 2017 o 

Manual MD42-M04, que trata sobre o Apoio de Saúde em Operações Conjuntas, 

como V Exa./ Sr. percebe à nova importância que se tem dado à Medicina 

Operativa? Exmo. Sr. Gen ou Sr. acredita que as experiências de Apoio de Saúde 

em tempos de paz, como no caso dos Grandes Eventos, possa contribuir para 

adestramento do efetivo profissional de Saúde e contribuir com Doutrinas que 

possam ser adaptadas para o amplo espectro dos conflitos? 
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Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

 

“- A necessidade de atuar de forma conjunta refletiu em todos 

os setores das 3 Forças, a saúde está inserida nisso. 

- Toda experiência é válida. A Doutrina evoluiu com os 

cenários, com a tecnologia e com o passar dos tempos. É 

preciso acompanhar, estudar e evoluir sempre.” 

Coordenador 

Geral da 

assessoria 

Especial 

 

“É o primeiro passo, mas tem que se observar que as 

necessidades em saúde de uma tropa do Exército são 

diferentes das necessidades de um piloto da Força Aérea, e 

diferentes de um marinheiro. E o marinheiro mesmo possui 

necessidades diferentes entre eles, o embarcado possui 

necessidades em Saúde diferentes de um fuzileiro naval. 

Mesmo analisando o Fuzileiro Naval pensando que ele é um 

infante em relação a um infante do Exército, o Fuzileiro Naval 

fica no terreno fazendo uma cabeça de praia por cerca de 72 

horas e recua, os infantes do Exército não, cada operação 

pode perdurar por 30 a 40 dias, então é diferente. Mas 

acredito que esse Manual é o primeiro passo para se obter 

essa Regulamentação. O Exército possui ainda diversidades 

de infantes que a Marinha não possui, possuímos infantes 

paraquedistas, infantes de selva, infantes de caatinga, 

infantes de Pantanal, infante do Sul, infante de Montanha e o 

Apoio de Saúde para cada um será diferente e o tipo de 

material de Saúde que será necessário também. Por 

exemplo, o Apoio de Saúde que vai acompanhar infantes de 

montanha, provavelmente vai necessitar de muito mais 

material para trauma e quedas do que o que vai acompanhar 

o infante de selva, que vai precisar de material para picada de 

inseto, de bicho, sutura porque cai e corta, para infecção de 

espinha, para dor de barriga. Portanto, é importante à criação 

e Protocolos de Saúde para medicina operativa.” 
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Chefe do Estado 

Maior do CGDA 

 

“O Manual é muito importante para unificar alguns 

procedimentos respeitando as especificidades das Forças, 

com uma linguagem comum em um nível mais alto. Não 

tenho dúvidas que as experiências de Saúde dos Grandes 

Eventos podem ser aplicadas no planejamento das 

operações de guerra da medicina operativa principalmente e 

tudo isso deve ser tratado como medicina operativa ainda que 

esteja em um ambiente que exista a predominância da 

medicina assistencial.”  

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“Entendo que a Saúde Operacional, ou Operativa, estava 

esquecida no EB e necessita de todo um remodelamento. 

Isso ocorre em virtude da evolução da Doutrina, com inclusão 

de novas ações envolvendo novos meios e técnicas (Aviação, 

Blindados, DQBRN, GLO, Grandes Eventos) e que exigem a 

presença de elementos de Saúde tanto no nível Tático como 

no Operacional, no Estratégico e no Político, não tendo 

ocorrido à mesma evolução por parte da Saúde para atender 

essas novas demandas. 

 Tenho participado de inúmeros planejamentos como instrutor 

do Centro de Instrução de Blindados, Centro de Instrução de 

Aviação do Exército, Instrutor de Log da ECEME, e no 

Comando do 4o B Log (apoio às Op a 3a DE) posso afirmar 

que todas as demandas apresentadas no sentido de como a 

Saúde atuaria em cada caso não foram respondidas 

coerentemente. Percebo que a Saúde Operativa estava ainda 

voltada para atender um batalhão de Infantaria na defensiva, 

passando a ser improvisação qualquer tipo de atuação a 

partir de ações mais dinâmicas. A improvisação para atender 

grandes eventos é facilmente compreendida, por ser algo 

eventual, não havendo razões para não haver doutrina ou 

algo escrito sobre o atendimento de Saúde para um Pel de 
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Cavalaria Mecanizado no Reconhecimento, ou um Pelotão de 

Carros de Combate no Aproveitamento do Êxito, ou um 

pelotão de Infantaria Leve a ser aerotransportado para cem 

quilômetros dentro das linhas inimigas. Todas essas ações 

estão previstas na rotina de adestramento do EB e não são 

contempladas pela Doutrina do Ap de Saúde em vigor. 

Entendo que publicações como o MD42-M04 são excelentes 

oportunidades para forças a Doutrina Militar Terrestre a 

avançar, principalmente na área da Saúde.” 

D1 “Não li esse manual, porém a existência de uma doutrina de 

Apoio de Saúde comum às três Forças Armadas favorece o 

emprego em operações de grande envergadura, como os 

Grandes Eventos, que podem fortalecer a Medicina Operativa 

aplicada em operações convencionais de Defesa Externa e 

outras do espectro dos conflitos armados.”  

 

Da décima terceira pergunta realizada apenas para oficiais de saúde: O 

senhor encontrou com facilidade literatura militar que contribuísse para o 

planejamento deste tipo de Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016? Se afirmativo, quais 

foram? 

Entrevistado  Resposta 

Chefe da Secção 

de Saúde Regional 

do Cmdo da 1ªRM 

 

“Na Seção de Saúde Regional da 1ª RM não foi encontrado, 

em seus nos arquivos, registro de apoio em outros eventos 

semelhantes, tais como os V Jogos Mundiais Militares, Copa 

do Mundo 2014 e Pan Americano dificultando os trabalhos de 

Planejamento.” 
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Comandante do 

Hospital de 

Campanha 

Oswaldo Cruz  

(H Cmp) 

“O melhor que temos, ainda é o C8-1 (Manual do Serviço de 

Saúde em Campanha), o resto foi muita experiência ( Rio 

+20, Copa do Mundo 2014, Operações no Alemão e muito 

desdobramento do H Cmp entre outros)” 

 

Da décima quarta pergunta: O Oficiais de Ligação de Saúde ao CGDA eram 

oficiais de Saúde da 1ªRM, como o Sr. observou o emprego destes profissionais e o 

desempenho realizado por eles durante o cumprimento da missão?  

Entrevistado  Resposta 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“O emprego não foi o mais adequado. As equipes de 

profissionais não participaram do planejamento e 

desconheciam aspectos do emprego que se planejou. A 

escalação dos militares que participariam do 

acompanhamento das ações no Centro de Operações foi 

confusa, gerando mal entendidos, principalmente em termos 

de hierarquia e poder de atuação do Representante da Saúde 

no Cop. 

Em certos momentos, por serem empregados como um 

elemento de vigilância da situação (o que poderia ser feito por 

militares menos qualificados) faltou a iniciativa própria de um 

elemento de estado-maior para assessorar na tomada de 

decisão. Dou um exemplo: em determinada ocasião, na Vila 

Militar, uma senhora se apresentou na entrada da Arena onde 

ocorreria competição de Equitação acompanhada de um cão. 

Ele foi barrada, pois a entrada de um cão só havia sido 

prevista para aqueles animais que acompanham deficientes 

visuais. A senhora alegou que o cão era um “cão terapêutico” 

e era treinado para detectar alteração de alguma enzima ou 

hormônio em seu organismo, de modo que ela pudesse ser 
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medicada a tempo de evitar crises. O fato foi resolvido de 

improviso e, até onde sei, não houve contato com o elemento 

de Saúde do Centro de Controle para verificar essa condição 

inusitada. Esse tipo de evento serve como lição aprendida, 

tanto para os planejamentos como para o emprego.” 

D1 “O trabalho desses profissionais me surpreendeu. Quando foi 

criada a “escala” para um oficial da saúde, 24 por dia, durante 

todos os JOP Rio 2016, na sala do CGDA, pude constatar a 

extrema importância do oficial de saúde nos “brieffing” 

matinais e vespertinos, mantendo a consciência situacional, 

contabilizando os acidentes com pessoal, bem como 

assessorando sobre se as medidas adotadas eram as mais 

adequadas para minimizar possíveis efeitos colaterais em 

futuras ocorrências de mesma natureza e na própria 

prevenção.” 

 

Da décima quinta pergunta para os oficiais de Saúde: Em relação à execução 

do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016, quais foram as maiores dificuldades da 

missão, onde o senhor acha que o planejamento foi bem atendido e onde o senhor 

percebeu que as situações evoluíram e houve necessidade de adaptações ao 

planejamento inicial?  

Entrevistado  Resposta 

Adjunto do 

Coordenador do 

CGDA na área de 

Saúde 

“O emprego de tropas de fora que tiveram que ser vacinadas. 

Não havendo planejamento para isso.” 

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

“Houve certa dificuldade na disseminação dos Planos em 

função do tempo exíguo, e com isso, algumas OM fizeram 

seus próprios planos sem os mesmos estivessem baseados 
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 em tais documentos, além de outras OM, possivelmente por 

não estarem diretamente subordinadas à 1ª RM, o que 

prejudicou sua execução. 

Ocorreu certa dificuldade em relação a se chegar a uma 

conclusão relativa ao pessoal de saúde e material / vtr saúde 

a ser empregado pelas diversas OM de outras sedes, 

participantes da missão, seja com as próprias OM, seja com 

os Órgãos provedores. 

Em relação ao todo, acredito que a missão tenha sido bem 

cumprida, apesar de não se ter enfrentado maiores 

consequências de algum tipo mais grave de situação, porém 

todos estavam previstos.” 

Da décima quinta pergunta: Descreva a opinião de V Exa./ Sr. em relação ao 

Serviço de Saúde em Apoio aos Grandes Eventos? 

Entrevistado  Resposta 

Coordenador 

Geral da Defesa 

de Área 

“Transcorreu sem problemas, inserido e integrado na logística 

de combate, atendeu às necessidades da tropa.”  

Chefe do Estado 

Maior do Cmdo da 

1ªRM 

 

“Mesmo premido pelas ações diuturnas com a Saúde 

Assistencial, os elementos do Sv Saúde puderam fazer frente 

as demandas de planejamento e execução das ações no 

campo da Saúde ao longo dos JOP Rio 2016. O único ponto 

a ser burilado seria a obtenção de sinergia pela utilização de 

todas as vertentes do Sv Saúde, com foco na Saúde Total, 

envolvendo não somente militares médicos, mas também 

enfermeiros, veterinários, psicólogos, terapeutas, dentistas, 

assistentes sociais etc. nos planejamentos e execução das 

ações.” 

Adjunto do 

Coordenador do 

“Apesar da nossa guerra ser real e diária, em caso de 

Grandes Eventos é necessário uma maior preparação e uma 
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CGDA na área de 

Saúde 

grande preocupação com a Saúde no que tange a 

direcionamento de recursos para a compra de matérias 

visando uma melhor forma de atender a tropa.” 

Chefe da Secção 

de Saúde Regional 

do Cmdo da 1ªRM 

 

“Como havia descrito anteriormente, muito temos que 

caminhar e aprender com essas oportunidades para o país. 

Acredito que o Serviço de Saúde cumpriu satisfatoriamente 

sua missão durante o evento JOP Rio 2016, e nos anteriores 

ao mesmo, não tendo ocorrido em tais ocasiões nada 

drástico. Para isso, a prevenção e o preparo devem estar em 

alto nível. Evidente que não podemos esquecer e enaltecer 

os trabalhos das Forças Armadas, auxiliares e entidades civis 

no planejamento, prevenção e execução de tais eventos, o 

que reduziu em muito tais acontecimentos.” 

D1 “Fiquei, particularmente, impressionado pelo trabalho 

extremamente profícuo realizado pelo Serviço de Saúde. Os 

dados estão ai para comprovar. Sem maiores incidentes e 

com um elevado índice de confiabilidade da tropa 

empregada.” 

Comandante do 

Hospital de 

Campanha 

Oswaldo Cruz  

(H Cmp) 

 

“Ter participado de operações militares e ter ‘operado’ nos 

diversos escalões de saúde é fundamental para ser ter um 

bom coordenador da célula de Saúde. Cada Grande Evento é 

único, não existe ‘receita de bolo’ por isso praticar dos 

diversos tipos de operações militares é fundamental, além do 

conhecimento doutrinário. 

A prática leva a perfeição. Infelizmente para o Serviço de 

Saúde do Exército quase tudo é saúde assistencial.” 

  

As perguntas específicas para cada função serão descritas individualmente 

como o nome do oficial entrevistado. 

Pergunta ao Coordenador Geral da assessoria Especial: Atualmente vossa 

excelência encontra-se exercendo o cargo de Interventor Federal na Segurança 
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Pública no Estado do Rio de Janeiro, sendo necessário novamente desdobrar meios 

de Saúde para apoio à operação. Sabe-se que de maneira doutrinária, operações de 

Coordenação e Cooperação com Agências abrangem operações similares de não 

guerra dentro do território nacional, com características similares, compreendendo 

operações de Segurança de Grandes Eventos, assim como Garantia da Lei e da 

Ordem, Combate ao Terrorismo, entre outras. Se existisse um Manual de Doutrina 

Militar de Saúde, escrito no âmbito do Exército Brasileiro, para Apoio de Saúde a 

este tipo de operação, na opinião de vossa excelência, o senhor acredita que estaria 

contribuindo para o planejamento do Apoio de Saúde na Intervenção Federal na 

Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro? 

Resposta: “Sim. Se existisse uma Doutrina acertada, definida, particularmente 

em todos os escalões, porque em um escalão mais alto não tem grandes problemas, 

mas quando mais diminui o escalão sinto que nós perdemos esse conhecimento da 

parte de Saúde, um exemplo simples é a definição da dotação para o tipo de 

operação, quantos médicos deveriam ter para cada Grupo de Combate (GC) ou a 

cada Pelotão, a dotação ideal também vai depender do ambiente e isso é complexo, 

que tipo de equipamento cada soldado tem que levar.” 

Pergunta ao Comandante do CAVEx, em relação às EVAEM: Como V Exa. 

descreve o planejamento conjunto com o Serviço de Saúde para a realização de 

evacuações aero médicas durante o JOP Rio 2016? V Exa. achou adequado ou 

seria um ponto a ser avaliado como oportunidade de melhoria? 

Resposta: “Não possuíamos aeronaves com aparelhos médicos de saúde 

para realizar o MEDVAC, somente possuíamos a capacidade de transporte de 

feridos. Houve disponibilização de verba para transformar uma aeronave de asa 

móvel já existente em uma aeronave de asa móvel com capacidade de realizar um 

MEDVAC, contudo, isso não era possível porque esta transformação não era 

compatível com os projetos das aeronaves existentes, portanto, não é tão fácil assim 

modificar o projeto inicial de uma aeronave. Nesse caso, o melhor seria adquirir uma 

aeronave pronta já com todas as adaptações necessárias para o MEDVAC, o que 

pode ser complicado, ou realizar a contratação de empresas terceirizadas 

capacitadas em realizar evacuação aero médica e penso que isso é uma 

oportunidade de melhoria.” 
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Segunda pergunta ao Comandante do CAVEx, em relação às EVAEM: No 

caso da consolidação de uma Doutrina de Saúde para o Exército Brasileiro ao Apoio 

a Grandes Eventos, o que V Exa. considera importante estar no planejamento 

conjunto com o Serviço de Saúde para que se possa realizar uma adequada 

evacuação aero médica, tanto do tipo CASEVAC como MEDVAC ? 

Resposta:   

a. “Aparelhos específicos de saúde para a aeronave; 

b. Curso de medicina aeroespacial aos médicos que forem realizar as 

evacuações aero médicas, uma vez que nem todo ferido pode ser 

evacuado por via aérea, devendo ter uma adequada avaliação do poli 

traumatizado, já que o piloto da aeronave não será capaz de realizar esta 

avaliação; 

c. Considerar que as condições de realização de uma evacuação aero 

médica (EVAM) dependem das condições meteorológicas.” 

Pergunta ao Chefe do Estado Maior do CGDA: Como ocorreu, na opinião de 

V Exa. A interoperabilidade entre Marinha e Exército no que tange ao Apoio de 

Saúde ao JOP Rio 2016? 

Resposta: “Ocorreu bem, na parte técnica de Saúde as coisas saíram bem, 

existiram militares da Marinha recebendo o primeiro atendimento pelo Exército e vice 

versa e as situações se caminharam de forma adequada. A interoperabilidade 

aconteceu de uma forma adequada podendo ser aprimorada em termos de 

comunicações principalmente.” 

Pergunta ao Adjunto do Coordenador do CGDA na área de Saúde: O 

senhor ficou responsável por realizar a ligação entre os Serviços de Saúde Militares, 

com os Serviços de Saúde das Forças Auxiliares, Defesa Civil e Organizações Civis 

de Saúde. Como o senhor descreve essa experiência de atuação conjunta? 

Resposta: “Foi de grande valia e importância dessa ação conjunta entre as 

Forças, ocorrendo uma maior velocidade nas transmissões de dados e com isso 

uma maior eficácia do atendimento médico.” 



122 

 

 

Segunda pergunta ao Adjunto do Coordenador do CGDA na área de 

Saúde: Quais os pontos do planejamento dos Serviços de Saúde das Forças 

Auxiliares, Defesa Civil e Organizações Civis de Saúde que se destacaram de 

maneira positiva, na opinião do senhor, que possam estar contribuindo para futuros 

planejamentos de Apoios de Saúde para o Exército Brasileiro? 

Resposta: “Sem dúvida alguma foi a Força do SUS estratégica em caso de 

calamidade (evento DQBNR) muito bem equipada e de fácil mobilização, serve de 

exemplo.” 

Pergunta a Comandante do Hospital de Campanha Oswaldo Cruz (H 

Cmp): Como ocorreu o desdobramento do H Cmp para a realização do Apoio de 

Saúde aos JOP Rio 2016? 

Resposta: “O H Cmp começou a identificar as possíveis demandas de 

atuação em 2015 e, em conjunto com a 1ª DE (Cluster de Deodoro), verificou a 

necessidade de reforçar os meios do HGeRJ, instalações especializadas (Insp Esp) 

e desdobrar um Posto de Atendimento Avançado (PAA) na área da Base de Apoio 

Logístico do Exército (BaApLogEx) junto ao Parque Radical e onde tropas de fora da 

Guarnição (Gu) do Rio de Janeiro estariam aquarteladas. Essas instalações foram 

pensadas para um Evento com Múltiplas Vítimas e para evitar evacuação de 

pacientes militares para OMS de maior complexidade. No HGeRJ, foram 

disponibilizados 40 leitos, uma emergência com Ultrassom e Ecocardiodoppler; 

consultórios e 1 gabinete oftalmológico completo. No PAA da BaapLogEx havia 30 

leitos, 4 consultórios, sala de emergência, 2 leitos de semintensiva, laboratório, 

gabinete odontológico, 2 ambulâncias UTI e 1 ambulância intermediária operacional. 

No meio de 2015, foi solicitado pelas tropas que ocupariam o Cluster da Barra 

da Tijuca a possibilidade de apoiá-las com instalações sanitárias. Está acabou 

sendo definida como um PAA. Este PAA possuía 2 enfermarias, cada com 10 leitos– 

posteriormente foram 3, 1 para pacientes portadores de parotidite viral enquanto 

aguardavam a evacuação para suas Gu- 2 leitos de isolamento, laboratório, Rx, 

gabinete odontológico, sala de parada, 3 leitos d semi-intensiva, sala de 

procedimentos, 2 ambulâncias UTI e 1 ambulância intermediária operacional. Além 
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de alojamento para 40 militares. Essa instalação era semiautônoma – cisterna 

d´água, Gerador e banheiros. 

No início de 2016, o cluster do Maracanã solicitou um reforço da enfermaria 

do Colégio Militar, onde ficariam alojadas tropas. Foi fornecido um Posto de Socorro 

(PS) equipado e uma equipe de conservação ( 1 Sargento e 2 Soldados). 

Em Abril foi solicitado pelo HCE reforço de estruturas móveis (1 contêineres, 6 

barracas e 3 banheiros) para o caso de um incidente com Múltiplas Vítimas. 

Nesse período diante da necessidade de distribuir CL VIII de consumo e 

bolsas de resgate para as tropas empregadas no JOP Rio 2016 foi acertado 

desdobramento de um Posto de Distribuição de CLVIII (PDistr CLVIII) no LQFEx 

com meios do HCMP. 

O desdobramento do H Cmp iniciou em junho de 2016 e terminou em início 

de outubro2016 quando as últimas instalações retornaram à OM, totalizando 83 dias 

de intensas atividades.” 

Segunda pergunta a Comandante do Hospital de Campanha Oswaldo 

Cruz (H Cmp): Quais foram os maiores desafios para a realização do Apoio de 

Saúde, pelo H Cmp, aos JOP Rio 2016? 

Resposta: Operar com a falha na aquisição de CL II e CL VIII e na 

manutenção das do MEM/ viaturas(vtr)/ instalações por não ter havido tempo hábil 

para abertura de pregões de aquisição; e sem treinar adequadamente os recurso 

humanos recebidos. 

Cabe ressaltar, que a cadeia de comando e o canal de comunicação foi um 

pouco confuso. No entendimento, desta Cmt na época, minha cadeia de comando e 

comunicação dos relatórios era com os Cluster - esses deveriam informas as 

células- e com a Ba Ap log Ex (subordinação direta) através do SUMÁRIO DIÁRIO 

DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (SUDOp Log). 

No entanto, a Célula de Saúde, várias vezes, quebrava essa cadeia de 

comando e comunicação. Em diversas, ocasiões esse procedimento e a 

“verbalização” do contato prévio feito com os “desdobramentos” do H Cmp levou a 

“um atrito das relações” das instalações de saúde com o Cmdo do referido Cluster. 
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Por exemplo, as tropas da Brigada Aeromóvel, cluster Barra da Tijuca, após 

uns 10 dias de operação foi acometida por um surto de parotidite viral – apesar de 

todos os militares estarem com a carteira de vacinação em dia. Foi verificado que a 

cidade de origem das tropas tinha um surto entre a população. No que pese a 

impossibilidade de prever a ineficácia da vacina em alguns militares, a representante 

da Célula de Saúde, Major Médica Menna Barreto, em uma reunião de coordenação 

mencionou o fato como uma “falha da seleção da tropa” e “tropa doente”- como foi 

me relatado pelo Cmt do Cluster. Tal fato, levou a essa Comandante a ter de se 

justificar ao Cmt do Cluster. 

Devido a ocorrências como a acima descrita, muitos militares foram 

orientados a não procurar assistência sanitária nas dependências do H Cmp, para 

não gera “estatística ruim” para a tropa, e ir direto aos hospitais públicos ou 

militares.” 

Durante a realização das entrevistas do mestrado, foi possível ainda a 

realização de uma entrevista com o Comando Conjunto da Intervenção Federal, 

para que cada representante de sua Força (Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, Polícia Civil, Marinha, Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil e Exército 

Brasileiro, pudesse passar rápidos conceitos sobre como é o Serviço de Saúde de 

cada Força, para que se possa avaliar as especificidades de cada uma, a seguir 

será transcrito as informações referentes a cada Força. 

Entrevistados 

Comando 

Conjunto da 

Intervenção Militar 

Observações sobre as especificidades dos Serviços de 

Saúde de cada Força para avaliação de Saúde 

Operacional 

Marinha do Brasil “Para os Fuzileiros Navais, cada Pelotão tem um enfermeiro 

orgânico do Pelotão, com treinamento em APH.”  

“O que está se percebendo durante a intervenção é a questão 

da ambulância UTI, porque não importa qual seja o ferimento 

ou a ação que o elemento sofreu, mas que ele seja 

estabilizado na posição, a Marinha tem um blindado UTI 
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sobre rodas, o Exército não possui, os Fuzileiros possuem um 

blindado UTI, o que ajuda a estabilizar o paciente, então o 

Blindado fica na retaguarda, em local coberto e abrigado, e o 

militar ferido e retraído para receber melhores socorros, 

contudo, o militar que está em cima do morro em meio a fogo 

cruzado, que se ferir, às vezes a evacuação para a 

ambulância fica difícil, portanto, é importante que exista 

alguém na linha de frente em condições de dar um primeiro 

atendimento para que possa posteriormente ser removido 

para a UTI” 

“O Fuzileiro além do enfermeiro, todos os Fuzileiros possuem 

instrução para primeiros socorros, que envolve evisceração, 

amputação, com tratamentos de APH bem básicos. Então o 

Fuzileiro realiza o primeiro atendimento de seu colega militar 

ferido que está ao seu lado, aciona o enfermeiro que realiza o 

segundo atendimento mais específico e posteriormente 

realizar a remoção até a primeira unidade que possa fazer o 

atendimento.” 

“A Marinha também possui a Unidade Médica Expedicionária 

da Marinha (UMEM) e o a Unidade Médica Expedicionária da 

Esquadra (UMESC), A UMEM é empregada mais para apoio 

ao fuzileiro e a UMESC para apoio a navio. Na UMEM tem a 

UAT que é a Unidade Avançada de Trauma, que acompanha 

o desembarque anfíbio, também sai do navio e vai para 

terra.” 

Polícia Militar do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

“No COI, existe o GAPH (Grupamento de Assistência Pré-

Hospitalar), mas isso é muito focado para os nossos cursos, 

pois o COI tem muitos cursos e esse é o grupamento que 

acompanha os cursos. Temos também o GESAR 

(Grupamento Especial de Salvamento e Resgate), que 

também é mais empregado para transplante. Quando um 

policial nosso é atingido, esse grupamento (GESAR) entra no 
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circuito através do Hospital da Polícia Militar, para 

acompanhar para qual Hospital o policial foi levado. Mas nós 

não possuímos atendimento APH no local da operação, 

somente o BOPE possui o APH. Então o resgate 

basicamente acontece levando o policial ferido para o 

Hospital mais próximo. As Tropas Especiais possuem 

treinamento de primeiros socorros para poderem fornecer o 

primeiro socorro a outro policial ferido.” 

Polícia Civil 
“Não possuímos nenhum tipo de atendimento de Saúde, 

nenhum atendimento especializado em campo, nem médico 

nem de enfermagem. O procedimento é transportar o ferido 

até o hospital mais próximo, sem nenhum tipo de atendimento 

em Saúde até a chegada ao Hospital. Nós avisamos os 

Hospitais mais próximos que estaremos em operação, para 

podermos ter uma assistência mais prioritária, mas em campo 

não temos nenhum tipo de atendimento. Com o decorre do 

tempo, as armas sofreram mudança, com calibres maiores, 

que ocasionam lesões mais graves nos policiais, portanto, 

com certeza um atendimento no local seria o mais adequado 

já no local. Isso é uma coisa básica para se trabalhar na área 

de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro e isso 

sempre nos faltou.” 

Força Aérea 

Brasileira 

“Nossos militares quando necessitam de assistência de 

saúde, é porque aconteceu algum acidente aéreo, então 

nossa Saúde é focada em evacuação aero médica, com uso 

de aeronaves com suporte médico que consigam acessar 

locais de difícil acesso. A aeronave com suporte médico vai 

até o local, tenta estabilizar o militar ferido no local e 

posteriormente transportar (EVAEM) até o Hospital da Força 

Aérea do Galeão (HFAG) que possui o heliporto. Quando tem 

uma aeronave voando fica uma equipe em alerta na base 

acompanhando a aeronave. Um dos grandes problemas é 

que a aeronave de asa móvel apresenta muita oscilação e 
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trepidação, então às vezes tem que esperar a estabilização 

do quadro clínico do militar para poder realizar a EVAM.” 

Exército Brasileiro “Na Brigada Paraquedista o procedimento é dentro dos 

Pelotões existem os atendentes, um soldado com noções de 

primeiros socorros e dentro das Companhias existe a equipe 

médica da companhia com ambulância, com médico, com a 

equipe APH, então o Pelotão retira o combatente ferido do 

local e entregam para o médico da companhia que dá os 

primeiros socorros. A Brigada mobília um Posto Avançado de 

Atendimento (PAA), com médico a Brigada, com a 

ambulância UTI que é o pessoal do destacamento de Saúde 

e se o médico da Companhia não resolveu ele transfere para 

o médico da Brigada, que aciona a evacuação médica ou por 

via terrestre ou por EVAEM.” 

“Nos treinamentos para o Haiti, todo pelotão ou qualquer que 

seja a fração, acontecia um evento para que o elemento 

fizesse o primeiro atendimento no local para que depois este 

elemento fosse evacuado para as devidas linhas de 

atendimento de Saúde, então o mais importante seria aquela 

fração ter um treinamento para esta situação.” 

 

 

4.1.10 Conclusão parcial das entrevistas realizadas para o estudo 

 

 

Da análise das respostas das entrevistas podemos avaliar que os oficiais 

entrevistados consideraram bom o Apoio de Saúde prestado aos militares 

empregados no JOP Rio 2016, apoio esse que é o objetivo da análise deste estudo, 

não sendo analisado o Apoio de Saúde à população civil e aos atletas, realizado 

pelo Comitê Olímpico Internacional conjuntamente com o Ministério da Saúde. 
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A existência de um Apoio de Saúde aos militares empregados no JOP Rio 

2016 foi considerada fundamental e importante, pela consciência que toda e 

qualquer atividade militar envolve riscos e diante dos riscos se deve buscar 

minimizar perdas de vidas por falta de assistência em saúde, deve-se, portanto e 

acima de tudo buscar a preservação da vida. 

Percebe-se que uma grande dificuldade encontrada no planejamento para o 

Apoio de Saúde aos militares do JOP Rio 2016, foi o início tardio de um 

planejamento de Saúde. O planejamento para a operação de segurança de Grandes 

Eventos se iniciou em 2014, tendo inclusive contando no planejamento com a 

contratação de profissionais para o efetivo temporário de militares de saúde. 

Contudo, por questões de expectativas em relação ao Comitê Olímpico 

Internacional, o Serviço de Saúde somente começou a realizar seu planejamento no 

final de 2015, o que tornou o tempo de planejamento pequeno para o vulto da 

operação que iria se realizar, dificultando a realização de melhores planos em nível 

operacional que pudessem determinar melhores diretrizes ao nível tático.  

Em contrapartida, o nível tático necessitou complementar as deficiências que 

ocorreram no planejamento operacional, fazendo com que cada CDS tivesse que 

supri-las no seu planejamento em nível tático, o que dificultou a uniformidade de 

ações e procedimentos, pelas diferenças apresentadas em cada um do 

planejamento a nível tático. 

Houve ainda, pelo tempo diminuto, dificuldade de realização de pregões para 

aquisição de material Classe VIII. 

Um ponto a ser avaliado é que o Apoio de Saúde a uma operação militar deve 

ser sempre realizado por Serviço de Saúde militar, mesmo que o mesmo se utilize 

de serviços de saúde civis, mas o planejamento, a coordenação e a supervisão 

devem sempre ser da Saúde militar. 

Outra dificuldade no planejamento do Apoio de Saúde aos militares do JOP 

Rio 2016 foi à falta de material escrito que pudesse orientar o planejamento, 

portanto, percebeu-se a falta de uma Doutrina, Manual ou Regulamentação de 

Saúde para este tipo de planejamento, inclusive que pudesse contribuir para as 

nossas operações de GLO. E principalmente, falta Doutrina para planejamento a 
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nível tático, como definição de dotações e materiais mínimos necessários de saúde 

para promover com segurança, no que tange à saúde, o emprego da Força. 

Quando se pensa em uma operação conjunta no âmbito do Serviço de Saúde, 

deve sempre levar em consideração as especificidades do Serviço de Saúde de 

cada Força, pois são diferentes para atenderem as necessidades peculiares de cada 

combatente de suas Forças respectivas. Somente levando-se tal questão em 

consideração, um Apoio de Saúde conjunto poderá prover os resultados positivos 

esperados. 

A aquisição de material classe VIII, equipamentos Hospitalares, mobilização 

de efetivo militar de Saúde, treinamentos, definição de Escalões de Saúde, também 

foram pontos que necessitaram de atenção no planejamento do Apoio de Saúde aos 

militares do JOP Rio 2016. 

Houve falta de informação inicial, referentes às questões de inteligência em 

saúde/médica, como que meios de saúde estariam disponíveis para o planejamento, 

qual era a verba orçamentária, quais seriam as ameaças confirmadas ou esperadas 

principalmente em relação a incidentes DQBNR, como seria realizado o Apoio de 

Saúde à população civil e atletas, que foi organizado pelo Comitê Olímpico 

Internacional conjuntamente com o Ministério da Saúde, questões epidemiológicas 

de doenças que poderiam adentrar no território nacional pelo aumento do fluxo de 

pessoas de outros países visitando o Brasil e conhecimento das reais capacidades 

militares de saúde disponíveis no âmbito da 1ªRM. 

A falta dessas informações iniciais de inteligência em saúde/médica dificultou 

o processo inicial do planejamento do Apoio de Saúde aos militares empregados no 

JOP Rio 2016, uma vez que o uso dessas informações faz parte do processo inicial 

de qualquer planejamento em Saúde, e seus dados devem estar sempre 

atualizados, independente se há ou não previsão de operação, e em qualquer 

situação no amplo espectro dos conflitos. 

Para os entrevistados, os pontos positivos do Apoio de Saúde aos militares 

empregados ao JOP Rio 2016 foram: 

a. A integração na área de saúde alcançada no âmbito das 3 Forças; 

b. A capacidade de resposta da própria Força; 
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c. A oportunidade de treinamento para o Serviço de Saúde, oportunidade de 

trabalhar com a cadeia de evacuação, com as notificações e começado a 

sentir de alguma forma essas dificuldades do trabalho conjunto no que se 

refere à Saúde; 

d. A comunicação entre as equipes de saúde, as OMS e o CGDA foi 

satisfatória, gerando relatórios diários às autoridades presentes; 

e. Compra de novos equipamentos para a medicina operativa. 

Para os entrevistados, as lições aprendidas do Apoio de Saúde aos militares 

empregados ao JOP Rio 2016 foram: 

a. Coordenação de saúde junto ao Estado-Maior Conjunto do CGDA; 

b. A falta de Doutrina, de Regulamentação, de Sistematização para 

planejamento de Apoio de Saúde militar, principalmente em nível tático; 

c. Falta de elementos para realização de APH para primeiro atendimento no 

local onde transcorre a operação; 

d. Falta de equipamentos de saúde para apoiar uma pequena fração; 

e. Verificaram-se condições de EVAEM; 

f. Treinamentos de médicos conjuntamente com a Aviação do Exército para 

a realização de uma possível EVAEM; 

g. O Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016 também tem que ser considerado 

como medicina operativa; 

h. Boa parte das ações independia de especialistas em medicina, havendo 

amplo uso de Veterinários, Enfermeiros, Fisioterapeutas e técnicos de 

outras áreas (bombeiros, pilotos etc.) tanto no planejamento como na 

execução do apoio; 

i. O princípio da unidade de Comando (caracterizado com a presença do 

CGDA) foi muito importante para realizar as ações de maneira 

coordenada e essa estrutura respondeu bem às demandas apresentadas; 

j. A integração, inserção e comunicação entre as equipes intra e inter saúde 

dos diversos níveis é de suma importância; 

k. A memória documental dos grandes eventos deve ser utilizada como 

experiência e base para novos planejamentos. 
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Para os entrevistados, as oportunidades de melhorias do Apoio de Saúde aos 

militares empregados ao JOP Rio 2016 foram: 

a. Uma maior antecipação e planejamento conjunto junto aos outros órgãos 

de saúde; 

b. Em relação à aviação e evacuação aero médica as oportunidades de 

melhorias estão relacionadas às questões urbanas das cidades, uma vez 

que a operação apoiada transcorre em locais com vias interditadas, com 

obras ou congestionadas, o que aumenta a necessidade de EVAM e 

dificultando a sua realização; 

c. Capacitar as aeronaves com aparelhos específicos de saúde; 

d. Melhorar a interoperabilidade na área de Saúde e prever todo o 

planejamento do Apoio de Saúde desde o início; 

e. Um mesmo elemento (equipe, grupo etc.) encarregado do Apoio deve fazer 

o planejamento desde o início da operação; 

f. Os elementos de Saúde que permanecem de prontidão no Centro de 

Operações devem receber treinamento de forma a padronizar ações e 

estabelecer limites de atuação; 

g. Os hospitais de campanha devem ser melhor estruturados em termos de 

capacidades e de pessoal disponível para sua mobilização; 

h. Optar pelos meios alternativos de atendimento ao usuário do sistema 

(encaminhamentos) quando da existência desses grandes eventos, com a 

finalidade de empregar o máximo possível de pessoal e instalações em seu 

apoio; 

i. Na impossibilidade de uma aeronave adaptada com equipamento de 

Saúde para a realização de EVAEM, avaliar a possibilidade de contratação 

temporária de empresa especializada em EVAEM para suprir essa 

carência.  

Todos os entrevistados concordaram que foi de suma importância à inclusão 

da célula de Saúde para dentro do EM do CGDA, o que facilitou a consciência 

situacional, o canal de comando, o fluxo de informações a as tomadas de decisões, 

portanto, o elemento de Saúde (indivíduo, grupo, célula dependendo do vulto da 
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operação) deverá ser inserido no EM desde o início do planejamento das operações 

similares. 

Grande parte dos entrevistados acredita que as experiências em Saúde para 

o Apoio de Saúde aos militares empregados no JOP Rio 2016, possam contribuir 

para a atualização das Doutrinas militares de Saúde do EB. 

Todos os entrevistados acham importante também à abordagem do legado 

das operações de segurança de Grandes Eventos para a função logística de Saúde, 

como ocorreram para as outras armas, quadros e serviços, conforme consta na 

publicação “A Participação do Exército na Segurança dos Grandes Eventos - O 

Legado, abrangendo o período de Julho de 2007 a Setembro de 2016” do Exército 

Brasileiro. 

Em relação ao emprego das Forças Armadas na segurança de Grandes 

Eventos, todos os entrevistados consideraram como normal e que faz parte das 

atribuições do Exército Brasileiro e essa necessidade de emprego decorre 

principalmente pela falta de estrutura das Agências em conseguirem dar o suporte 

mais adequado para estes Eventos. Portanto, as operações de segurança de 

Grandes Eventos, acabam contribuindo para experiências de trabalho interagências, 

trabalho conjunto entre as Forças, aumentando as questões de interoperabilidade e 

possibilidade de adestramento do efetivo profissional de todos os militares 

envolvidos, não somente os de saúde.  

Todos os oficiais consideraram importantes as questões de inteligência em 

saúde/médica para contribuir com o processo de planejamento em Saúde. 

Em relação aos O Lig Sau ao CGDA, observou-se com base nas respostas 

que o emprego não foi o mais adequado, pois os mesmos não participaram do 

planejamento e não foram capacitados para realizar as atribuições que receberam, 

gerando mal entendidos, principalmente em termos de hierarquia e poder de 

atuação do Representante da Saúde no CGDA, faltando à iniciativa própria de um 

elemento de estado-maior para assessorar na tomada de decisão. Apesar dessas 

questões, a atuação dos O Lig Sau ao CGDA foi elogiada. 

Em relação ao fluxo de informação, uma atividade descrita e que foi realizada 

pelo H Cmp foi a realização do SUMÁRIO DIÁRIO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 
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(SUDOp Log), que era enviado ao CGDA via Pacificador, esse procedimento não foi 

o mesmo utilizado por outros CDS devido às diferenças de planejamento em nível 

tático que ocorreram, contudo esta atividade se demonstrou bastante positiva no que 

tange as informações em Saúde e devem ser replicadas em Apoios futuros de 

Saúde. 

As informações constantes no SUDOp Log eram número de atendimentos 

médicos e odontológicos, de baixados, número de altas, número de evacuações 

médicas realizadas, número de exames laboratoriais e radiológicos realizados, 

número de doenças de notificação compulsória, situação do material classe II e 

classe VIII e militares que estavam escalados naquele dia. O modelo do SUDOp Log 

que se refere às informações de Saúde se encontram no Anexo B deste trabalho. 

 

 

4.1.11 Discussão das respostas referentes à Medicina Operativa 

 

 

Levando-se em consideração que o Apoio de Saúde aos militares do JOP Rio 

2016 caracteriza uma forma de emprego de Medicina Operativa, que o Ministério da 

Defesa publicou em 2017 o Manual MD42-M04, que versa sobre o Apoio de Saúde 

em Operações Conjuntas, e que o Apoio de Saúde ao militares do JOP Rio 2016 

tratou-se de uma operação conjunta de Medicina Operativa, também foi realizado 

perguntas referentes a esta questão. 

Com base nas respostas, considerou-se que o referido Manual é o primeiro 

passo para estipular procedimentos de planejamento conjunto no que tange à 

Função Logística de Saúde, contudo ele deve abordar melhor as especificidades e 

capacidades do Serviço de Saúde de cada Força, seu treinamento, meios de 

pessoal e material, e a diferença das necessidades em saúde de cada atividade 

específica, de cada combatente de cada Força. 

As informações levantadas sobre as especificidades dos Serviços de Saúde 

de cada Força, durante a entrevista com o Comando Conjunto da Operação da 
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Intervenção Federal são uma singela demonstração de como os Serviços de Saúde 

de cada Força possui especificidades diferentes e as mesmas precisam ser 

entendidas e conhecidas para que possa existir interoperabilidade entre as Forças 

ou possibilidade de um trabalho interagências. 

Faltam melhores Doutrinas de Medicina Operativa, principalmente no que se 

refere ao nível tático, para definição de protocolos, dotação de pessoal e material, 

elementos de APH na linha de frente para primeiros socorros, treinamento do efetivo 

em primeiros socorros, entre outros. 

A inexistência de Doutrina atualizada referentes à Medicina Operativa, não 

somente dificultaram o planejamento do Apoio de Saúde aos militares do JOP Rio 

2016 (lembrando-se que essa operação foi uma GLO), como tem dificuldade o 

planejamento do apoio de Saúde às outras GLO que rotineiramente vem ocorrendo. 

Não somente em relação à dificuldade de planejamento para uma GLO, mas 

também nossa Doutrina deficitária de Medicina Operativa ocasiona dificuldade para 

planejamento de Apoio de Saúde para combate em uma guerra convencional, por 

falta de cálculos e estimativas matemáticas para planejamento adequado de baixas 

(levando-se em consideração as capacidades militares existentes na atualidade, os 

meios de proteção do militar e a epidemiologia atual), para planejamento de material 

classe VIII, dotação de efetivo profissional de Saúde ideal para cada tipo de 

operação militar, cálculo de número de ambulâncias necessárias, equipe com 

treinamento em APH ou primeiros socorros para mobiliar a linha de frente, Kits de 

Saúde definidos com base em inteligência militar e nas necessidades levantadas em 

saúde para aquele tipo de operação (cada uma possuirá sua necessidade individual 

de material definido). 

Atualmente a Medicina Operativa volta-se apenas para definição de Escalões 

de Saúde e cadeia de evacuação, utilizando-se de cálculos e estimativas em Saúde 

ultrapassados e que não condizem com a atualidade e a evolução do poder de 

combate que existe nos dias atuais, assim como surgimento de novos patógenos 

causadores de epidemias, surtos ou até mesmo que possam ser utilizados como 

armas biológicas. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

O planejamento do Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016 contribuiu para que se 

gerasse conhecimento específico para o planejamento em Saúde para as operações 

de segurança de Grandes Eventos. 

Verificaram-se no processo de planejamento pontos positivos, lições 

aprendidas e oportunidades de melhorias que podem contribuir para a confecção de 

um Caderno de Instrução para planejamento do Apoio de Saúde a operações de 

segurança de Grandes Eventos. 

Foi avaliado que o Apoio de Saúde transcorreu de forma adequada, 

atendendo as necessidades de Saúde apresentadas pela tropa, sem que, contudo, 

tenha havido algum incidente mais grave. 

Os números de atendimentos médicos e odontológicos levantados assim 

como a epidemiologia dos mesmos podem contribuir para banco de dados de 

inteligência em saúde/médica e fornecer estatísticas futuras de planejamento em 

Saúde. 

Os dados de material classe VIII consumido não estavam disponíveis, 

podendo apenas ter sido avaliado o material classe VIII que foi distribuído, 

demonstrando assim uma maior necessidade de preocupação com os registros de 

Saúde durante uma operação e uma melhora padronização de como esses registros 

devam ser realizados. Contudo, mesmo de maneira não adequada, o que foi 

distribuído de material classe VIII pode contribuir para cálculos na área de logística 

de Saúde.  

A maior constatação da pesquisa é a falta de Doutrina em Saúde atualizada 

para auxílio no planejamento, principalmente em nível tático, de Apoio de Saúde, 

não somente para operações de segurança de Grandes Eventos, que também 

possuem aspectos de GLO, como para as operações exclusivas de GLO e de 

Guerra. 

As Forças Armadas vem sendo empregadas de maneira conjunta, mas os 

Serviços de Saúde das Forças Armadas precisam melhorar suas condições de 
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interoperabilidade, com definição melhor dos Fatores de Decisão, de suas 

capacidades e especificidades. 

Foi percebida deficiência em questões de Medicina Operacional no âmbito do 

Exército Brasileiro. Uma atuação de Apoio de Saúde às operações de segurança de 

Grandes Eventos, como em qualquer outra GLO que esteja inserida no contexto das 

condições do Estado do Rio de Janeiro, possui características peculiares para seu 

planejamento, pois estão inseridas em um ambiente operacional de “guerra”, uma 

vez que existem confrontos diretos, sem que haja a delimitação de uma Zona de 

Interior e uma Zona de Combate, como acontece em um TO/A Op. Portanto, a Zona 

de Interior e a Zona de Combate se sobrepõem e se tornam híbridas e isso 

repercute diretamente sobre o planejamento do Apoio de Saúde. 

Na situação de “Zonas Híbridas”, vai haver também uma sobreposição da 

medicina assistencial militar com a medicina operacional. O planejamento da 

medicina operacional vai entrar por cima da estrutura da medicina assistencial 

existente, mesclando suas ações e ao mesmo tempo havendo a necessidade de 

priorizar a medicina operacional, sem desguarnecer a medicina assistencial e isso é 

um grande desafio para os planejadores militares de Saúde. 

Portanto, uma das grandes atenções para o planejamento de Apoio de Saúde 

para operações de segurança de Grandes Eventos, assim como das demais GLO, é 

fornecer meios, recursos, planos definidos, dotações referentes à Saúde que sejam 

adequados para essa situação híbrida. 

Outra questão em relação à “Zona Híbrida” é que os meios de Saúde não 

serão desdobrados em profundidade no terreno, os Escalões de Saúde estarão 

próximos um dos outros e inseridos dentro da estrutura da medicina assistencial, 

contudo, haverá de qualquer forma, apesar da proximidade entre os Escalões de 

Saúde, dificuldade para a evacuação médica pela operação estar inserida em um 

ambiente urbano, sujeito a interdição de vias públicas, congestionamentos de vias 

urbanas e obras, devendo então sempre ser considerada a possibilidade do uso de 

escolta para a evacuação médica ou EVAEM no planejamento do Apoio de Saúde 

neste contexto de “Zona Híbrida”. 

As operações de segurança de Grandes Eventos também não contavam 

apenas com sua característica de GLO, também entraram ações de combate ao 

terrorismo, defesa cibernética, defesa de estruturas estratégicas, segurança de 
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autoridades, DQBNR, ações de inteligência e ambiente interagências com 

interoperabilidade de Forças Armadas. Tornando o planejamento do Apoio de Saúde 

um pouco mais complexo pelas situações adjudicadas não usuais em ambiente 

nacional urbano, como as questões DQBNR e possibilidade de terrorismo, que 

desencadeariam incidentes com múltiplas vítimas. 

Existe, portanto, a necessidade de atualização das Doutrinas Militares de 

Saúde no âmbito do Exército Brasileiro e uma maior preocupação com a Medicina 

Operacional, que historicamente ao longo dos anos ficou em segundo plano em 

detrimento da Medicina Assistencial que é de extrema importância para o Exército 

Brasileiro, mas essa atitude deixa a Força desassistida em uma situação de Guerra 

no que tange à Função Logística de Saúde. 

Recomenda-se o aprimoramento das Doutrinas de Medicina Operacional 

principalmente em nível tático com determinação de cálculos específicos de 

planejamento em Saúde, com base na epidemiologia e ambiente militar internacional 

atual e que sejam realizados novos estudos e trabalhos nessa área de 

conhecimento. 
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APÊNDICE A – Proposta de Caderno de Instrução para Planejamento de Apoio 

de Saúde a Operações de Segurança de Grandes Eventos 

 

 

PREFÁCIO 

 

 

As Forças Armadas (FA) vêm sendo, nos últimos anos, empregadas em apoio a 

Grandes Eventos, como ocorreu na Conferência Rio+20, Copa do Mundo FIFA de 

2014, Jogos Olímpicos Mundiais Militares e JOP Rio 2016. 

Por definição, entende-se como um Grande Evento aquele marcado por três 

aspectos: a repercussão internacional, o fato de enquadrar atividades cuja dimensão 

e complexidade exijam um planejamento amplo e detalhado; e o envolvimento, em 

sua organização, de diversas esferas de atividade, tanto governamentais como não 

governamentais. (BRASIL, 2018) 

Por consequência, existiu a necessidade de desdobramentos de meios de saúde 

para suporte a este tipo de operação, como mobilização de efetivo de saúde, 

mobilização de Organizações Militares de Saúde (OMS), desdobramentos de Posto 

de Socorro (PS) ou Postos Avançados de Atendimentos (PAA), definição de Oficiais 

de Ligação de Saúde (o Lig Sau), assim como execução de planejamento do apoio 

de saúde a nível operacional. Os desdobramentos que ocorreram isoladamente no 

âmbito do Exército Brasileiro, ou com apoio visando à interoperabilidade das Forças 

Armadas ou até mesmo, como no caso dos JOP Rio 2016, com ações de operações 

de saúde interagências. 

Este Caderno de Instrução objetiva orientar futuros planejadores de Saúde em 

relação ao planejamento do Apoio de Saúde em Operações de Segurança de 

Grandes Eventos. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 FINALIDADE  

 

1.1.1    Este caderno de instrução tem por finalidade 

estabelecer a concepção do planejamento do Apoio 

de Saúde (Ap S) nas Operações de Segurança de 

Grandes Eventos e orientar o planejamento das 

atividades da função logística de Saúde no âmbito 

deste tipo de operação. (fonte: o autor) 

 1.1.2    Apresentar os fundamento doutrinários da atividade de Planejamento do Ap 

S neste contexto de Operação, um modelo de organização, bem como as Fases do 

Planejamento a serem empregados no decorrer das ações. (fonte: o autor) 

 

1.2 APLICAÇÃO 

1.2.1    A proposta deste Caderno de Instrução objetiva o auxílio do planejamento, 

preparo e a condução do Ap S às Operações de Segurança de Grandes Eventos 

(Op Seg GE).  

1.2.2     Podendo ainda ser utilizado como ferramenta para o auxilio do planejamento 

de Ap S a outras operações similares às de Grandes Eventos, como as outras 

operações de cooperação e coordenação com agências, enfrentamento de 

catástrofes e até mesmo para controle de uma Zona de Interior em um Teatro de 

Operações/ Área de Operações (TO/A Op). (fonte: o autor) 

 

1.1 FINALIDADE 

1.2 APLICAÇÃO 

1.3CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS 

1.4 APOIO DE SAÚDE NAS 
OPERAÇÕES CONJUNTAS 
DE SEGURANÇA DE 
GRANDES EVENTOS 
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1.3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.3.1   As operações de segurança de Grandes Eventos deverão desdobrar um 

Comando Geral de Defesa de Área (CGDA) em nível operacional e Comandos de 

Defesa Setorial (CDS) em nível tático, uma vez que essa estrutura se demonstrou 

muito eficiente neste tipo de operação, podendo ser também utilizada em outras 

operações semelhantes, como as agrupadas nas operações de coordenação e 

cooperação com agências, principalmente em operações mais prolongadas de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e as GLO estendidas. (fonte: o autor) 

1.3.2    Entende-se como Ap S o conjunto de ações e de recursos de saúde, utiliza-

dos de maneira planejada, para contribuir com a higidez física e mental de militares 

envolvidos na operação, assim como de população civil que possa necessitar destas 

ações e recursos no âmbito da operação. (fonte: o autor) 

1.3.3    As Op Seg GE, por se tratarem de operações de grande vulto e visibilidade 

internacional, com cobertura internacional de mídia, estão sujeitas a várias 

intercorrências no âmbito da Saúde, quer seja por necessidade de atendimentos de 

saúde aos militares envolvidos na operação, quer seja por necessidade de socorro à 

população civil, quer seja pela entrada de patógenos de outros países em território 

nacional através do fluxo de pessoas estrangeiras visitando o território brasileiro, 

quer seja pela possibilidade da necessidade de atendimentos e socorro de saúde 

para incidentes de Defesa Química Biológica Nuclear e Radiológica (DQBNR) ou de 

incidentes com múltiplas vítimas, sendo estas duas últimas situações pela 

possibilidade de atentados terroristas. (fonte: o autor) 

1.3.4    Considerando-se o amplo espectro dos conflitos, as Op Seg GE usualmente 

ocorrem em situações de paz ou de paz instável. (fonte: o autor)  

1.3.5   O elemento de saúde, denominado como Ap S deverá ser uma célula de 

Estado-Maior (EM) dentro da estrutura do CGDA desde o início do planejamento da 

operação de segurança de Grandes Eventos, para propiciar um adequado 

planejamento do Ap S. (fonte: o autor).  

1.3.6  O adequado planejamento e execução de Ap S a Op Seg GE objetiva 

minimizar as eventuais intercorrências em saúde que possam ocorrer em operações 
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desse vulto, buscando eficiência, eficácia e efetividade para contribuir para o Estado 

Final Desejado (EFD) deste tipo de operação. (fonte: o autor)  

 

1.4 APOIO DE SAÚDE NAS OPERAÇÕES CONJUNTAS DE SEGURANÇA DE 

GRANDES EVENTOS 

1.4.1   As Op Seg GE, por sua importância e visibilidade internacional, podem ser 

executadas através de uma operação conjunta com demais Forças Armadas. Neste 

contexto haverá diretrizes do Plano Estratégico de Emprego Conjunto das Forças 

Armadas (PEECFA) e Estado Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) a 

serem seguidas. (fonte: o autor) 

1.4.2   Da mesma forma, deverá se buscar a interoperabilidade dos Serviços de 

Saúde das Forças Armadas empregadas. Para isso, o planejamento do Ap S deverá 

ser conjunto, para conhecimento amplo das capacidades específicas em Saúde de 

cada Força, como capacidades de unidades de saúde, de atendimentos, 

especialidades médicas, número de leitos disponíveis, entre outras informações de 

inteligência em saúde/médica. (fonte: o autor)  

1.4.3  A execução do Ap S às Op Seg GE também deve ocorrer buscando a 

interoperabilidade dos Serviços de Saúde das Forças Armadas empregadas, para 

isso, todas as forças deverão estar inseridas na cadeia de comunicação, com as 

mesmas e únicas disponibilidades de C2, existindo assim O Lig Sau nas unidades de 

saúde de cada força, ligados ao O Lig Sau ao CGDA, que inclusive pode ser 

composto por um O Lig Sau ao CGDA de cada Força Armada empregada. (fonte: o 

autor)  

1.4.4  Com estas medidas, o Ap S terá mais agilidade, eficácia e eficiência, 

fornecendo ao EM da operação uma consciência situacional mais clara, objetiva e 

fidedigna. Portanto, tal procedimento contribuirá com as ações de C2. (fonte: o autor) 
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CAPÍTULO II 

PLANEJAMENTO DO APOIO DE SAÚDE NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA 

DE GRANDES EVENTOS 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

2.1      O planejamento do Ap S à Op Seg GE deve 

ser desenvolvido em todos os níveis: estratégico, 

operacional e tático. (fonte: o autor)  

2.2     Elementos de Saúde que participarem do planejamento deverão também 

participar da execução e elaboração de Relatórios Finais e Análise Pós-Ação (APA), 

para favorecer a continuidade da missão e a adequada formação de banco de dados 

da missão, contribuindo assim com questões de inteligência médica e doutrinas 

futuras. (fonte: o autor)  

2.3     Dos aspectos que devem ser considerados no planejamento para Ap S às 

operações de segurança de Grandes Eventos: 

a. Inteligência em Saúde (Inteligência Médica); 

b. Seleção Médica do Contingente; 

c. Medicina Preventiva; 

d. Triagem; 

e. Medicina assistencial/curativa; 

f. Transporte, evacuação médica e aero médica; 

g. Definição de Planos de Ação ou Planos Operacionais Padrões (POP); 

h. Estabelecimento de Sistema de Comunicação e seus escalões; 

i. Planejamento logístico de material classe VIII e Hemoderivados; 

j. Suporte de Laboratório; 

k. Atendimentos odontológicos e de veterinária; 

l. Planejamento para atendimentos DQBNR; 

m. Planejamento para atendimento e socorro a múltiplas vítimas; 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.2 INTELIGÊNCIA EM SAÚDE 
(INTELIGÊNCIA MÉDICA) 

2.2.1 INTELIGÊNCIA EM SAÚDE 
EM NÍVEL ESTRATÉGICO 

2.2.2 INTELIGÊNCIA EM SAÚDE 
EM NÍVEL OPERACIONAL 

2.2.3 INTELIGÊNCIA EM SAÚDE 
EM NÍVEL TÁTICO 
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2.2 INTELIGÊNCIA EM SAÚDE (INTELIGÊNCIA MÉDICA) 

2.2.1   A Inteligência Médica é o produto do processamento de informações médi-

cas, bio-científicas, epidemiológicas, ambientais e outras relacionadas à saúde 

humana ou animal. Este tipo de inteligência requer conhecimentos médicos durante 

o processamento das informações dentro do ciclo de inteligência, por se tratar de um 

conhecimento técnico. (GOV.UK., 2015) 

2.2.2    As informações de inteligência médica fornecem a base para ação em toda a 

gama de operações e é necessária para o planejamento médico e para Ap S às 

operações, portanto, deverão ser abrangentes, acessível e de pronta resposta, 

disponível, precisa e atualizada. (GOV.UK., 2015) 

2.2.3    É uma tarefa secundária permanente de toda a equipe médica ativa no teatro 

de operações, que deverão constantemente coletar informações e dados sobre os 

aspectos médicos, bio-científicos, epidemiológicos, ambientais e de saúde humana 

ou animal que possam ser úteis para o planejamento e execução da operação. 

(GOV.UK., 2015) 

2.2.4    A Inteligência Médica serve a vários propósitos essenciais, especialmente os 

níveis estratégico e operacional do planejamento. Esta atividade é importante para a 

inteligência e para as equipes operacionais na realização de avaliações estratégicas 

e para o planejamento médico e de medicina preventiva, pois objetiva os seguintes 

aspectos:  

a. Avaliação de riscos para a saúde; 

b. Condução de estimativas médicas; 

c. Desenvolvimento e execução de ações de medicina preventiva e medidas 

profiláticas necessárias; 

d. Planejamento de risco de saúde mais detalhado e risco operacional; 

e. Gerenciamento contínuo de serviços de suporte médico. (GOV.UK., 2015) 

2.2.5  Num contexto um pouco mais amplo, a Inteligência Médica é útil nas 

seguintes áreas de planejamento militar:  

a. Avaliações estratégicas de inteligência; 

b. Análise das capacidades e vulnerabilidades inimigas, no que tange às ações de 

saúde; 
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c. Planejamento e execução de operações de Ap S; 

d. Planejamento e operações médicas civis-militares. (GOV.UK., 2015) 

2.2.6   Os dados de Inteligência Médica fornecem a base para a ação em toda a 

faixa de operações médicas militares, onde as forças desdobradas serão obrigadas 

a notificar a equipe médica de inteligência da unidade, a fim de contribuir com a 

prontidão médica. Esta informação será então reportada até ao nível do teatro de 

operações para orientar ações de comando sobre riscos e resposta recomendada. 

(GOV.UK., 2015) 

2.2.7    A inteligência necessária para planejamento e operações médicas deve ser 

abrangente, rapidamente disponível, precisa e atualizada. Pode incluir informação 

sobre: 

a. Fatores geográficos, como efeitos do clima, topografia, flora e fauna em saúde; 

b. Epidemias e doenças endêmicas, seus tipos e prevalência, locais medidas 

profiláticas, cepas resistentes, tratamento; 

c. Riscos ambientais e ocupacionais especiais, como perigos de radiação, perigos 

de movimento na estrada, poluição, tóxicos e riscos industriais; 

d. Possibilidade de incidentes DQBNR; 

e. Avaliação das capacidades e recursos médicos militares e civis disponíveis no 

local da operação. (GOV.UK., 2015) 

2.2.8   As equipes médicas em nível tático deverão ser responsáveis por enviar 

informações de inteligência médica para as equipes em outros níveis operacionais e 

vice versa. Portanto, todas as equipes de saúde desdobradas em seus níveis 

operacionais deverão estar atentas à alimentação das informações de inteligência 

em saúde, para propiciar tomadas rápidas de decisão, alternâncias ou modificações 

no planejamento e pronta resposta em ações de saúde. (GOV.UK., 2015) 

2.2.9   Esta atividade é indispensável não só para o planejamento de Ap S nas 

operações, mas também para subsidiar decisões do comando frente a riscos, 

ameaças e suscetibilidades das forças empregadas, através das informações de 

inteligência levantadas. (BRASIL, 2017-B) 

2.2.10 Sempre é necessário que estejam disponíveis dados atualizados de 

inteligência em saúde e que esse processo seja um ato contínuo e constante no 
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amplo espectro dos conflitos, uma vez que todo e qualquer planejamento em Saúde 

necessita, em sua fase inicial, dos dados levantados por esta atividade. (fonte: o 

autor) 

2.2.11  Os conhecimentos de inteligência em saúde devem conter uma profunda 

análise dos dados brutos referentes à área de saúde, gerando recomendações, 

principalmente ligadas à proteção da saúde da força, com o propósito de evitar 

impactos adversos das ameaças sanitárias nas operações militares. (BRASIL, 2017-

B) 

2.2.12  Devem ser levantados dados de clima, terreno, relevo e epidemiologia local 

para que sejam permitidos dois processos que a tropa estará sujeita no local da 

operação, que é a aclimatação e a adaptação, de maneira que possam transcorrer 

sem prejuízo da higidez da tropa. (BRASIL, 2017-B)  

2.2.13 Aclimatação corresponde ao processo de um organismo ajustar-se às 

mudanças de seu habitat, geralmente envolvendo clima ou relevo, em um curto 

período, durante a exposição. (BRASIL, 2017-B) 

2.2.14  Adaptação significa um conjunto de mudanças funcionais e estruturais de um 

organismo, objetivando a sobrevivência e a reprodução da espécie, em determinado 

clima ou relevo. (BRASIL, 2017-B) 

2.2.15  As atividades de inteligência em saúde consistem essencialmente em: 

a. Compilação de todo tipo de informação de interesse da saúde; 

b. Dimensionamento dos riscos de saúde e ambientais para os quais as tropas 

possam estar expostas (epidemiologia do local, com suas doenças mais 

prevalentes, clima, condições de saneamento e alimentação); 

c. Análise das capacidades em saúde nas áreas de interesse (Hospitais militares e 

civis, número de leitos, capacidade de atendimentos de baixa, média e alta 

complexidade, recursos humanos disponíveis, material de saúde disponível); e 

d. Desenvolvimento da análise de ameaça à saúde da Força e sua integração na 

ameaça global de riscos na operação; 

e. Levantamento da necessidade de aclimatação das tropas em determinados 

ambientes operativos (sempre oportunamente priorizando, quando possível, 

tropas já aclimatadas no local da operação). (BRASIL, 2017) 
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2.2.16 Uma característica específica das Operações de Segurança de Grandes 

Eventos, é que se trata de uma operação marcada com boa antecedência, o que 

propicia um período longo para a realização de um bom planejamento, além de se 

tratar de uma operação que perdurará por um período pequeno de tempo, o que 

facilita o gerenciamento dos meios logísticos de saúde. Portanto, as operações de 

segurança de Grandes Eventos, não são uma operação de pronta resposta. (fonte: o 

autor) 

2.2.17 Nas operações de segurança de Grandes Eventos as questões de 

inteligência médica são mais facilmente levantadas, como as capacidades em saúde 

dos locais dos eventos (Hospitais, número de leitos, especialidades em saúde, 

meios de saúde que podem ser desdobrados, entre outros), assim como as 

situações de terreno e vias de locomoção (para definição de cadeia de evacuação), 

clima e epidemiologia local. Esses levantamentos de informações de inteligência em 

saúde deverão ser realizados de maneira minuciosa para poder ser realizado um 

bom plano operacional de Ap S, contribuindo assim com a otimização dos gastos em 

saúde e aumentando a eficiência, eficácia e efetividade do Ap S a ser realizado. 

(fonte: o autor)  

2.2.18  Nas situações de Grandes Eventos, pelo bom período de planejamento, há a 

previsão com maior facilidade, de deslocamento de efetivos de outras localidades 

para o local do Evento. Avaliando esta situação, como o Brasil é um país quase 

continental, deve-se lembrar de que possui situações climáticas e epidemiológicas 

das mais variadas, portanto, quando for realizar ações de inteligência médica, não 

se deve apenas pensar na epidemiologia do local da execução da operação, como 

também se deve levar em consideração a epidemiologia do local de procedência da 

tropa, a fim de se evitar trazer doenças que possam estar em vigência de surto, do 

local de origem da tropa para o local de destino. (fonte: o autor)  

2.2.19  Podem ser utilizados Hospitais Civis de Saúde nas questões de planejamen-

to a critério do levantamento das capacidades em saúde no local do Evento, a 

critério de informações levantadas pela inteligência em saúde, contudo, a utilização 

de Hospitais Militares, quando possível, sempre deverá ser priorizada, por questões 

de economia, de aquisição de insumos e materiais hospitalares aos Hospitais 
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Militares que poderão ficar como legado e pela possibilidade de adestramento do 

efetivo profissional de saúde. (fonte: o autor)  

2.2.20  A inteligência em saúde deve estar presente tanto nos níveis estratégico e 

operacional, como no campo tático. (BRASIL, 2017-B) 

 

2.3.1 INTELIGÊNCIA EM SAÚDE EM NÍVEL ESTRATÉGICO 

2.3.1.1  O nível estratégico de inteligência em saúde é o mais alto de planejamento, 

onde as informações em saúde são originadas através de conhecimentos de 

variados temas, como a área militar, política, sociologia, geografia e economia. Entre 

seus objetivos, destacam-se manter um extenso banco de dados acerca de: 

a. Doenças infecciosas e os riscos ambientais em ambiente nacional e internacional; 

b. Estudo e conhecimento dos Ap S de outras forças armadas estrangeiras e de 

agentes civis de Saúde de outras nacionalidades; e 

c. Desenvolvimentos científicos da área biomédica de relevância mundial, bem 

como de novas tecnologias de interesse, mantendo estreito acompanhamento das 

pesquisas, do desenvolvimento e da produção, principalmente, de novos 

equipamentos médicos. (BRASIL, 2017-B) 

2.3.1.2  Em nível estratégico, as ações de inteligência em saúde deverão manter sua 

base de dados em constante atualização, analisando o impacto que as novas 

ameaças à saúde e o desenvolvimento de novas tecnologias da área médica 

possam trazer ao planejamento e preparo em operações. (BRASIL, 2017-B) 

 

2.4.1 INTELIGÊNCIA EM SAÚDE EM NÍVEL OPERACIONAL 

2.4.1.1 Em seu nível operacional a inteligência em saúde é utilizada para o 

planejamento e a estruturação do Apoio de Saúde, possuindo como principal 

objetivo emitir diretrizes para prover medidas de proteção da saúde da Força e 

assessorar o Comandante Operacional em seu planejamento e decisões, baseando-

se nos dados de saúde levantados, objetivando sempre a manutenção da higidez 

física e mental de seus militares. (BRASIL, 2017-B) 
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2.4.1.2  Nesse nível ocorre o devido assessoramento ao Comandante Operacional 

sobre quais seriam os impactos sobre a saúde das forças empregadas decorrentes 

das decisões operacionais que forem tomadas. (BRASIL, 2017-B)  

 

2.5.1 INTELIGÊNCIA EM SAÚDE EM NÍVEL TÁTICO 

2.5.1.1 Em nível tático, a inteligência em saúde realiza basicamente o planejamento 

e a condução de Ap S a operações de grandes e pequenas unidades, sua grande 

fonte de dados é a inteligência operacional, com foco na área de interesse de cada 

Grande Unidade (GU) ou Unidade (U). (BRASIL, 2017-B) 
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CAPÍTULO III 

AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ TROPA NAS OPERAÇÕES DE 

SEGURANÇA DE GRANDES EVENTOS 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

3.1.1 São o conjunto de ações realizadas durante a 

fase de planejamento e execução do Ap S que 

objetivam a manutenção da higidez do efetivo militar. 

3.1.2 Essas ações são definidas pelas seguintes atividades: Seleção Médica do 

Contingente, Medicina Preventiva, Triagem, Medicina Assistencial/Curativa e 

Transporte, Evacuação Médica e Aero médica.  

 

3.2 SELEÇÃO MÉDICA DO CONTINGENTE  

3.2.1   A seleção médica é a atividade que consiste na avaliação dos recursos 

humanos inicialmente designados para atuar na operação, de forma a enquadrá-los 

em padrões psicofísicos preestabelecidos que melhor se enquadrem na operação 

que será realizada. (BRASIL, 2017-B) 

3.2.2  Trata-se de um processo que procura eliminar aqueles militares que 

apresentem incapacidades para determinadas atividades e que não possam ser 

recuperados até o início da operação, ainda nas primeiras fases do planejamento. 

(BRASIL, 2017-B) 

3.2.3    Essa atividade busca diminuir o número de baixas passíveis de acontecerem 

decorrentes de patologias preexistentes que não condizem com a atividade na qual 

o militar irá desempenhar na operação. (fonte: o autor) 

3.2.4   Na situação de Grandes Eventos, a seleção médica deve ocorrer o mais 

próximo do momento da execução da operação, a fim de diminuir as possibilidades 

do aparecimento de doenças recentes, portanto, o que se recomenda é que esta 

3.1 CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS 

3.2 SELEÇÃO MÉDICA DO 
CONTINGENTE 

3.3 MEDICINA PREVENTIVA 

3.4 TRIAGEM 

3.5 MEDICINA ASSISTENCIAL/ 
CURATIVA 

3.6 TRANSPORTE, 
EVACUAÇÃO MÉDICA E 
AEROMÉDICA 
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aconteça com a antecedência de três meses antes da operação, com uma revisão 

clínica dos profissionais que foram selecionados, cerca de sete dias antes da 

mobilização para a área da operação. (fonte: o autor) 

 

3.3 MEDICINA PREVENTIVA 

3.3.1    Os esforços de medicina preventiva exigem um planejamento e coordenação 

conjuntos entre o efetivo de saúde e os comandantes de unidade para identificar 

todas as ameaças médicas, definir metas, promover medidas de medicina 

preventiva e evitar a duplicação de esforços, assim como perda de recursos 

financeiros. (EUA, 1997) 

3.3.2   Danos e doenças ambientais, higiene e saneamento de campo e outros 

questões de medicina preventiva, interferem diretamente no impacto na saúde das 

forças empregadas em operações de segurança de Grandes Eventos, sendo um dos 

principais fatores de adoecimento, uma vez que na prática, não existe combate 

neste tipo de operação. (fonte: o autor)  

3.3.3    Neste tipo de operação, a ocorrência de doenças e injúrias não relacionadas 

a combate, decorrentes de lesões ambientais e acidentes em serviço criam efeitos 

colaterais negativos, afetando a moral do efetivo e podem afetar o sucesso da 

missão. (EUA, 1997) 

3.3.4  A medicina preventiva visa, portanto, conservar a operacionalidade das 

Forças Militares por meio da manutenção de sua saúde e higidez física e mental. 

(BRASIL, 2017-B) 

3.3.5   Uma das medidas de medicina preventiva é a preocupação da transmissão 

de doenças ocasionadas por vetores e artrópodes. Estas doenças são transmitidas 

através da picada dos artrópodes ou pela transferência física de organismos 

causadores de doenças. (EUA, 1997) No Brasil, possuímos vários artrópodes 

propagadores de doenças, que se diferem pelo território nacional. (fonte: o autor) 

3.3.6   Nas operações de segurança de Grandes Eventos, o nível de saneamento, 

as medidas empregadas para vetores de doenças, e os recursos disponíveis para 
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prevenir e tratar doenças ocasionadas por artrópodes deve variar em acordo com a 

epidemiologia local do evento. (fonte: o autor)  

3.3.7   Exemplos de doenças ocasionadas por artrópodes (insetos) são malária, 

febre amarela, dengue, encefalite japonesa, doença de Chagas, doença do sono, 

leishmaniose e filariose. (fonte: o autor) 

3.3.8    As medidas de medicina preventiva para evitar a contaminação por doenças 

transmitidas por vetores e artrópodes (insetos) incluem: 

a. Uso de Kits de repelentes de artrópodes (constituído por um repelente de pele e 

material de impregnação de roupas); 

b. Rede de insetos; 

c. Inseticidas em aerossol (para diminuir os vetores no local onde o efetivo militar 

está estacionado); 

d. Verificações periódicas para carrapatos ou outros parasitas visíveis. (EUA, 1997) 

3.3.9   Outras ações de Medicina Preventiva são: a implantação de programas e 

campanhas relacionadas à saúde bucal, nutrição, controle de peso, prevenção e 

combate ao tabagismo, ao uso de drogas e álcool, educação sexual, controle do 

estresse e atividades físicas. (BRASIL, 2017-B) 

3.3.10  O risco de doenças transmitidas por alimentos e de origem hídrica também 

devem ser levados em consideração e podem ser minimizado pela aplicação de 

comandos dos princípios básicos de medicina preventiva e de veterinária. (EUA, 

1997) 

3.3.11  Os comandantes devem estar atentos à possibilidade de ataques terroristas 

ou contaminação de fontes de água militares, uma vez que estes incidentes podem 

ocorrer durante uma operação de Segurança de Grandes Eventos, por se tratar de 

uma situação de visibilidade internacional. (fonte: o autor) Possíveis alvos incluem 

plantas e equipamentos de tratamento de água, reservatórios e sistemas de 

distribuição de água. (EUA, 1997) 

3.3.12  O uso de instalações locais de tratamento de água pode fornecer fontes de 

água necessárias para a estabilidade e forças de operações de apoio. Em alguns 
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casos, eles devem ser monitorados de perto e continuamente pelo pessoal de 

medicina preventiva e de veterinária. (EUA, 1997) 

3.3.13  Das medidas de medicina preventiva em relação às lesões ambientais: 

a. As lesões por calor podem diminuir rapidamente a eficácia de uma força. O 

comandante deve aplicar uma política liberal de consumo de água. Além disso, 

ele deve garantir que os soldados consumam um número mínimo de refeições. A 

ingestão de alimentos é necessária para evitar a perda de calorias e sais minerais 

através do suor. (EUA, 1997) Reidratantes orais podem ser oferecidos ao efetivo 

nos locais onde as temperaturas são mais elevadas, até porque o uso do 

fardamento e dos equipamentos de proteção individual podem aumentar ainda 

mais a sensação de calor e a perda de água e sais minerais; (fonte: o autor) 

b. Lesões pelo frio são evitáveis. Os comandantes devem garantir que o efetivo seja 

informado sobre o risco de lesão por frio. Além disso, eles devem receber roupas 

de proteção adequadas. A desidratação também aumenta o risco de lesão por 

frio. O comandante, portanto, deve garantir que uma política liberal de consumo 

de água seja aplicada nesses casos. (EUA, 1997) 

c. Lesões por radiação não ionizante decorrentes da radiação solar também devem 

ser levadas em consideração, pois podem ocasionar queimaduras de primeiro e 

segundo grau, que podem evoluir para infecções secundárias e diminuição do 

vigor físico do combatente pelo quadro de dor; (fonte: o autor) 

d. Lesões decorrentes de umidade excessiva também podem ocorrer, uma vez que 

a umidade excessiva promove meio ideal para infecções de pele fúngicas e/ou 

bacterianas. (fonte: o autor) 

3.3.14  A ameaça terrorista, presente em operações de Segurança de Grandes 

Eventos, pode incluir a contaminação intencional de alimentos e água através do 

uso de agentes DQBNR. (O pessoal veterinário inspeciona os alimentos quanto à 

salubridade e à qualidade). (fonte: o autor) 

3.3.15 A Medicina Preventiva e o pessoal veterinário podem ser o melhores 

qualificado para: 

a. Avaliar essas ameaças; 

b. Executar a vigilância; 
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c. Realizar análises e testes de alimentos e de água suspeitos; 

d. Fornecer orientação para manuseio e descontaminação de alimentos e água. 

(EUA, 1997) 

3.3.16  As feridas reais de combate que serão incorridas nessas operações são 

mínimas. Doença e não batalha, lesões e danos ambientais terão o maior impacto 

sobre os militares empenhados nas operações de Segurança de Grandes Eventos. 

(fonte: o autor) 

3.3.17  A maioria destas condições é evitável, devendo ser administrados vacinas ao 

efetivo observando-se a epidemiologia local, realizar quimioprofilaxia, preconizar o 

uso de equipamentos de proteção individual e bom treinamento a fim de se evitar os 

acidentes de serviço, observar as práticas de saneamento de campo e higiene 

pessoal, controle de pragas e vetores, eliminação de resíduos, purificação da água, 

treinamento em nutrição e saneamento de alimentos, uso de kits de repelentes, uso 

de filtro solar, preocupação com hidratação e alimentação satisfatória, ações 

preventivas em odontologia, vigilância de doenças e lesões e, através de uma 

seleção médica prévia eficaz. (EUA, 1997) 

 

3.4 TRIAGEM 

3.4.1   A triagem é a tarefa de selecionar a gravidade do enfermo, variando da 

situação clínica de sem risco de morte até a situação clínica de alto risco de morte. 

(fonte: o autor) 

3.4.2    No Ap S em Op Seg GE, tanto os Esc S, quando os conceitos de triagem e o 

bom conhecimento da cadeia de evacuação, devem ser de domínio dos oficias de 

saúde que estão envolvidos na execução do Ap S, uma vez que neste tipo de 

operação, existem grandes chances de incidentes com Múltiplas Vítimas, 

decorrentes principalmente de atentados terroristas, no qual o socorro deverá ser 

ágil e contínuo. (fonte: o autor) 

3.4.3   Portanto, as definições dessas atividades deverão estar bem claro nos Planos 

de Ação ou POP realizados e entregues aos militares que executaram o Ap S. 

(fonte: o autor) 
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3.4.4   Os enfermos/baixados podem ser classificados da seguinte forma durante a 

triagem: vermelho, amarelo, verdes e pretos. 

3.4.4.1 Enfermo classificado como vermelho: feridos que necessitam de 

transporte imediato. Classificados como feridos extremamente graves, mas com 

probabilidade de sobrevivência. Esta categoria é para o paciente cuja condição 

exige tratamento ressuscitativo. Um exemplo desse tratamento é o controle da 

hemorragia de uma extremidade. (EUA, 1997). Parâmetros: 

a. Respiração com frequência maior que 30 incursões por minuto; 

b. Enchimento capilar maior que dois segundos ou ausência do pulso radial na 

vítima; e 

c. Não responde a ordens verbais simples. (BRASIL, 2017-B) 

3.4.4.2 Enfermo classificado como amarelo: são as vítimas sem parâmetros para 

o enquadramento na categoria vermelha, porém que não respondem as ordens 

verbais simples ou conseguem andar sem auxílio. Os pacientes dessa categoria não 

possuem risco de morte iminente e podem aguardar pelo tratamento especializado. 

Parâmetros: 

a. Respiração com frequência menor que 30 incursões por minuto; 

b. Enchimento capilar menor que dois segundos ou presença do pulso radial na 

vítima; e 

c. Não responde a ordens verbais simples. (BRASIL, 2017-B) 

3.4.4.2.1Exemplos de condições clínicas dessa categoria são: lesões abdominais 

estáveis com provável envolvimento visceral, mas sem hemorragia significativa, 

lesões dos tecidos moles que requerem desbridamento, lesões maxilofaciais sem 

comprometimento das vias aéreas, lesões vasculares com circulação colateral 

adequada, interrupção do trato geniturinário, fraturas que requerem manipulação 

operatória, desbridamento e fixação externa e lesões oculares e do sistema nervoso 

central. (EUA, 1997) 

3.4.4.3 Enfermo classificado como verde: feridos que conseguem andar sem 

auxílio e que não apresentam lesões graves. Parâmetros: 

a. Conseguem andar sem auxílio. (BRASIL, 2017-B) 
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3.4.4.3.1Exemplos de pacientes classificados nessa categoria são os que possuem 

lesões que são tão superficiais que não requerem mais do que limpeza, 

desbridamento mínimo sob anestesia local, administração de toxóide tetânico e 

curativo tipo primeiros socorros. (EUA, 1997) 

3.4.4.3.2Eles devem ser rapidamente direcionados para longe da área de triagem 

para áreas não verificadas onde os primeiros socorros estão disponíveis. Exemplos 

incluem queimaduras de menos de 15% da área total de superfície corporal, com 

exceção daquelas envolvendo a face, mãos e genitália. (EUA, 1997) 

3.4.4.3.3Outros exemplos incluem fraturas da extremidade superior, entorses, 

abrasões e transtornos comportamentais ou outras perturbações psiquiátricas 

óbvias. (EUA, 1997) 

3.4.4.4 Enfermo classificado como preto: vítimas fatais ou feridos com lesões que 

impossibilitem a manutenção da vida, que impossibilitam a progressão para o óbito. 

(BRASIL, 2017-B) As vítimas nessa categoria possuem ferimentos que são tão 

extensos que, mesmo se fossem a única vítima e tivessem o benefício da aplicação 

de recursos médicos ideais, não seria possível evitar o desfecho para o óbito, 

contudo, estes pacientes não devem ser abandonados e acima de tudo, tenta-se 

confortá-los por qualquer meio necessário e fornecer atendimento por uma equipe 

mínima, mas competente. (EUA, 1997) Exemplos desta categoria são:  

a. Pacientes não responsivos com lesões na cabeça penetrantes;  

b. Alta lesão medular;  

c. Queimaduras de segundo e terceiro graus superior a 60% da área corporal; e 

d. Choque profundo com vários ferimentos. (EUA, 1997) 

  

3.5  MEDICINA ASSISTENCIAL/CURATIVA 

3.5.1    A medicina assistencial realiza o tratamento dos baixados, sendo a principal 

atividade do Ap S nas operações e se destina a devolver ao combatente as 

condições psicofísicas que o capacitem a retornar, o mais breve possível, às suas 

atividades normais, para isso utiliza-se de equipes multidisciplinares (médicos, 

enfermeiros, veterinários, dentistas, farmacêuticos e outros profissionais de saúde). 

(BRASIL, 2017-B) 
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3.5.2    Para as atividades de medicina assistencial, serão utilizadas as capacidades 

de saúde levantadas pela atividade de inteligência médica e em acordo com os 

planos estratégicos, operacionais e táticos realizados. (fonte: o autor) 

3.5.3  O planejamento da medicina assistencial/curativa nas operações de 

segurança de Grandes Eventos difere do planejamento do Ap S de um TO/A Op, 

uma vez que a tropa a ser apoiada não estará desdobrada em profundidade no 

terreno, não havendo uma Zona de Combate e nem Zona de Interior. (fonte: o autor) 

3.5.4    No Ap S à Op Seg GE, não haverá evacuação da Zona de Combate para a 

Zona de Interior, para os atendimentos em saúde que requerem estruturas mais 

complexas em saúde e que se localizariam na Zona de Interior. (fonte: o autor)  

3.5.5    No caso do Ap S de Grandes Eventos, as instalações de Saúde que serão 

utilizadas permanecem no entorno dos eventos, apoiando as tropas desdobradas a 

fim de propiciar a segurança. (fonte: o autor)  

3.5.6    Os elementos de saúde serão desdobrados acompanhando cada CDS, ou 

unidade, ou GU desdobradas. Assim como deverá se pensar em desdobramentos 

de saúde nas áreas de grandes concentrações de pessoas, outra característica 

específica de um Grande Evento. (fonte: o autor) 

3.5.7    Contudo, da mesma maneira é que realizado o planejamento do Ap S em um 

TO/A Op, os atendimentos em saúde deverão ser escalonados de acordo com as 

gravidades de doença/ferimentos e definido uma cadeia de evacuação que 

determine as OMS ou OCS que possuem as capacidades adequadas para o 

tratamento e recuperação de cada militar baixado. (fonte: o autor)  

3.5.8    Para um efetivo socorro ao baixado, deve-se realizar ações de triagem para 

definir a gravidade dos enfermos e com isso realizada a tomada de decisão para 

onde o baixado deverá ser evacuado. (fonte: o autor)  

3.5.9  Os atendimentos em saúde poderão ser desdobrados como Postos de 

Socorro (PS), Postos de Atendimentos Avançados (PAA) ou se utilizar de estruturas 

hospitalares militares ou civis que se encontram disponíveis na localidade do Grande 

Evento. Lembrando-se que o H Cmp é uma estrutura Hospitalar móvel e pode ser 
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desdobrado como PS, PAA, ou até mesmo como estrutura Hospitalar ou para 

realizar apoio às estruturas Hospitalares já existentes. (fonte: o autor)  

3.5.10 Deve ser sempre considerado em primeiro lugar o desdobramento de 

estruturas militares de saúde para apoio às tropas, as estruturas civis de saúde 

devem ser consideradas adjacentes ao planejamento, uma vez que sempre é uma 

oportunidade de adestramento do efetivo profissional de saúde militar, assim como 

uma possibilidade de aquisição de material e insumos para o Serviço de Saúde, bem 

como testar as capacidades de saúde de nossa força. (fonte: o autor)  

3.5.11  O tratamento do baixado deve ocorrer em toda Cadeia de Evacuação, cuja 

configuração inclui as diversas Instalações de Saúde (Inst S), com diferentes 

capacidades de atendimento e meios de transporte de pacientes. (BRASIL, 2017-B) 

3.5.12  O Tratamento no Apoio de Saúde em operações militares caracteriza-se 

pelas seguintes tarefas: 

a. Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida: são as medidas emergenciais, 

normalmente realizadas a partir do Ponto do Trauma (onde é realizado o primeiro 

socorro) ou em suas proximidades, objetivando a estabilização do estado clínico 

do enfermo. (BRASIL, 2017-B) Pode ser realizado por um PS e após o 

atendimento inicial ou o militar poderá retornar à suas atividades ou será 

evacuado; (fonte: o autor) 

b. Suporte Avançado de Vida: consiste nas medidas emergenciais, envolvendo 

manobras médicas invasivas, procedimentos cirúrgicos e administração de 

medicamentos, destinadas à estabilização clínica da baixa para que a mesma 

siga ao longo da cadeia de evacuação. (BRASIL, 2017-B) Pode ser realizada em 

um PAA; (fonte: o autor)  

c. Tratamento ambulatorial: engloba o atendimento de doentes e feridos, sem 

internação, em organizações ou Inst S, para fins de tratamento médico 

(atendimento eletivo e não emergencial), podendo incluir um período de 

reabilitação. (BRASIL, 2017-B) Pode ser realizado pelo próprio posto médico da 

unidade, sem necessidade de inserção na cadeia de evacuação; (fonte: o autor)  

d. Hospitalização: consiste na retenção de doentes e feridos em organizações ou 

Inst S, para tratamento clínico e/ou cirúrgico, podendo incluir um período de 
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reabilitação, visando a possibilitar o retorno do pessoal ao serviço. Deve ser 

realizado em estabelecimentos Hospitalares; 

e. Cirurgia para controle de danos: compreende o tratamento realizado por equipe 

cirúrgica especializada para estabilizar uma baixa, a fim de salvar sua vida ou 

membros comprometidos, em função das lesões existentes, sua gravidade e 

extensão, a fim de possibilitar a sua evacuação para o tratamento definitivo. 

Trata-se de procedimentos cirúrgicos rápidos para a estabilização do baixado a 

fim de salvar sua vida ou estabilizá-lo para a realização posterior de sua 

evacuação para centros cirúrgicos com maiores capacidades; 

f. Cirurgia reparadora: consiste em reparar os danos locais produzidos por um 

traumatismo grave, sendo a cirurgia com intenção curativa, a fim de evitar a 

ocorrência de morte ou sequelas residuais; 

g. Assistência odontológica: compreende as medidas destinadas ao tratamento e 

pronto restabelecimento da saúde dentária, bucal e maxilofacial; 

h. Tratamento de pacientes submetidos a agentes Químicos, Biológicos, 

Radiológicos e Nucleares (QBRN): envolve as medidas para atendimento inicial, 

descontaminação, evacuação e hospitalização das vítimas expostas a agentes 

QBRN. Deverá ser realizado com equipe adequadamente treinada para a 

identificação do agente, com a utilização de equipamentos de proteção 

adequados, treinamento para a realização da descontaminação e uso de 

medicamentos e antídotos apropriados; 

i. Evacuação Médica (Ev Med): consiste na ação de transportar, em condições 

apropriadas, os enfermos às Inst S mais adequadas ao seu tratamento, levando-

se em consideração a gravidade de sua situação clínica. (BRASIL, 2017-B) 

3.5.13  Apesar dos meios de saúde em operações de Grandes Eventos não estarem 

desdobradas em profundidade no terreno, também deverá constar os Escalões de 

Saúde (Esc S) para socorro aos baixados. (fonte: o autor) 

3.5.14  No 1º Esc S serão realizados o primeiro atendimento, e atendimentos aos 

casos mais simples e que possam ser resolvidos com poucos recursos de saúde, 

neste contexto teremos os PS, que possuem as seguintes atribuições: 

a. Prover o tratamento médico inicial dos feridos observando as seguintes 

prioridades: garantir a permeabilidade das vias aéreas, proteção da coluna 
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cervical (colar cervical), tratar hemorragias e prevenir o choque, tratar as lesões 

potencialmente fatais, realizar manobras avançadas de reanimação, prevenção 

da hipotermia, tratamento da dor, evitar distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos 

(acidose metabólica) e evitar o uso excessivo de soluções venosas para prevenir 

a coagulopatia dilucional; 

b. Estar em condições de realizar o resgate de feridos quando necessário; 

c. Executar a triagem de feridos; e 

d. Estabilizar, controlar e preparar o paciente para a evacuação. 

e. Executar a Evacuação Médica, quando possível. (BRASIL, 2017-B) 

3.5.15  No 2º Esc S, os atendimentos já necessitam de um suporte maior de recur-

sos em saúde para ocorrerem, estando o enfermo em situação de média 

complexidade, portanto, as Inst S serão intermediárias. (BRASIL, 2017-B) Podendo 

ser utilizadas PAA nestas situações. (fonte: o autor) As Inst S em 2º Esc S deverão 

possuir além das capacidades do 1º Esc S, as seguintes capacidades: 

a. Possuir disponíveis dez leitos; 

b. Possuir um Centro Cirúrgico com duas mesas, apoiado por dois leitos de UTI pós-

cirúrgica; 

c. Possuir, pelo menos, uma capacidade, mesmo que limitada, de Análises Clínicas; 

d. Local adequado para armazenamento e distribuição de sangue e hemoderivados; 

e. Capacidade de realizar exames de raios-x, mesmo que limitada; e 

f. Capacidade de atendimento ortopédico. (BRASIL, 2017-B) 

3.5.16  Caso seja preconizado no planejamento do Ap S, as capacidades em 2º Esc 

S podem ser ampliadas com os seguintes serviços: 

a. Exames de imagem; 

b. Odontologia; 

c. Unidades transfusionais; 

d. Controle do estresse de combate; 

e. Medicina veterinária; e 

f. Enfermarias especializadas. (BRASIL, 2017-B) 

3.5.17  As instalações do 3º Escalão de Saúde são cruciais para o Apoio de Saúde 

já que são utilizadas para atendimentos de casos de grande complexidade e 
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gravidade, devendo dispor de capacidades cirúrgicas, para atendimento de 

emergências e de internação. (BRASIL, 2017-B) O H Cmp pode fornecer 

atendimentos em 3º Esc S, assim como alguns hospitais militares menores (ex: 

HGeRJ). (fonte: o autor) Além de incluir as capacidades médicas de 2º Esc, 

constituem-se as capacidades mínimas do 3º Esc S:  

a. Ao menos duas Salas de Cirurgia; 

b. Centro de Imagens; 

c. Unidade de Terapia Intensiva (UTI); 

d. Laboratório de Análises Clínicas; 

e. Atendimento avançado em Odontologia; 

f. Farmácia; 

g. Serviço de nutrição; 

h. Fisioterapia; 

i. Banco de sangue; e 

j. Enfermaria. (BRASIL, 2017-B) 

3.5.18  O 4º Esc S, dentro do sistema de Ap S, prestará o chamado Tratamento 

Definitivo. Trata-se da reabilitação daquelas baixas cujas necessidades de 

tratamento exigem um tempo de hospitalização maior ou quando as capacidades 

médicas encontradas no 3º Esc S sejam inadequadas para o tratamento. (BRASIL, 

2017-B) O HCE é um hospital que pode prestar atendimentos em 4º Esc S. (fonte: o 

autor) 

 

3.6 TRANSPORTE, EVACUAÇÃO MÉDICA E AEROMÉDICA 

3.6.1    A evacuação do paciente é o elo entre os sucessivos escalões de atendi-

mento dentro do Ap S. A evacuação médica é uma tarefa que fornece os meios para 

transportar um doente, proporcionando cuidados médicos contínuos durante o 

percurso, melhorando o prognóstico do paciente. (EUA, 1997) 

3.6.2    Esta tarefa é coordenada pela regulação médica, que fornece os meios de 

direcionar o paciente para a unidade de saúde que melhor é capaz de fornecer os 

cuidados necessários ao baixado/enfermo. (EUA, 1997) 
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3.6.3    A evacuação médica de vítimas é uma parte crucial do tratamento médico 

fornecido pelo Ap S aos militares em operações. Requer capacidades médicas 

específicas (pessoal e recursos). (GOV.UK, 2015) 

3.6.4  Trata-se de um transporte especializado de vítimas, em acordo com o 

preconizado pela medicina moderna, não é apenas o simples transporte de vítimas 

para um local adequado e com mais recursos, e sim uma tarefa que faz parte do 

tratamento continuado do baixado, sendo considerado, portanto, uma 

responsabilidade médica. (GOV.UK, 2015)  

3.6.5    A prestação de cuidados médicos contínuos para as vítimas durante toda a 

tarefa de evacuação, deve ser considerada uma atividade médica por direito próprio 

e deve ser planejada em conformidade. (GOV.UK, 2015) 

3.6.6  Um adequado sistema de evacuação médica deve possuir as seguintes 

capacidades: 

a. A capacidade de evacuar vítimas na área da operação durante 24 horas por dia, 

em qualquer tempo, em todos os terrenos e em quaisquer circunstâncias. A 

organização de evacuação também deve identificar meios alternativos para 

garantir a continuação dos cuidados médicos, mesmo se a evacuação em si é 

restrita devido ao funcionamento, razões ambientais ou técnicas; 

b. A provisão do cuidado clínico necessário durante toda a evacuação, utilizando 

técnicas clínicas e, profissionais adequadamente treinados dispondo de 

equipamentos e recursos adequados; 

c. A capacidade de regular o fluxo de pacientes (regulação médica) e sua disposição 

para a unidade de saúde mais adequada; 

d.  Acompanhamento de pacientes com precisão durante a evacuação (regulação 

médica). (GOV. UK., 2015) 

3.6.7    A evacuação médica em um Ap S para operações de segurança de Grandes 

Eventos se difere um pouco em relação à evacuação médica que deve ser definida 

em um TO/ A Op, uma vez que a operação ocorre em um ambiente urbano, com 

maior proximidade entre os escalões de atendimento e seus recursos. (fonte: o 

autor) 
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3.6.8   Contudo, deve-se ressaltar e ser levado em consideração que a rotina das 

pessoas e o seu dia a dia, no local onde ocorrerá a Op Seg GE não se altera, tendo 

que ser levado em consideração no ambiente urbano à mobilidade das vias públicas, 

seus horários de rush, possíveis obras de manutenção que possam estar 

acontecendo, possibilidade de manifestações de civis e as possíveis rotas 

alternativas que possam vir a serem empregadas. (fonte: o autor) 

3.6.9    Nesse contexto, para auxílio na evacuação médica em vias públicas, o uso 

de batedores do serviço de escolta pode contribuir muito com a segurança e com a 

celeridade do transporte do baixado, devendo sempre ser considerada no 

planejamento da cadeia de evacuação como um meio de adjudicar eficácia a esta 

atividade. (fonte: o autor) 

3.6.10 A cadeia de evacuação para Ap S a Op Seg GE deverá constar no 

Planejamento Operacional do Ap S a fim de unificar as ações de evacuação, 

centralizando as decisões e facilitando a execução em nível tático. (fonte: o autor)  

3.6.11  Deverá ser utilizado um elemento de saúde em nível operacional a fim de 

realizar a regulação da evacuação médica, com conhecimento de todos os escalões 

de saúde, com seus níveis de atendimentos definidos pelo planejamento 

operacional, assim como conhecimento das capacidades de cada unidade de saúde 

disponível, inclusive as unidades de saúde civis disponíveis. (fonte: o autor)  

3.6.12 A regulação médica é o processo de dirigir, controlar e coordenar a 

transferência de pacientes dentro e fora de um Ap S. Isso significa do ponto de 

ferimento ou início da doença, facilitando os cuidados médicos continuados, 

promovendo maior eficácia do tratamento médico e recursos de evacuação, e para 

assegurar que o paciente receba cuidado em tempo hábil. (GOV. UK., 2015) 

3.6.13 É necessário um pessoal regulador dedicado, suficientemente treinado e 

experiente, equipado com canais de comunicação adequados, fornecendo o 

requisito visibilidade do status das capacidades de suporte médico, recursos de 

evacuação e fluxo de vítimas. (GOV. UK., 2015) 

3.6.14  Durante o planejamento da evacuação médica neste tipo de operação, pode 

considerar o próprio veículo da ambulância como uma unidade móvel de saúde e 
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destacar ambulâncias tipo UTI móveis no entorno dos eventos, arenas e áreas de 

grande concentração de pessoas. (fonte: o autor)  

3.6.15 Todos os elementos e unidades de saúde, envolvidos na prestação de 

socorro e evacuação médica, deverão estar providos de meios de comunicação, 

Comando e Controle (C2), vinculados ao nível operacional e ao elemento de saúde 

para regulação da evacuação médica. (fonte: o autor)  

3.6.16  A diferenciação em relação aos tipos de Evacuação Médica ocorre pelo tipo 

da plataforma de transporte utilizada, podendo ser programada ou não programada: 

a. CASEVAC: termo internacional (Casualty Evacuation) empregado para identificar 

o transporte inopinado de pacientes, realizado em qualquer meio de transporte 

disponível; não obrigando a presença de elementos especializados em saúde; 

geralmente é realizado para se garantir o atendimento médico inicial ao ferido no 

menor espaço de tempo possível; 

b. MEDEVAC: termo internacional (Medical Evacuation) empregado para identificar 

o transporte programado ou mesmo inopinado, que utiliza ambulâncias ou meios 

de transporte devidamente adaptados para o deslocamento de feridos, com 

material e kits de Evacuação Médica e equipes de saúde especializadas. 

(BRASIL, 2017-B) 

3.6.17  O MEDVAC é o tipo de transporte que deve ser empregado no planejamento 

do Ap S a operações de Grandes Eventos, uma vez que o tempo para o 

planejamento para este tipo de operação é longo e com disponibilidade de recursos 

financeiros, podendo então ser acrescido ao planejamento um meio de transporte 

que possibilite o tratamento continuado dentro da cadeia de evacuação, o que 

favorece um socorro mais adequado ao baixado. (fonte: o autor) 

3.6.18  A existência e a prontidão dos meios de transporte são fundamentais para 

garantir a efetividade da cadeia de evacuação, atendendo ao princípio da 

oportunidade. Nesse contexto, a capacidade de realizar o transporte no tempo e 

local adequados a fim de que possibilite a realização de procedimentos de 

estabilização e ressuscitação do paciente, durante todo o percurso são 

determinantes para aumentar a sobrevida, reduzir sequelas permanentes e garantir 

melhores condições clínicas para o tratamento futuro das baixas. (BRASIL, 2017-B) 
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3.6.19  Os meios de transporte empregados na Cadeia de Evacuação – também 

denominados veículos ambulâncias – são classificados da seguinte forma: 

a. tipo A: transporte de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções 

simples e de caráter eletivo; 

b. tipo B - Ambulância de Suporte Básico: destinada ao transporte inter-hospitalar de 

pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de 

pacientes com risco de vida desconhecido, não necessitando de intervenção 

médica no local e/ou durante transporte até a Inst S de destino; 

c. tipo C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-

hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil 

acesso, com equipamentos de salvamento; deve estar mobiliada com pessoal de 

saúde especializado em Atendimento Pré-Hospitalar (APH); 

d. tipo D - Ambulância de Suporte Avançado: destinada ao atendimento e transporte 

de pacientes de alto risco, em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte 

inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos; deve contar com 

os equipamentos médicos necessários para esta função; 

e. tipo E - Aeronave de Transporte Médico: aeronave de asa fixa ou rotativa utilizada 

para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa para 

ações de resgate, certificadas por autoridade competente; ambas devem possuir 

certificações suplementares de tipo emitidas pela autoridade competente, quando 

operarem com equipamentos aero médicos integrados à aeronave. (BRASIL, 

2017-B) 

3.6.20  Para as Evacuações Aero médicas (EVAEM), que se utiliza de meios de 

transporte do tipo E, para o Ap S às Op Seg GE, deve ser priorizado o uso de 

aeronave de asa rotativa, por se adequar melhor ao ambiente urbano, maior 

facilidade de deslocamento em curtas distâncias e maior facilidade de definição de 

pontos de pouso e decolagem. (fonte: o autor) 

3.6.21  As aeronaves de asa fixa devem ser utilizadas na necessidade de transporte 

para outras cidades, quando existe indisponibilidade de meios em saúde ou de leitos 

para atender adequadamente o baixado na localidade do Grande Evento. (fonte: o 

autor) 
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3.6.22  Embora possua inúmeras vantagens, como agilidade no transporte e o fato 

de não estar condicionada à viabilidade das vias públicas, deve-se ter em mente que 

existe a possibilidade da interrupção das EVAM por longos períodos de tempo, seja 

devida às condições meteorológicas adversas, ou pela necessidade de controle do 

espaço aéreo durante o Evento. Sendo assim a previsão de meios alternativos, deve 

ser sempre buscada. (BRASIL, 2017-B) 

 

  



171 

 

 

CAPÍTULO IV 

AÇÕES SUBSIDIÁRIAS E COMPLEMENTARES PARA O APOIO DE SAÚDE EM 

OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DE GRANDES EVENTOS 

 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

4.1.1   São o conjunto de ações subsidiárias e 

complementares que proporcionam 

complementariedade ou suporte para o Ap S nas Op 

Seg GE que quando são suprimidas do 

planejamento, torna-se mais difícil a execução do 

planejamento e/ou o Ap S se torna incompleto. 

4.1.2    Essas ações são definidas da seguinte forma: definição de planos de ação 

ou planos operacionais padrões (POP), estabelecimento de sistema de comunicação 

e seus escalões, planejamento logístico de material classe VIII e hemoderivados, 

suporte de laboratório, atendimentos odontológicos e de veterinária  

 

4.2 DEFINIÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO OU PLANOS OPERACIONAIS PADRÕES 

(POP) 

4.2.1   Para utilização adequada da estrutura desdobrada para o Ap S, de maneira 

que a medicina assistencial seja utilizada da maneira mais rápida, eficaz e eficiente 

possível, sugere-se que tenham sido acrescentados no planejamento, uma Plano de 

Ação ou um Procedimento Operacional Padrão (POP), onde devem constar os 

níveis e escalões de atendimentos em saúde (1º, 2º, 3º e até mesmo 4º escalões, 

que é o tratamento definitivo ou a reabilitação), as capacidades de cada OMS ou 

OCS de absorver os baixados, constando seu número de leitos, capacidades 

médicas, de laboratório e/ou exames especializados de imagem, capacidade 
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cirúrgica e de leitos de Unidades de Tratamento Intensivos (UTI) ou semi-intensivos 

(UI). (fonte: o autor) 

4.2.2   No Plano de Ação ou POP, deverá estar definido como será realizado a 

regulação das remoções e evacuações de baixados, definição para quais 

Organizações Militares de Saúde (OMS) e Organizações Civis de Saúde (OCS) 

serão realizadas as evacuações, levando-se em consideração as capacidades de 

cada uma, a fim de agilizar e otimizar o socorro aos enfermos e propiciar uma 

medicina assistencial mais efetiva e com maiores chances de sucesso. (fonte: o 

autor)  

4.2.3   O Plano de Ação ou POP, para Ap S em operações de Grandes Eventos, 

deverá considerar que a operação acontece em um ambiente urbano, onde a 

população mantém sua rotina normal de dia a dia, havendo então vias de transporte 

congestionadas em determinados momentos do dia, possibilidade de manifestações 

ideológicas, de cunho político ou religioso. Portanto, o Plano de Ação ou POP 

deverá conter planos alternativos para favorecer a assistência médica e a 

evacuação dos baixados. (fonte: o autor)  

4.2.4   Para tanto, a inteligência médica deverá avaliar tempo de percurso de rotas 

das vias públicas e de rotas alternativas, assim como avaliar conjuntamente com o 

comando da operação as possibilidades de se utilizar de serviço de escolta 

(batedores) ou possibilidades de evacuação aero médica, considerando-se os 

pontos de pouso e decolagem mais próximos das localidades onde podem ocorrer 

as necessidades de evacuações de enfermos. (fonte: o autor)  

4.2.5  Os Planos de Ação ou POP deverão prever atendimentos em situação 

DQBRN e com incidentes de Múltiplas Vítimas, podendo ser escritos Planos de 

Ação, POP, Plano de Contingência específicos para cada situação. (fonte: o autor)  

4.2.6   Para nortear o modus operandi das equipes desdobradas de saúde, os 

Planos de Ação ou POP deverão conter também orientações específicas de como 

será realizado o canal de comunicação entre os elementos de saúde, a regulação 

médica, coleta e armazenamento de dados de saúde (número de atendimentos, 

baixas, evacuações terrestres e aero médicas, acidentes de serviço, diagnósticos, 

número de atendimentos odontológicos, número de altas). (fonte: o autor)  
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4.3 ESTABELECIMENTO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E SEUS ESCALÕES 

4.3.1   O sistema de comunicação entre os escalões de saúde devem estar bem 

estabelecidos, utilizando-se de ferramentas de C2 disponíveis, para que a 

comunicação seja constante, ininterrupta e segura. (fonte: o autor) 

4.3.2   Os rádios são uma excelente ferramenta de comunicação, por serem segu-

ros, móveis e de pronta resposta, devendo cada unidade de saúde dispor canal de 

rádio sintonizado com rádio do oficial que está responsável pela regulação das 

evacuações médicas e alocado no CGDA como O Lig Sau CGDA. (fonte: o autor) 

4.3.3  O sistema do Pacificador (Sistema de Comando e Controle Pacificador, 

desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento de Sistemas, em apoio às ações de 

segurança e defesa conduzidas pelo Comando Geral de Defesa de Área), é uma 

excelente ferramenta de comunicação, podendo ser utilizada para informações de 

inteligência em saúde, devendo ser alimentado com informações como estatísticas 

de atendimentos em saúde, evacuações realizadas, informações epidemiológicas, 

sobre o consumo de material classe VIII, situação e condições de atuação do efetivo 

de saúde, atualização de número de leitos disponíveis, relatórios diários e outras 

informações de inteligência em saúde que forem pertinentes. (fonte: o autor)  

4.3.4  O uso de celulares, veículos de comunicação como o Whatsapp ou até 

mesmo Telegram podem ser empregados com suas ressalvas, uma vez que não 

possuem a mesma segurança das informações que outros meios de comunicação 

disponíveis. (fonte: o autor)  

4.3.5    Devem ser escalonados Oficiais de Ligação de Saúde (O Lig Sau) em cada 

nível de emprego e execução da operação. Definindo O Lig Sau ao CGDA (2º 

Escalão), com a incumbência de realizar a regulação das evacuações médicas, 

assim como receber as informações de inteligência em saúde e repassar as 

informações para o elemento de Estado Maior de Saúde (3º Escalão) para auxílio na 

tomada de decisões. E também com o O Lig Sau nos CDS (1º Escalão) para 

materializar e passar as informações de inteligência em saúde para o 2º Escalão e 

repassar e executar as decisões do 3º Escalão. (fonte: o autor)  
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4.4 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DE MATERIAL CLASSE VIII E 

HEMODERIVADOS 

4.4.1    Deve ser ressaltado que o Serviço de Saúde é uma Função Logística, que 

deverá prover os seus meios de material classe VIII (medicamentos, penso, kits de 

medicina preventiva, entre outros) e hemoderivados aos militares empregados na 

operação e às unidades de saúde. (fonte: o autor)  

4.4.2     Esse suporte inclui Suprimentos Classe VIII, oxigênio, produção de fluídos 

de ressuscitação, fabricação ótica, equipamentos médicos suporte de manutenção e 

gerenciamento de sangue. (EUA, 1997) 

4.4.3    A OTAN desenvolveu um kit individual de primeiros socorros recomendado 

ser carregado por todo o pessoal militar. (GOV.UK, 2015) 

4.4.4   Devem ser relacionados e adquiridos os medicamentos indicados para as 

operações na área de interesse ou em regiões específicas, bem como kits de 

laboratório para testes rápidos e outros equipamentos, materiais de saúde que se 

considere recomendáveis para o eficiente Ap S na Área, com base nos dados 

coletados em inteligência em saúde, como epidemiologia local. (BRASIL, 2017-B) 

4.4.5   Todo o material classe VIII que for consumido (penso, medicamentos, mate-

rial para realização de exames de laboratório e de imagem) durante o Ap S, deverão 

ser minuciosamente anotados e seus dados referidos no Relatório Final do Ap S, 

para fornecer dados atualizados de inteligência em saúde/médica, que possam 

contribuir com planejamentos de operações similares futuras, evitando-se gastos 

desnecessários ao planejamento e otimizando os meios em saúde disponíveis. 

(fonte: o autor)  

4.4.6   O Comitê Militar Padrão de Normalização Conjunta da NATO/OTAN, definiu 

em 2005 quais seriam os equipamentos mínimos constantes em uma ambulância 

militar e que se encontram no quadro abaixo, ressaltando que a lista representa os 

requisitos mínimos que assumem as equipes de ambulância sem habilidades 

avançadas. Outros equipamentos podem ser adicionados se existir pessoal mais 

qualificado na ambulância. (NATO/OTAN, 2005)  
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IITEM QUANTIDADE 

Equipamento de Proteção Individual 

(Luvas, Aventais, Máscaras, etc.). 

01 

Adjuvantes Básicos da Via Aérea (vias 

aéreas orofaríngeas, etc.). 

02 

Aparelho de Sucção 02 

Máscaras de bolso 02 

Tala espinhal longa 02 

Colares cervicais 02 

Abastecimento de Oxigênio 01 

Máscaras de Oxigênio 02 

Máscara com saco e válvulas 

auto infláveis 

02 

Imobilizadores de tórax 02 

Cânulas intravenosas 02 

Fluidos de infusão e equipos 02 

Campos (penso) 02 

Penso para curativo de queimaduras 02 

Ataduras 02 

Torniquete 02 

Talas de fratura (tipo fixo e / ou tração) 02 

Maca 02 

Cobertores 03 

Cubas 03 
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IITEM QUANTIDADE 

Fonte de luz operada por bateria 

(lanterna) 

01 

Quadro 1- Requisitos mínimos de material de uma ambulância militar 

Fonte: NATO/OTAN, 2005. 

4.4.7   Os cálculos para estoque de hemoderivados deverão ser realizados com 

base no previsto de número de baixas fora de combate, uma vez que as Op Seg GE 

não acontecem em um ambiente de guerra. (fonte: o autor)  

4.4.8    O quadro abaixo mostra os fatores a serem considerados no planejamento 

das quantidades iniciais dos suprimentos Classe VIII, sendo a estimativa de baixas 

nas fases iniciais a base de cálculo para essa classe de suprimentos. 

 

Esc S 

Dados para baixas fora de combate: 

55 Kg por doente inserido na Cadeia 

de Evacuação, em relação ao número 

total do efetivo. 

1º e 2º Esc S 22% 

3º Esc S 69% 

4º Esc S 09% 

Quadro 2- Estimativa de baixas fora de combate por Esc S 

Fonte: Brasil, 2017-B 

4.4.9   O quadro abaixo mostra os fatores a serem considerados no planejamento 

das quantidades iniciais de sangue no Ap S, sendo a estimativa de baixas nas fases 

iniciais sua base de cálculo. 
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Componente do Sangue Humano  
 

Distribuição 
 

Concentração de Hemácias  
 

03 unidades para baixas fora do combate 
 

Plasma Fresco Congelado  
 

1,6 unidades para baixas fora do combate 
 

Concentrado de Plaquetas Congelado 
  

0,15 unidades para baixas fora do combate 
 

Crioprecipitado  
 

0,40 unidades para baixas fora do combate 
 

Quadro 3- Cálculo para estimativa de Hemoderivados 

Fonte: Brasil, 2017-B 

4.4.10  Ainda com relação ao sangue, as porcentagens de tipagem sanguínea e 

fator Rh que deverão ser considerados na distribuição de sangue e hemoderivados 

para o planejamento do Ap S estão descritas no quadro abaixo. 

Tipo de Sangue / Fator Rh Distribuição 

O Rh Positivo 40% 

O Rh Negativo 10% 

A Rh Positivo 35% 

A Rh Negativo 05% 

B Rh Positivo                           08% 

B Rh Negativo 02% 

Quadro 4- Estimativa de sangue por tipagem sanguínea e fator Rh 

Fonte: Brasil, 2017-B 

4.4.11 Para o planejamento da necessidade de oxigênio hospitalar, deve ser 

considerado o emprego de dois litros por minuto em cada mesa de cirurgia (durante 

os procedimentos cirúrgicos) e leitos de UTI. Além do gasto com as salas de cirurgia 

e em UTI, deve ser considerado um gasto adicional de 10% do total calculado para 

as necessidades de oxigênio em outras áreas da Inst S. (BRASIL, 2017-B). 
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4.5 SUPORTE DE LABORATÓRIO 

4.5.1    Em relação ao Ap S a Op Seg GE, a decisão de desdobramento de apoio de 

laboratório deverá levar em consideração os seguintes fatores de decisão: 

a. Existência ou não de laboratórios orgânicos de Hospitais, no local a ser apoiado; 

b. Necessidade de reforçar laboratórios já existentes no local da operação. (fonte: o 

autor)  

4.5.2  Se um laboratório orgânico estiver disponível na área da operação, não 

haverá necessidade de desdobramento de um laboratório, devendo ser priorizada a 

utilização da capacidade existente. Caso não exista um laboratório no local, 

laboratórios móveis poderão ser desdobrados nos PS, PAA ou H Cmp. (fonte: o 

autor)  

4.5.3    Dependendo do Exame de Situação realizado com base em informações de 

inteligência em saúde/médica, poderá ser julgado necessário desdobrar um 

laboratório móvel em apoio a um laboratório orgânico já existente. (fonte: o autor)  

4.5.4    As capacidades do laboratório médico deverão ser diferentes em relação às 

possibilidades de atuação dentro de uma operação. Como incidentes terroristas 

podem ocorrer em qualquer local, o laboratório de apoio deve coordenar com o 

apoio de medicina preventiva e equipe veterinária para obter uma gama completa de 

serviços em caso de suspeita de agentes químicos e biológicos, com possibilidade 

de testar comida e água para possível contaminação. (EUA, 1997) 

4.5.5  Em casos de incidentes com múltiplas vítimas podem ser necessário 

inicialmente às capacidades de um laboratório desdobrado para reforçar um 

laboratório médico orgânico existente. (EUA, 1997)  

 

4.6 ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE VETERINÁRIA 

4.6.1   A Medicina Veterinária envolve as ações relacionadas à assistência e ao 

tratamento da saúde animal, assim como as atividades de inspeção para o controle 

de pragas e alimentos. (BRASIL, 2017-B) 

4.6.2    Um apoio adequado de Medicina Veterinária reduz a vulnerabilidade da tropa 

a doenças e lesões não ligadas ao efetivo combate. É necessário, portanto, que os 



179 

 

 

planejadores militares levem em consideração seus fatores no planejamento do Ap 

S como um todo. (BRASIL, 2017-B) 

4.6.3  O apoio veterinário contribui para o Ap S às operações realizando as 

seguintes tarefas: 

a. Assegurar que as fontes de subsistência e alimentação sejam inspecionadas por 

integridade, qualidade, e saneamento. (O pessoal de medicina preventiva 

inspeciona as fontes de água.); 

b. Prestar cuidados a animais de propriedade militar. (EUA, 1997) 

4.6.4    Veterinários militares devem estar presentes nas operações para realizarem 

as seguintes atividades: 

a. Administrar todas as vacinas necessárias aos animais envolvidos na operação; 

b. Emitir certificados sanitários internacionais, caso seja necessário e cobrado pelo 

evento; 

c. Coordenar com funcionários da alfândega; 

d. Fornecer cuidados de saúde e manejo, conforme necessário. (EUA, 1997) 

4.6.5   Em um Grande Evento, o apoio às operações antidrogas é parte integrante 

da estratégia, inclusive revistas antidrogas costumam ser realizadas nos acessos 

aos eventos e um veterinário poderá dar suporte para operações de combate a 

drogas, cuidando dos animais de propriedade do governo usados nessas operações. 

(fonte: o autor)  

4.6.6    O pessoal veterinário deve estar envolvido no planejamento para combater a 

ameaça terrorista. O apoio veterinário pode desempenhar um papel fundamental no 

antiterrorismo. A ameaça terrorista pode incluir o emprego de armas QBNR. O 

pessoal veterinário, portanto, deve estar alerta para o uso potencial desses agentes. 

(EUA, 1997)  

4.6.7   A Medicina Veterinária também deve ter a capacidade para diferenciar as 

mortes normais de animais daquelas potencialmente causadas por terroristas 

usando agentes biológicos ou químicos. Pessoal, animais, e suprimentos e fontes de 

alimento (tais como culturas) são altamente suscetíveis a agentes biológicos. (EUA, 

1997) 
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4.6.8   A equipe de veterinários também deve estar preparada para cuidar dos 

animais que são treinados para detectar materiais explosivos que auxiliam na busca 

de potenciais atividades terroristas e são utilizados na varredura das entradas dos 

eventos, inclusive se os mesmos sofrerem lesões durante suas atividades. (EUA, 

1997) 

4.6.9    O apoio odontológico inclui uma equipa dentária (oficial dentária e assistente 

dentária) que pode fornecer emergência ou manutenção de atendimento 

odontológico. Os dentistas em 1º Esc S possuem equipamentos dentários limitados 

e podem fornecer apenas atendimento odontológico de emergência. (EUA, 1997) 

4.6.10 Deve ser previsto no planejamento de Ap S, locais para atendimentos 

odontológicos ao efetivo militar empregado da operação, uma vez que os dados 

estatísticos de outros eventos demonstraram a necessidade da existência dos 

mesmos. (fonte: o autor)  
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CAPÍTULO V 

PLANEJAMENTO PARA ATENDIMENTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS 

NUCLERAES E RADIOLÓGICOS 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

5.1.1   Nas Op Seg GE deve se estar sempre 

preparado para a possibilidade de incidentes com 

armas químicas, biológicas, nucleares e 

radiológicas, decorrentes da visibilidade 

internacional decorrente destes eventos. Portanto, o 

Ap S deverá ser planejado em conjunto com a 

Defesa Química Biológica Nuclear e Radiológica 

(DQBNR), objetivando a identificação, a 

descontaminação e o adequado tratamento destes 

possíveis eventos durante a operação. (fonte: o 

autor)  

5.1.2   Os incidentes incluem a detonação de armas Químicas, Biológicas, Nucle-

ares e Radiológicas (QBNR), ou de armas acidentais que liberam deliberadamente 

agentes químicos e biológicos como materiais industriais tóxicos (especialmente 

venenos de ar e água), patógenos biológicos e material radioativo. Os efeitos 

mortais, destrutivos dessas armas e materiais merecem consideração contínua pelos 

comandantes em todos os níveis. (GOV. UK., 2015) 

 

5.2 PLANEJAMENTO ÀS OPERAÇÕES COM POSSIBILIDADES DE AGENTES 

QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, NUCLEARES E RADIOLÓGICOS (QBNR) 

5.2.1    O Ap S às operações de QBNR deve incluir cinco considerações principais: 

a. Os incidentes QBNR provavelmente produzirão um grande número de vítimas; 

b. A existência de vítimas civis e militares; 

5.1 CONSIDERAÇÕES 
GERAIS 

5.2 PLANEJAMENTO ÀS 
OPERAÇÕES 
COMPOSSIBILIDADES DE 
AGENTES QUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS, NUCLEARES E 
RADIOLÓGICOS (QBNR) 

5.3 AGENTES BIOLÓGICOS 

5.4 AGENTES QUÍMICOS 

5.5 AGENTES NUCLEARES E 
RADIOLÓGICOS 
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c. As vítimas de QBRN podem estar contaminadas ou contagiosas e constituem um 

risco significativo para o pessoal médico e instalações encarregadas de cuidar 

deles; 

d. Os elementos de saúde podem ter que operar em áreas contaminadas ou com 

restrições que limitam a circulação de pessoal e material; 

e. Apoio médico deverá continuar a dar apoio aos atendimentos usuais, 

conjuntamente com os atendimentos às vítimas QBNR. (GOV.UK, 2015) 

5.2.2    Para um adequado planejamento de Ap S para atendimento de vítimas de 

incidentes QBNR deve ser considerado: 

a. Consciência situacional e Comando e Controle (C2); 

b. Educação e Treinamento para Suporte Médico QBNR; 

c. Estimativa de acidentes; 

d. Força de Proteção à Saúde; 

e. Gerenciamento de pacientes; 

f. Evacuação médica; 

g. Manutenção de operações médicas. (GOV.UK, 2015) 

5.2.3  O planejamento do Ap S deverá ser faseado para suporte médico para 

DQBNR nas operações, portanto, existiram três fases distintas de um incidente 

QBNR no que se refere a: pré-incidente; durante o incidente; e pós-incidente. 

(GOV.UK, 2015) 

5.2.4  Em cada, planos de assistência médica devem ajudar o comandante a 

estabelecer prioridades para o uso efetivo do apoio médico disponível e recurso do 

serviço público de saúde. (GOV.UK, 2015) 

5.2.5    As atividades pré-incidentes são importantes porque aumentam as chances 

de sobrevivência do efetivo militar e civis, além de possibilitar a manutenção das 

ações de comando. Ações pré-incidentes são essencialmente medidas de 

contingentes e são o resultado da avaliação de risco e ameaça QBNR. Durante este 

fase, as medidas e os equipamentos são planejados, preparados, testados e 

implantados. (GOV. UK., 2015) 

5.2.6  As organizações médicas auxiliam na provisão de abrigo adequado, 

estabelecimento de fontes seguras de alimentos e água, e assegurando que 
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medidas e tratamentos curativos estão disponíveis. Ação adversária e a 

necessidade potencial de lidar com o pânico entre a população civil exigem medidas 

de segurança física nas instalações para permitir assistência médica ininterrupta. 

(GOV.UK. 2015) 

5.2.7  As atividades durante incidentes são a implantação de medidas de 

contingentes em resposta a um incidente QBNR. Essas medidas são direcionadas 

principalmente para garantir que os militares sejam adequadamente protegidos 

imediatamente após recebimento de um aviso e durante um incidente para minimizar 

os efeitos do incidente e iniciar a descontaminação. As atividades durante o 

incidente incluem a detecção inicial, a prevenção de contaminação, a realocação de 

unidades, o uso de proteção coletiva, o uso de equipamento de proteção individual 

(EPI), e procedimentos de descontaminação imediata, conforme planejado na fase 

pré-incidente. (GOV.UK, 2015) 

5.2.8     As atividades pós-incidente que seguem um incidente QBNR são essenciais 

para proteger os militares e civis, restaurar as capacidades operacionais e recuperar 

o tempo de operação. Essas medidas serão realizadas para reduzir o nível de 

proteção exigido e minimizar a propagação da contaminação no ambiente. Nesta 

fase será determinado à localização, o tipo e a extensão da contaminação, controle 

de movimento para limitar a propagação da contaminação, descontaminação e 

atendimento ao paciente. (GOV.UK, 2015) 

5.2.9    Após um incidente QBNR, devem ser colocados em prática princípios bási-

cos de medicina preventiva, incluindo: saneamento de água, higiene e medidas de 

prevenção comuns que reduzem a propagação da doença. Os procedimentos, 

equipamentos e treinamento necessários para aviso e reporte eficazes de QBNR, 

medidas de recuperação e controle, gerenciamento de riscos e contramedidas 

médicas e apoios precisam ser preparados e praticados na fase pré-incidente. 

(GOV.UK, 2015) 

5.2.10   Deve ainda também se preocupar com procedimento em relação aos restos 

mortais das vítimas contaminadas, a fim de que seja evitada a contaminação do 

meio ambiente ou de outras pessoas. (GOV.UK, 2015)  
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5.2.11   No planejamento de Ap S conjuntamente com DQBNR em Op Seg GE, deve 

ser sempre previsto que todas as unidades QBNR possuam médicos e ouros 

profissionais de saúde, capacitados em atendimento e socorro QBNR, para 

proporcionar maior celeridade no atendimento às vítimas, ressaltando-se que 

dependendo da situação, o acesso posterior à área de contaminação poderá estar 

prejudicado. (fonte: o autor) 

5.2.12 Os profissionais de saúde médicos podem contribuir sobremaneira na 

identificação de um agente biológico, contribuindo com a identificação do agente que 

foi utilizado. (fonte: o autor) 

5.2.13  Cada Comando de Defesa Setorial (CDS) deverá conter uma equipe de 

defesa química, biológica, nuclear e radiológica (DQBNR) com ao menos um oficial 

médico treinado em QBNR. As ambulâncias deverão ter seus equipamentos de 

proteção para evitar a realização de transporte de vítimas, inclusive com áreas de 

atendimento de saúde capazes de absorver vítimas contaminadas, sem que ocorra a 

contaminação do ambiente ou outras pessoas. (fonte: o autor) 

5.2.14  Em relação aos procedimentos DQBNR, o assunto já é tratado de maneira 

específica em Manual escrito para este assunto, portanto, seus procedimentos não 

serão descritos de maneira pormenorizada, sendo apenas descrito a caráter de 

exemplo os agentes que podem ser utilizados em um ataque QBNR. (fonte: o autor) 

 

5.3 AGENTES BIOLÓGICOS 

5.3.1  Agentes biológicos variam em espectro de sofisticação, especificamente 

sendo projetados microrganismos infecciosos e toxinas produzidas em laboratórios 

modernos de biotecnologia, que simplesmente podem contaminar alimentos 

empregados por insurgentes ou terroristas em Op Seg GE. A contaminação bruta do 

suprimento de água ou a ingestão de alimentos adulterados apresentam o modo 

mais provável de contaminação por agente biológico. (EUA, 1997) 
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5.3.2    Técnicas comumente usadas para introdução de agentes biológicos e que já 

foram empregadas em operações de paz internacional são: 

a. Uso de estacas afiadas (estacas Punji) contaminadas com resíduos humanos ou 

de animais. (isso resulta em uma infecção, além da ferida de perfuração real); 

b. Contaminação de fontes de água e gelo usando resíduos infecciosos (ataduras 

descartadas ou curativos médicos), excrementos animais e humanos, carniça ou 

restos mortais; 

c. Contaminação de alimentos adquiridos localmente com organismos infecciosos; 

d. Contaminação direta de alimentos por cozinheiros localmente contratados e 

manipuladores de alimentos simpáticos ou coagidos por terroristas. (EUA, 1997) 

5.3.3    Ao considerar a ameaça representada pelos agentes biológicos, os principais 

meios de proteção disponíveis são: 

a. Prática de higiene pessoal e saneamento de campo; 

b. Manter um status atual de imunização para o efetivo militar, com a utilização de 

vacinas com base nos dados de inteligência em saúde/médica; 

c. Uso de profilaxia prescrita; 

d. Implantação de um rigoroso programa de saneamento de campo, incorporando a 

inspeção da água com ações de medicina preventiva (inspeção de alimentos para 

a saúde é de responsabilidade do Serviço Veterinário); 

e. Implantação de disciplina de água e programas de sono; 

f. Estabelecer um programa de assistência médica para monitorar de perto a saúde 

do comando; 

g. O pessoal de saúde deve estar alerta para qualquer aumento nas taxas de 

doenças infecciosas ou de doenças não comumente encontradas na área da 

operação. (o comandante deve ser informado quando ocorrerem, uma vez que 

esta observação continua sendo a principal advertência para a detecção de 

agentes biológicos na área de operação). (EUA, 1997) Com base nisso, ressalta-

se a necessidade de oficiais médicos com treinamento DQBNR para compor a 

equipe de DQBNR. (fonte: o autor) 
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5.3.4    No caso de proteção contra agente biológico, um programa completo de 

saneamento e inspeção de água e alimentos reduz a possibilidade de que um 

ataque seja eficaz. (EUA, 1997) 

5.3.5     O tratamento inicial de pacientes com agentes biológicos é baseado em uso 

de medicamentos sintomáticos, até a definição de seu agente biológico específico, 

quando se iniciará o um tratamento mais adequado. (EUA, 1997)  

 

5.4 AGENTES QUÍMICOS 

5.4.1    Agentes químicos fornecem ao terrorista a capacidade de produzir baixas e a 

atenção da mídia como nenhuma outra arma à sua disposição. Agentes químicos 

são relativamente fáceis de fazer e empregar; seus efeitos são imediatos e 

dramáticos. Agentes / armas de guerra química são utilizados para o mecanismo de 

produção de lesões ou morte, especialmente a variedade bem conhecida de 

vesicantes e agentes que agem no sistema nervoso. (EUA, 1997) 

5.4.2  Os meios possíveis por quais agentes químicos podem ser empregados 

incluem: 

a. Ataque químico terrorista usando agentes locais de baixa resistência; 

b. Contaminação da fonte de água; 

c. Contaminação de alimentos, para incluir contaminação direta por cozinheiros 

localmente contratados e manipuladores de alimentos; 

d. Armas químicas fornecidas por um país simpatizante da causa terrorista. (EUA, 

1997) 

5.4.3   Embora não sejam classificados como agentes químicos (armas), munições 

incendiárias ou de chamas, fósforo compostos, e irritantes provavelmente poderão 

ser utilizados em ataques terroristas. (EUA, 1997) 

5.4.4   A defesa QBNR é um equilíbrio de três princípios: de evasão, proteção e 

descontaminação; a fim de se defender contra os efeitos das armas QBNR. Estes 

princípios aplicam-se a operações no amplo espectro dos conflitos. (EUA, 1997) 
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5.4.5   No caso de um ataque químico evidente, ou exposição indireta, medidas de 

proteção física e equipamentos de apoio deverão estar prontamente disponíveis 

para auxílio na detecção e proteção. (EUA, 1997)  

5.4.6    O efetivo DQBNR deverá possuir treinamento específico com ênfase em: 

a. Reconhecer e reagir aos perigos QBNR; 

b. Colocar, usar, remover e armazenar a máscara protetora; 

c. Descontaminação da pele e equipamentos pessoais;  

d. Administrar o antídoto do agente nervoso para si mesmo (autoajuda) e para um 

amigo (ajuda de amigo); 

e. Manutenção de máscara de proteção individual; 

f. Manter e colocar equipamentos de defesa QBNR em operação. (EUA, 1997) 

5.4.7   O tratamento específico versará em acordo com o agente químico identificado 

e é abordado em Manual especifico para esta finalidade. (fonte: o autor) 

 

5.5 AGENTES NUCLEARES E RADIOLÓGICOS 

5.5.1    O emprego de armas nucleares em Op Seg GE não é provável, contudo, as 

mesmas devem constar no planejamento.  (fonte: o autor) Com o advento de novas 

tecnologias, é concebível que uma organização terrorista poderia obter um pequeno 

dispositivo nuclear e utilizá-lo como ação terrorista. (EUA, 1997) 

5.5.2   O uso de material radioativo para contaminar alimentos e abastecimento de 

água é um método mais provável de emprego por terroristas. Monitorar comida e 

água é uma obrigação. (EUA, 1997) Devendo este ser o foco de prevenção de 

atuação DQBNR, nas Op Seg GE, no que tange aos agentes nucleares e 

radioativos. (fonte: o autor) 

5.5.3   Alimentos suspeitos de estarem contaminados com material radioativo devem 

ser inspecionados por pessoal de veterinária. Eles determinarão se o alimento pode 

ser usado, descontaminado, ou destruído. Recipientes de alimentos como latas não 

abertas, podem ser descontaminados pelo pessoal da unidade.  O pessoal de 

medicina preventiva avaliará o suprimento de água para determinar se é seguro 

consumir. (EUA, 1997) 



188 

 

 

CAPÍTULO VI 

PLANEJAMENTO PARA ATENDIMENTO E SOCORRO A MÚLTIPLAS VÍTIMAS 

EM OP SEG GE 

 

 

6. 1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

6.1.1    A necessidade de atendimento e socorro a 

múltiplas vítimas é o ponto mais crucial que avalia a 

eficácia, eficiência e efetividade de um planejamento 

de Ap S, uma vez que entraram em ação 

conjuntamente todos os elementos planejados, onde 

estarão atuando todos os elementos de saúde em 

seus limites máximos de operação. (fonte: o autor) 

6.1.2   Serão acionados e aplicados a triagem, os Esc S utilizando-se de medicina 

assistencial, a regulação médica, a evacuação médica e as informações de 

inteligência em saúde para os níveis operacionais de coordenação. (fonte: o autor)  

6.1.3  A possibilidade de atendimentos a múltiplas vítimas deve sempre ser 

considerada no Ap S a Op Seg GE, uma vez que existe a possibilidade de atentados 

terroristas com uso de explosivos, atropelamentos, armas de fogo, armas QBNR e 

além disso, possibilidades de ocorrência de situações adversas quando existe 

grandes aglomerações de pessoas, como tumultos, pisoteamentos, esmagamentos 

e quedas de arquibancadas. (fonte: o autor)  

 

6.2 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO AP S AOS INCIDENTES COM 

MÚLTIPLAS VÍTIMAS EM OP SEG GE 

6.2.1    Por definição, as situações de incidentes com múltiplas vítimas e em massa 

ocorrem quando o número de vítimas excede a capacidade médica disponível para 

rapidamente tratá-los e evacuá-los. (EUA, 1997) 

6.1 CONSIDERAÇÕES 
GERAIS 

6.2 PLANEJAMENTO E 
EXECUÇÃO DO AP S AOS 
INCIDENTES COM 
MÚLTIPLAS VÍTIMAS EM OP 
SEG GE 
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6.2.2  As situações de incidentes com múltiplas vítimas podem ser caóticas e 

apresentarem os seguintes contextos: 

a. As vítimas estão em vários estágios de dor e sofrimento; 

b. As vítimas podem ter lesões únicas ou múltiplas, ou podem ter ferimentos 

convencionais complicados pela exposição à QBNR; 

c. As mortes variam de crianças a pacientes geriátricos. Pais e entes queridos 

podem não querer ser separado da vítima, mesmo para permitir a prestação de 

cuidados médicos; 

d. A gravidade das condições médicas irá variar de lesões relativamente pequenas a 

traumas graves que ameacem a vida. Os cuidados médicos prestados podem ser 

complicados devido a condições médicas pré-existentes (doença, lesão ou 

incapacidade); 

e. Novas vítimas chegarão antes que os pacientes já atendidos sejam tratados; 

f. Pode haver pessoal que está apenas atordoado e vagando por toda a área 

atrapalhando o socorro às vítimas; 

g. Pode haver pessoas procurando por um membro da família, amigo ou colega de 

trabalho e isso pode ser prejudicial para a operação médica em andamento. 

(EUA, 1997) 

6.2.3   Para garantir a gestão eficiente de situações de acidentes com múltiplas 

vítimas, o planejamento do Ap S deve desenvolver um plano eficaz e depois ensaiar 

em um cronograma periódico. Uma vez que em situações de acidentes com 

múltiplas vítimas, os recursos médicos são escassos e, portanto devem ser usados 

de maneira abrangente e eficiente. (EUA,1997) 

6.2.4   As considerações para o planejamento de socorro a múltiplas vítimas in-

cluem: 

a. Estabelecimento de um elemento de controle (O Lig Sau CGDA) para coordenar 

atividades em andamento e liberar atualizações de informações de inteligência 

em saúde/médica para o EM em nível operacional (CGDA); (fonte: o autor)  

b. Protegendo a área onde ocorreu o incidente e limitando o acesso ao pessoal não 

essencial; 
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c. Estabelecer comunicações entre áreas dentro das instalações ou áreas de 

tratamento; 

d. Estabelecimento da triagem, tratamento e áreas de espera; 

e. Estabelecer um padrão de tráfego que forneça o fluxo suave de pacientes e 

veículos; 

f. Marcando rotas para as diferentes áreas; 

g. Orientando todo o pessoal (médico e não médico) que esteja atuando no local do 

acidente em relação aos tipos de marcações utilizadas, layout e rotas a serem 

seguidas, principalmente se as múltiplas vítimas ocorram em decorrência de 

agentes QBNR; 

h. Organizar pessoal médico nas diferentes áreas; 

i. Utilização de pessoal não médico (como de organizações de ajuda) e voluntários, 

para tarefas de portador de lixo, como mensageiros, para reabastecimento de 

suprimentos e para outras funções não médicas, nos casos de acidentes com 

múltiplas vítimas de grandes proporções; 

j. Garantir um fornecimento adequado de sangue e / ou outros itens da Classe VIII 

aos locais de socorro às vítimas; 

k. Fornecendo evacuação médica oportuna. (EUA, 1997) 

6.2.5   Deve ser realizado ensaio e treinamento para situações de socorro a múlti-

plas vítimas. Na situação de Ap S a Op Seg GE essa atividade é facilitada pelo 

conhecido ambiente urbano onde ocorrerá o evento, pelo conhecimento das 

capacidades de saúde disponíveis no planejamento e pelo fato do evento ocorrer em 

um período de tempo delimitado e marcado previamente. (fonte: o autor)  

6.2.6   Os ensaios objetivam a familiarização do pessoal da unidade com o local 

onde deve reportar e com o que os seus deveres devem implicar. O pessoal não 

médico designado para a unidade deve ser treinado nas técnicas apropriadas para 

carregamento, transporte e descarregamento de macas. Este treinamento 

aumentará sua capacidade de executar a tarefa e reduzir a fadiga e o risco de 

lesões pelo transporte incorreto dos pacientes. (EUA, 1997) 

6.2.7  Em operações de socorro a múltiplas vítimas em caso de desastre, em 

resposta a incidentes terroristas ou em outras situações, a unidade militar pode não 

estar operando sozinha, mas sim em conjunto com outras agências de assistência, 
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como a Defesa Civil, Bombeiros Militares. Mesmo que não haja tempo para ensaiar 

um plano de acidentes em massa com as outras agências e organizações 

envolvidas, a unidade médica pode ensaiar resposta a uma típica situação de baixas 

em massa. Este ensaio permitirá que eles funcionem de forma mais eficaz e mais 

facilmente incorporar e adaptar-se às mudanças no cenário atual. (fonte: o autor)  

6.2.8   A Triagem é a classificação médica dos pacientes de acordo com o tipo e 

gravidade da lesão, a probabilidade de sobrevivência e estabelecimento de 

prioridades para tratamento e evacuação. Idealmente, oficiais médicos suficientes 

serão implantados no local operacional para que todas as vítimas possam receber o 

cuidado em tempo hábil. No entanto, no tempo imediatamente após o incidente, isso 

pode não ser possível. O processo de triagem, portanto, é obrigatório. (EUA, 1997) 

6.2.9  O procedimento de triagem foi descrito no item 3.4 desse Caderno de 

Instrução. (fonte: o autor)  

6.2.10  A chave para o gerenciamento de uma situação de incidentes com múltiplas 

vítimas é o controle. (EUA, 1997) Para potencializar o socorro de saúde, um 

elemento de controle no local deve ser estabelecido, de preferência o O Lig Sau 

CDS, ou outro oficial médico na impossibilidade do mesmo, para coordenar os vários 

aspectos do apoio e suporte. (fonte: o autor) O elemento de controle será 

responsável por: 

a. Executar o plano de socorro a atendimentos de múltiplas vítimas; 

b. Estabelecer a segurança do local; 

c. Limitar o acesso à área (só deverá circular no local os responsáveis pelo socorro 

às vítimas); 

d. Monitoramento de atividades de saúde em andamento; 

e. Fornecendo atualizações informativas conforme necessário para o Comando 

Operacional. (EUA, 1997) 

6.2.11  Quando ocorrem situações de acidentes com múltiplas vítimas, o número de 

vítimas poderá sobrecarregará a cadeia de evacuação definida, superando o número 

de veículos de emergência e ambulâncias disponíveis. Portanto, o plano de baixas 

em massa deve incluir considerações para o uso de veículos não médicos e 

aeronaves. (EUA, 1997) 
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6.2.12  Assim que possível, as vítimas que sofreram as feridas mais graves devem 

ser evacuadas em ambulâncias terrestres e aéreas ou veículos de emergência. 

Esses pacientes serão mais beneficiados da prestação de cuidados médicos em 

rota. As vítimas mais levemente feridas e estáveis e as que sofrem de estresse 

podem ser transportadas por meios de transporte não médicos e não emergenciais, 

sem agravamento de seu prognóstico médico. (EUA, 1997) 

6.2.13  Os feridos deverão ser transportados em acordo com a regulação médica 

realizada pelo O Lig Sau CGDA, levando-se em consideração as capacidades 

médicas e número de leitos de cada Unidade de Saúde, assim como sua 

proximidade em relação ao local do acidente e a gravidade do paciente, buscando 

sempre não sobrecarregar um único serviço de saúde disponível. (fonte: o autor) 

6.2.14  Deve constar no planejamento de Ap S a Op Seg GE, a capacitação dos 

oficiais que irão realizar a função de O Lig Sau ao CGDA com cursos de regulação 

médica. (fonte: o autor)  

6.2.15  Definir, no local do incidente com múltiplas vítimas, uma área de morgue 

temporária, longe e fora da vista das áreas de triagem e tratamento. Esta área não é 

um necrotério real, pois não tem o equipamento necessário. A área de espera requer 

pessoal mínimo para segurança. Os restos mortais são identificados e transferidos 

para instalações mortuárias o mais rápido possível. (EUA, 1997) 

6.2.16  O objetivo dessa área é organizar os atendimentos e diminuir o caos e o 

pânico ocorridos, uma vez que cabe ressaltar, que os feridos de menor gravidade 

permanecerão ainda por certo tempo na área do acidente, aguardando o momento 

oportuno de sua evacuação para um estabelecimento de saúde mais adequado ao 

seu tratamento. (fonte: o autor)  
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO ADMINISTRADO AOS O LIG SAU AO CGDA 

 

Questionário administrado aos Oficiais de Ligação de Saúde ao CGDA para os JOP 

Rio 2016, como instrumento de pesquisa para o Mestrado Profissional da ESAO da 

Cap Monique, sobre o tema: O EMPREGO DA SAÚDE NAS OPERAÇÕES DE 

SEGURANÇA DE GRANDES EVENTOS: UMA ANÁLISE DO APOIO DE SAÚDE 

AOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016. 

Nome: 

Posto/Graduação: 

Especialidade dentro do Serviço de Saúde: 

OM: 

Função atual: 

 

1-) O senhor (a) achou a experiência de participar do Apoio de Saúde ao JOP Rio 

2016 válida para seu aprimoramento militar? 

(    ) Sim 

(    ) Indiferente 

(    ) Não 

2-) O senhor(a) acha necessário um melhor adestramento do efetivo profissional de 

Saúde para a realização de Apoio de Saúde a Grandes Eventos? 

(   ) Sim 

(   ) Indiferente 

(    ) Não 

3-) O senhor(a) acha que falta material escrito de Doutrina específica para 

Planejamento de Apoio de Saúde a Grandes Eventos? 

(    ) Sim 

(     ) Indiferente 

(     ) Não 

4-) O senhor(a) possuía capacitação teórico-prática que pudesse ter contribuído com 

a execução do Apoio de Saúde prestado aos JOP Rio 2016? 

(    ) Sim 

(     )Indiferente 

(    ) Não 
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5-) O senhor(a) acha interessante que as escolas de formação capacitem os 

militares de Saúde para prestarem Apoio nas situações descritas como Grandes 

Eventos? 

(     ) Sim 

(     ) Indiferente 

(     ) Não 

6-) O Senhor(a) acha que o Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016 pode gerar 

conhecimentos aplicáveis ao Serviço de Saúde em Apoios futuros? 

(     ) Sim 

(      ) Indiferente 

(       ) Não 

7-) O Senhor(a) perceberam acertos positivos no planejamento e na execução do 

Apoio de Saúde realizado ao JOP Rio 2016? 

(     ) Sim 

(     )Indiferente 

(      ) Não 

8-) Em caso afirmativo, quais foram, na opinião do senhor(a) os pontos positivos 

mais importantes no planejamento e execução do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016, 

que possam ser considerados como lições aprendidas? 

9-) O Senhor(a) percebeu falhas no  planejamento e na execução do Apoio de 

Saúde que poderiam ser utilizadas como oportunidades de melhoria? 

(      ) Sim 

(      ) Indiferente 

(       ) Não 

10-) Em caso afirmativo, quais falhas no planejamento e na execução o senhor(a) 

percebeu que possam serem repensadas como oportunidades de melhoria? Quais 

seriam as sugestões do senhor(a)? 

11-) O Senhor(a) já havia tido a oportunidade de trabalhar em um ambiente 

interagência anteriormente ao Apoio de Saúde aos JOP Rio 2016? 

(     ) Sim 

(     ) Indiferente 

(     ) Não  
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12-) O Senhor(a) já havia recebido, nas escolas de formação do Exército, alguma 

capacitação para a realização de um trabalho em um ambiente interagência? 

(     ) Sim 

(     ) Indiferente 

(     ) Não 

13-) Descreva no ponto de vista do senhor(a) como foi sua experiência de trabalhar 

em um ambiente interagências, conjuntamente com outras forças armadas, 

organizações civis de saúde, organizações civis de inteligência?  

14-) Descreva a sugestão do senhor(a), caso queira, sobre o que deveria constar em 

um Manual para Planejamento de Apoio de Saúde a Grandes Eventos.  
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APÊNDICE C – PERGUNTAS REALIZADAS DURANTE AS ENTREVISTAS DE 

ACORDO COM A FUNÇÃO EXERCIDA 

 

Entrevista com Chefe do Estado Maior do Exército, tendo atuado como Coordenador 

Geral da Defesa de Área para os JOP Rio 2016: 

1-) Como o Exmo. Sr. Gen descreve o Apoio de Saúde realizado aos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016?  

2-) V Exa. achou importante existir um Apoio de Saúde para a missão? Se 

afirmativo, por quê? 

3-) Quais foram os pontos, na opinião de V Exa., que precisaram de maior atenção 

durante o processo de planejamento conjunto com o Serviço de Saúde?  

4-) Na opinião de V Exa., quais foram as maiores dificuldades no planejamento 

conjunto com o Serviço de Saúde e na execução do Apoio de Saúde aos JOP Rio 

2016? 

5-) No ponto de vista de V Exa., quais foram as lições aprendidas, pontos positivos e 

as oportunidades de melhorias observadas em relação ao Apoio de Saúde aos JOP 

Rio 2016? 

6-) Inicialmente o Apoio de Saúde entrou como uma célula de apoio ao CGDA, 

contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde passou a ser 

considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como V Exa. enxerga essa 

evolução? Exmo. Sr. Gen acredita que este fato tenha alguma importância para o 

Serviço de Saúde do Exército Brasileiro? 

7-) As operações descritas como Grandes Eventos costumam desdobrar meios de 

Apoio de Saúde, V Exa. acha necessário que esta forma de planejamento seja 

incluída dentro de uma Doutrina Militar de Saúde para o Exército Brasileiro? Se 

afirmativo, o que V Exa. acredita que deveria constar, como forma de planejamento 

e abordagem, dentro de um Manual escrito com esta finalidade? 

8-) O Comando de Operações Terrestres publicou em 2018 o manual A Participação 

do Exército na Segurança dos Grandes Eventos - O Legado, abrangendo o período 

de Julho de 2007 a Setembro de 2016, com o objetivo de transmitir conhecimentos 
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aos comandantes e oficiais de estado maior que possam necessitar planejar ou 

executar ações de segurança nas atividades que se enquadram no definido como 

“Grandes Eventos”.  Contudo, apesar destes Grandes Eventos terem desdobrados 

meios de Saúde, o referido Manual não aborda o legado para o Serviço de Saúde.  

V Exa. acha interessante essa abordagem também para o Serviço de Saúde? Se 

afirmativo, na opinião de vossa excelência, quais os pontos que deveriam ser mais 

bem abordados? 

9-) Como V Exa. percebe essa nova forma de emprego das Forças Armadas em 

operações descritas como Grandes Eventos? 

10-) Exmo. Sr. Gen acredita que as ações de inteligência médica possam ajudar 

neste tipo de Operação? Se afirmativo, de que forma? 

11-) Descreva a opinião de V Exa. em relação ao Serviço de Saúde em Apoio aos 

Grandes Eventos? 

12-) O Ministério da Defesa publicou em 2017 o Manual  MD42-M04, que trata sobre 

o Apoio de Saúde em Operações Conjuntas, como V Exa. percebe à nova 

importância que se tem dado à Medicina Operativa? Exmo. Sr. Gen acredita que as 

experiências de Apoio de Saúde em tempos de paz, como no caso dos Grandes 

Eventos, possa contribuir para adestramento do efetivo profissional de Saúde e 

contribuir com Doutrinas que possam ser adaptadas para o amplo espectro dos 

conflitos? 

 

Entrevista com Coordenador Geral da assessoria Especial para os JOP Rio 2016.  

1-) Como vossa excelência descreve o Apoio de Saúde realizado aos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016?  

2-)Vossa excelência achou importante existir um Apoio de Saúde para a missão? Se 

afirmativo, por quê? 

3-) Quais foram os pontos, na opinião de vossa excelência, que precisaram de maior 

atenção durante o processo de planejamento conjunto com o Serviço de Saúde?  
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4-) No ponto de vista de vossa excelência, quais foram as lições aprendidas, pontos 

positivos e as oportunidades de melhorias observadas em relação ao Apoio de 

Saúde ao JOP Rio 2016? 

5-) Inicialmente o Apoio de Saúde entrou como uma célula de apoio ao CGDA, 

contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde passou a ser 

considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como vossa excelência enxerga 

essa evolução? Você excelência acredita que este fato tenha alguma importância 

para o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro? 

6-) As operações descritas como Grandes Eventos costumam desdobrar meios de 

Apoio de Saúde, vossa excelência acha necessário que esta forma de planejamento 

seja incluída dentro de uma Doutrina Militar de Saúde para o Exército Brasileiro? Se 

afirmativo o que vossa excelência acredita que deveria constar, como forma de 

planejamento e abordagem, dentro de um Manual escrito com esta finalidade? 

7-) O Comando de Operações Terrestres publicou em 2018 o manual A Participação 

do Exército na Segurança dos Grandes Eventos O Legado, abrangendo o período 

de Julho de 2007 a Setembro de 2016, como o objetivo de transmitir conhecimentos 

aos comandantes e oficiais de estado maior que possam necessitar planejar ou 

executar ações de segurança nas atividades que se enquadram no definido como 

“Grandes Eventos”.  Contudo, apesar destes Grandes Eventos terem desdobrados 

meios de Saúde, o referido Manual não aborda o legado para o Serviço de Saúde.  

Vossa excelência acha interessante essa abordagem também para o Serviço de 

Saúde? Se afirmativo, na opinião de vossa excelência, quais os pontos que 

deveriam ser mais bem abordados? 

8-) Como Vossa Excelência percebe essa nova forma de emprego das Forças 

Armadas em operações descritas como Grandes Eventos? 

9-) Atualmente vossa excelência encontra-se exercendo o cargo de Interventor 

Federal na Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, sendo necessário 

novamente desdobrar meios de Saúde para apoio à operação. Sabe-se que de 

maneira doutrinária, operações de Coordenação e Cooperação com Agências 

abrangem operações similares de não guerra dentro do território nacional, com 

características similares, compreendendo operações de Segurança de Grandes 

Eventos, assim como Garantia da Lei e da Ordem, Combate ao Terrorismo, entre 
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outras. Se existisse um Manual de Doutrina Militar de Saúde, escrito no âmbito do 

Exército Brasileiro, para Apoio de Saúde a este tipo de operação, na opinião de 

vossa excelência, o senhor acredita que estaria contribuindo para o planejamento do 

Apoio de Saúde na Intervenção Federal na Segurança Pública no Estado do Rio de 

Janeiro? 

10-) Vossa excelência acredita que as ações de inteligência médica possam ajudar 

neste tipo de Operação? Se afirmativo, de que forma? 

11-) Descreva a opinião de Vossa Excelência sobre a Medicina Operativa no 

Exército Brasileiro? 

 

Entrevista com Comandante do BAVEx durante os JOP Rio 2016. 

1-) Como o Exmo. Sr. Gen descreve o Apoio de Saúde realizado aos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016?  

2-)V Exa. achou importante existir um Apoio de Saúde para a missão? Se afirmativo, 

por quê? 

3-) No ponto de vista de V Exa., quais foram as lições aprendidas e as 

oportunidades de melhorias observadas em relação ao Apoio de Saúde ao JOP Rio 

2016? 

4-) Inicialmente o Apoio de Saúde entrou como uma célula de apoio ao CGDA, 

contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde passou a ser 

considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como V Exa. enxerga essa 

evolução? Exmo. Sr. Gen acredita que este fato tenha alguma importância para o 

Serviço de Saúde do Exército Brasileiro? 

5-) As operações descritas como Grandes Eventos costumam desdobrar meios de 

Apoio de Saúde, V Exa. acha necessário que esta forma de planejamento seja 

incluída dentro de uma Doutrina Militar de Saúde para o Exército Brasileiro? Se 

afirmativo, o que V Exa. acredita que deveria constar, como forma de planejamento 

e abordagem, dentro de um Manual escrito com esta finalidade? 

6-) O Comando de Operações Terrestres publicou em 2018 o manual A Participação 

do Exército na Segurança dos Grandes Eventos O Legado, abrangendo o período 
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de Julho de 2007 a Setembro de 2016, como o objetivo de transmitir conhecimentos 

aos comandantes e oficiais de estado maior que possam necessitar planejar ou 

executar ações de segurança nas atividades que se enquadram no definido como 

“Grandes Eventos”.  Contudo, apesar destes Grandes Eventos terem desdobrados 

meios de Saúde, o referido Manual não aborda o legado para o Serviço de Saúde.  

V Exa. acha interessante essa abordagem também para o Serviço de Saúde? Se 

afirmativo, na opinião de vossa excelência, quais os pontos que deveriam ser mais 

bem abordados? 

7-) Como V Exa. percebe essa nova forma de emprego das Forças Armadas em 

operações descritas como Grandes Eventos? 

8-) Exmo. Sr. Gen acredita que as ações de inteligência médica possam ajudar 

neste tipo de Operação? Se afirmativo, de que forma? 

09-) Como V Exa. descreve o planejamento conjunto com o Serviço de Saúde para a 

realização de evacuações aero médicas durante o JOP Rio 2016? V Exa. achou 

adequado ou seria um ponto a ser avaliado como oportunidade de melhoria? 

10-) No caso da consolidação de uma Doutrina de Saúde para o Exército Brasileiro 

ao Apoio a Grandes Eventos, o que V Exa. considera importante estar no 

planejamento conjunto com o Serviço de Saúde para que se possa realizar uma 

adequada evacuação aero médica, tanto do tipo CASEVAC como MEDVAC ? 

 

Entrevista com Chefe do Estado Maior do CGDA para os JOP Rio 2016. 

1-) Como V Exa. descreve o Apoio de Saúde realizado aos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016?  

2-)V Exa. achou importante existir um Apoio de Saúde para a missão? Se afirmativo, 

por quê? 

3-) Descreva a fase inicial do Planejamento do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016, na 

visão de Vossa Excelência. 

4-) Quais foram os pontos, na opinião de V Exa., que precisaram de maior atenção 

durante o processo de planejamento conjunto com o Serviço de Saúde?  
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5-) Na opinião de V Exa., quais foram as maiores dificuldades na execução do 

planejamento conjunto do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016? 

6-) Como ocorreu, na opinião de V Exa. A interoperabilidade entre Marinha e 

Exército no que tange ao Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016?  

7-) Quais foram os pontos positivos observados por V Exa., as lições aprendidas e 

as oportunidades de melhorias para as operações conjuntas no que se refere ao 

Apoio de Saúde prestado ao JOP Rio 2016, para ambas as forças? 

8-) Inicialmente o Apoio de Saúde entrou como uma célula de apoio ao CGDA, 

contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde passou a ser 

considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como V Exa. enxerga essa 

evolução?  

9-) Como V Exa. percebe essa nova forma de emprego das Forças Armadas em 

operações descritas como Grandes Eventos? 

10-) V Exa. acredita que as ações de inteligência médica possam ajudar neste tipo 

de Operação? Se afirmativo, de que forma? 

11-)  O Ministério da Defesa publicou em 2017 o Manual  MD42-M04, que trata 

sobre o Apoio de Saúde em Operações Conjuntas, como V Exa. percebe à nova 

importância que se tem dado à Medicina Operativa? V. Exa. acredita que as 

experiências de Apoio de Saúde em tempos de paz, como no caso dos Grandes 

Eventos, possa contribuir para adestramento do efetivo profissional de Saúde e 

contribuir com Doutrinas que possam ser adaptadas para o amplo espectro dos 

conflitos? 

 

Entrevista com Chefe do Estado Maior do Cmdo da 1ªRM, durante o JOP Rio 2016 

1-) O Sr. participou do processo inicial de planejamento conjuntamente com a Seção 

de Saúde Regional da 1ªRM, para a realização do Apoio de Saúde ao JOP Rio 

2016, como o senhor descreve esse planejamento e quais foram as maiores 

dificuldades observadas pelo Sr.? 
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2-) O Oficiais de Ligação de Saúde ao CGDA eram oficiais de Saúde da 1ªRM, como 

o Sr. observou o emprego destes profissionais e o desempenho realizado por eles 

durante o cumprimento da missão? 

3-) Como o  Sr. descreve o Apoio de Saúde realizado aos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016?  

4-)O Sr. achou importante existir um Apoio de Saúde para a missão? Se afirmativo, 

por quê? 

5-) Quais foram os pontos, na opinião do Sr., que precisaram de maior atenção 

durante o processo de planejamento conjunto com o Serviço de Saúde?  

6-) Na opinião do Sr., quais foram as maiores dificuldades no planejamento conjunto 

com o Serviço de Saúde e na execução do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016? 

7-) No ponto de vista do Sr., quais foram as lições aprendidas, pontos positivos e as 

oportunidades de melhorias observadas em relação ao Apoio de Saúde ao JOP Rio 

2016? 

8-) Inicialmente o Apoio de Saúde entrou como uma célula de apoio ao CGDA, 

contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde passou a ser 

considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como o Sr. enxerga essa 

evolução? O Sr. acredita que este fato tenha alguma importância para o Serviço de 

Saúde do Exército Brasileiro? 

9-) As operações descritas como Grandes Eventos costumam desdobrar meios de 

Apoio de Saúde, o Sr. acha necessário que esta forma de planejamento seja 

incluída dentro de uma Doutrina Militar de Saúde para o Exército Brasileiro? Se 

afirmativo, o que o Sr. acredita que deveria constar, como forma de planejamento e 

abordagem, dentro de um Manual escrito com esta finalidade? 

10-) O Comando de Operações Terrestres publicou em 2018 o manual A 

Participação do Exército na Segurança dos Grandes Eventos O Legado, abrangendo 

o período de Julho de 2007 a Setembro de 2016, como o objetivo de transmitir 

conhecimentos aos comandantes e oficiais de estado maior que possam necessitar 

planejar ou executar ações de segurança nas atividades que se enquadram no 

definido como “Grandes Eventos”.  Contudo, apesar destes Grandes Eventos terem 

desdobrados meios de Saúde, o referido Manual não aborda o legado para o 
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Serviço de Saúde.  O Sr. acha interessante essa abordagem também para o Serviço 

de Saúde? Se afirmativo, na opinião do senhor, quais os pontos que deveriam ser 

mais bem abordados? 

11-) Como o Sr. percebe essa nova forma de emprego das Forças Armadas em 

operações descritas como Grandes Eventos? 

12-) O Sr. acredita que as ações de inteligência médica possam ajudar neste tipo de 

Operação? Se afirmativo, de que forma? 

13-)Descreva a opinião do Sr. em relação ao Serviço de Saúde em Apoio aos 

Grandes Eventos? 

14-)  O Ministério da Defesa publicou em 2017 o Manual  MD42-M04, que trata 

sobre o Apoio de Saúde em Operações Conjuntas, como o Sr. percebe à nova 

importância que se tem dado à Medicina Operativa? O Sr. acredita que as 

experiências de Apoio de Saúde em tempos de paz, como no caso dos Grandes 

Eventos, possa contribuir para adestramento do efetivo profissional de Saúde e 

contribuir com Doutrinas que possam ser adaptadas para o amplo espectro dos 

conflitos? 

 

Entrevista com o Adjunto do Coordenador do CGDA na área de Saúde, durante os 

JOP Rio 2016. 

1-) Como o senhor descreve o planejamento do Apoio de Saúde aos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016? Quais os pontos que precisaram de maior 

atenção? Quais foram as maiores dificuldades no planejamento? 

2-) O senhor ficou responsável por realizar a ligação entre os Serviço de Saúde 

Militares, com os Serviços de Saúde das Forças Auxiliares, Defesa Civil e 

Organizações Civis de Saúde. Como o senhor descreve essa experiência de 

atuação conjunta? 

3-) Quais os pontos do planejamento dos Serviços de Saúde das Forças Auxiliares, 

Defesa Civil e Organizações Civis de Saúde que se destacaram de maneira positiva, 

na opinião do senhor, que possam estar contribuindo para futuros planejamentos de 

Apoios de Saúde para o Exército Brasileiro?  
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4-) Em relação à execução do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016, quais foram as 

maiores dificuldades da missão, onde o senhor acha que o planejamento foi bem 

atendido e onde o senhor percebeu que as situações evoluíram e houve 

necessidade de adaptações ao planejamento inicial? 

5-)Inicialmente o Apoio de Saúde entrou como uma célula de apoio ao CGDA, 

contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde passou a ser 

considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como o senhor enxerga essa 

evolução? Qual a importância disso para o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro? 

6-)No ponto de vista do senhor, quais foram as lições aprendidas, pontos positivos e 

as oportunidades de melhorias observadas em relação ao Apoio de Saúde ao JOP 

Rio 2016? 

7-) Como o senhor percebe essa nova forma de emprego das Forças Armadas em 

operações descritas como Grandes Eventos? 

8-)As operações descritas como Grandes Eventos costumam desdobrar meios de 

Apoio de Saúde, o senhor acha necessário que esta forma de planejamento seja 

incluída dentro de uma Doutrina Militar de Saúde para o Exército Brasileiro? Se 

afirmativo, o que o senhor acredita que deveria constar, como forma de 

planejamento e abordagem, dentro de um Manual escrito com esta finalidade? 

9-) O Comando de Operações Terrestres publicou em 2018 o manual A Participação 

do Exército na Segurança dos Grandes Eventos O Legado, abrangendo o período 

de Julho de 2007 a Setembro de 2016, como o objetivo de transmitir conhecimentos 

aos comandantes e oficiais de estado maior que possam necessitar planejar ou 

executar ações de segurança nas atividades que se enquadram no definido como 

“Grandes Eventos”.  Contudo, apesar destes Grandes Eventos terem desdobrados 

meios de Saúde, o referido Manual não aborda o legado para o Apoio de Saúde. O 

senhor acha interessante essa abordagem também para a Saúde? Se afirmativo, na 

opinião do senhor, quais os pontos que deveriam ser mais bem abordados? 

10-) O senhor acredita que as ações de inteligência médica possam ajudar neste 

tipo de Operação? Se afirmativo, de que forma? 

11-)Descreva a opinião do senhor em relação ao Serviço de Saúde em Apoio aos 

Grandes Eventos? 
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Entrevista com o Chefe da Secção de Saúde Regional do Cmdo da 1ªRM, durante 

os JOP Rio 2016. 

1-) Como o senhor descreve o planejamento do Apoio de Saúde aos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016? Quais os pontos que precisaram de maior 

atenção? Quais foram as maiores dificuldades no planejamento? 

2-) O senhor encontrou com facilidade literatura militar que contribuísse para o 

planejamento deste tipo de Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016? Se afirmativo, quais 

foram? 

3-) Em relação à execução do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016, quais foram as 

maiores dificuldades da missão, onde o senhor acha que o planejamento foi bem 

atendido e onde o senhor percebeu que as situações evoluíram e houve 

necessidade de adaptações ao planejamento inicial? 

4-) Inicialmente o Apoio de Saúde entrou como uma célula de apoio ao CGDA, 

contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde passou a ser 

considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como o senhor enxerga essa 

evolução? Qual a importância disso para o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro? 

5-) No ponto de vista do senhor, quais foram as lições aprendidas, pontos positivos e 

as oportunidades de melhorias observadas em relação ao Apoio de Saúde ao JOP 

Rio 2016? 

6-) Como o senhor percebe essa nova forma de emprego das Forças Armadas em 

operações descritas como Grandes Eventos? 

7-) As operações descritas como Grandes Eventos costumam desdobrar meios de 

Apoio de Saúde, o senhor acha necessário que esta forma de planejamento seja 

incluída dentro de uma Doutrina Militar de Saúde para o Exército Brasileiro? Se 

afirmativo, o que o senhor acredita que deveria constar, como forma de 

planejamento e abordagem, dentro de um Manual escrito com esta finalidade? 

8-) O Comando de Operações Terrestres publicou em 2018 o manual A Participação 

do Exército na Segurança dos Grandes Eventos O Legado, abrangendo o período 

de Julho de 2007 a Setembro de 2016, como o objetivo de transmitir conhecimentos 
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aos comandantes e oficiais de estado maior que possam necessitar planejar ou 

executar ações de segurança nas atividades que se enquadram no definido como 

“Grandes Eventos”.  Contudo, apesar destes Grandes Eventos terem desdobrados 

meios de Saúde, o referido Manual não aborda o legado para o Apoio de Saúde.  O 

senhor acha interessante essa abordagem também para a Saúde? Se afirmativo, na 

opinião do senhor, quais os pontos que deveriam ser mais bem abordados? 

9-) O senhor acredita que as ações de inteligência médica possam ajudar neste tipo 

de Operação? Se afirmativo, de que forma? 

10-)Descreva a opinião do senhor em relação ao Serviço de Saúde em Apoio aos 

Grandes Eventos? 

 

Entrevista com D1 durante os JOP Rio 2016. 

1-) O Sr. participou do processo inicial de planejamento conjuntamente com a Seção 

de Saúde Regional da 1ªRM, para a realização do Apoio de Saúde ao JOP Rio 

2016, como o senhor descreve esse planejamento e quais foram as maiores 

dificuldades observadas pelo Sr.? 

2-) O Oficiais de Ligação de Saúde ao CGDA eram oficiais de Saúde da 1ªRM, como 

o Sr. observou o emprego destes profissionais e o desempenho realizado por eles 

durante o cumprimento da missão? 

3-) Como o Sr. descreve o Apoio de Saúde realizado aos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016?  

4-) O Sr. achou importante existir um Apoio de Saúde para a missão? Se afirmativo, 

por quê? 

5-) Quais foram os pontos, na opinião do Sr., que precisaram de maior atenção 

durante o processo de planejamento conjunto com o Serviço de Saúde?  

6-) Na opinião do Sr., quais foram as maiores dificuldades no planejamento conjunto 

com o Serviço de Saúde e na execução do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016? 

7-) No ponto de vista do Sr., quais foram as lições aprendidas, pontos positivos e as 

oportunidades de melhorias observadas em relação ao Apoio de Saúde ao JOP Rio 

2016? 
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8-) Inicialmente, o Apoio de Saúde entrou como uma célula de apoio ao CGDA, 

contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde passou a ser 

considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como o Sr. enxerga essa 

evolução? O Sr. acredita que este fato tenha alguma importância para o Serviço de 

Saúde do Exército Brasileiro?  

9-) As operações descritas como Grandes Eventos costumam desdobrar meios de 

Apoio de Saúde, o Sr. acha necessário que esta forma de planejamento seja 

incluída dentro de uma Doutrina Militar de Saúde para o Exército Brasileiro? Se 

afirmativo, o que o Sr. acredita que deveria constar, como forma de planejamento e 

abordagem, dentro de um Manual escrito com esta finalidade? 

10-) O Comando de Operações Terrestres publicou em 2018 o manual A 

Participação do Exército na Segurança dos Grandes Eventos O Legado, abrangendo 

o período de Julho de 2007 a Setembro de 2016, como o objetivo de transmitir 

conhecimentos aos comandantes e oficiais de estado maior que possam necessitar 

planejar ou executar ações de segurança nas atividades que se enquadram no 

definido como “Grandes Eventos”.  Contudo, apesar destes Grandes Eventos terem 

desdobrados meios de Saúde, o referido Manual não aborda o legado para o 

Serviço de Saúde.  O Sr. acha interessante essa abordagem também para o Serviço 

de Saúde? Se afirmativo, na opinião do senhor, quais os pontos que deveriam ser 

mais bem abordados? 

11-) Como o Sr. percebe essa nova forma de emprego das Forças Armadas em 

operações descritas como Grandes Eventos? 

12-) O Sr. acredita que as ações de inteligência médica possam ajudar neste tipo de 

Operação? Se afirmativo, de que forma?  

13-)Descreva a opinião do Sr. em relação ao Serviço de Saúde em Apoio aos 

Grandes Eventos? 

14-)  O Ministério da Defesa publicou em 2017 o Manual  MD42-M04, que trata 

sobre o Apoio de Saúde em Operações Conjuntas, como o Sr. percebe à nova 

importância que se tem dado à Medicina Operativa? O Sr. acredita que as 

experiências de Apoio de Saúde em tempos de paz, como no caso dos Grandes 

Eventos, possa contribuir para adestramento do efetivo profissional de Saúde e 
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contribuir com Doutrinas que possam ser adaptadas para o amplo espectro dos 

conflitos? 

 

Entrevista com a atual Chefe da Seção de Saúde Regional do Cmdo da 1ªRM, tendo 

atuado como Comandante do Hospital de Campanha Oswaldo Cruz (H Cmp) 

durante o Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016. 

2-)Como ocorreu o desdobramento do H Cmp para a realização do Apoio de Saúde 

aos JOP Rio 2016? 

3-) Quais foram os maiores desafios para a realização do Apoio de Saúde, pelo H 

Cmp, aos JOP Rio 2016? 

4-) No ponto de vista da senhora, quais foram as lições aprendidas e oportunidades 

de melhorias observadas durante a execução do Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016? 

5-) A senhora encontrou com facilidade literatura militar que contribuísse para o 

planejamento e execução deste tipo de Apoio de Saúde ao JOP Rio 2016? Se 

afirmativo, quais foram? 

6-) Inicialmente o Apoio de Saúde entrou como uma célula de apoio ao CGDA, 

contudo, ao longo da execução da missão, o Apoio de Saúde passou a ser 

considerado uma célula dentro do EM do CGDA, como a senhora enxerga essa 

evolução? Qual a importância disso para o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro? 

7-) Como a senhora percebe essa nova forma de emprego das Forças Armadas em 

operações descritas como Grandes Eventos? 

8-) As operações descritas como Grandes Eventos costumam desdobrar meios de 

Apoio de Saúde, a senhora acha necessário que esta forma de planejamento seja 

incluída dentro de uma Doutrina Militar de Saúde para o Exército Brasileiro? Se 

afirmativo, o que a senhora acredita que deveria constar, como forma de 

planejamento e abordagem, dentro de um Manual escrito com esta finalidade? 

9-) O Comando de Operações Terrestres publicou em 2018 o manual A Participação 

do Exército na Segurança dos Grandes Eventos O Legado, abrangendo o período 

de Julho de 2007 a Setembro de 2016, como o objetivo de transmitir conhecimentos 

aos comandantes e oficiais de estado maior que possam necessitar planejar ou 
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executar ações de segurança nas atividades que se enquadram no definido como 

“Grandes Eventos”. Contudo, apesar destes Grandes Eventos terem desdobrados 

meios de Saúde, o referido Manual não aborda o legado para o Apoio de Saúde. A 

senhora acha interessante essa abordagem também para a Saúde? Se afirmativo, 

na opinião da senhora, quais os pontos que deveriam ser mais bem abordados? 

10-) A Tc acredita que as ações de inteligência médica possam ajudar neste tipo de 

Operação? Se afirmativo, de que forma? 

11-)Descreva a opinião da senhora em relação ao Serviço de Saúde em Apoio aos 

Grandes Eventos? 
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APÊNDICE D – NÚMEROS DE ATENDIMENTOS EM SÁUDE DO EXÉRCITO E DA 

MARINHA 

 

 

Os Quadros abaixo objetivam demonstrar os números absolutos, obtidos por 

esse estudo, de atendimentos em saúde de acordo com as doenças diagnosticadas 

nos militares empregados na operação de segurança do JOP Rio 2016 e como 

foram obtidos as estatísticas das doenças mais prevalentes. 

Os números de atendimentos e suas patologias referentes aos atendimentos 

realizados aos militares do Exército foram retirados do SUDOp Log e das 

notificações diárias realizadas pelos CDS e informadas aos O Lig Sau que 

constavam de sua descrição no livro de serviço do O Lig Sau, arquivados no banco 

de dados da Inspetoria de Saúde do CML. Os atendimentos por patologias foram 

somados um a um, de cada CDS,  incluindo todos os dias da missão e obtiveram os 

valores descritos no Quadro 12. 

No que tange ao número de atendimentos e suas patologias referentes aos 

militares da Marinha, o mesmo foi computado pelo próprio Serviço de Saúde da 

Marinha e entregue ao CGDA para a apresentação da APA Final da Saúde ao 

CGDA, estando descritos no Quadro 13.   

No Quadro 13 foram utilizados os mesmos critérios de agrupamento por 

patologias, utilizados e descritos no Quadro 12.  
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Patologia ou sintomatologia que 

ocasionou o atendimento 

 

Número de casos notificados 

Infecção das Vias Aéreas Superiores 

(agrupados os casos de resfriado 

comum, gripe, sinusite aguda e 

amigdalites) 

225 casos 

Trauma (agrupados os casos de 

entorse, luxações, fraturas e quedas) 

117 casos 

Gastroenterites (vômitos e/ou diarreias, 

associados ou não a quadro de febre) 

93 casos 

Dor osteomusculoarticular (incluído 

dores na coluna, dores musculares e 

nas articulações) 

87 casos 

Dermatoses (incluídos nesse grupo 

todas as afecções exclusivas de pele 

como urticária, tínea, escabiose e 

micoses) 

77 casos 

Cefaleia (dor de cabeça sem estar 

acompanhada de nenhuma patologia 

específica ou sintomas) 

63 casos 

Conjuntivite 51 casos 

Outras patologias (agrupadas as 

patologias que não tiveram mais do que 

5 casos notificados como infarto agudo 

do miocárdio, parotidite, dengue, crise 

hipertensiva, pneumonias, mal estar, 

cortes, curativos, suturas, unha 

encravada, queimaduras, crise renal, 

infecção urinária, doenças sexualmente 

transmissíveis, patologias cirúrgicas 

como apendicite, entre outras) essas 

outras patologias, apesar de 

corresponderem a um número elevado 

de atendimentos, isoladamente estas 

patologias possuem pouca 

expressividade estatística. 

348 casos 

Total de atendimentos médicos 1.061 casos 

Total de atendimentos odontológicos 183 casos 
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Total de atendimentos em Saúde 1.244 casos 

Quadro 12 – Número total de atendimentos em Saúde aos militares do EB empregados no JOP Rio 
2016 

Fonte: o autor 

 

 

Patologia ou sintomatologia que 

ocasionou o atendimento 

 

Número de casos notificados 

Gastroenterite 209 casos 

Dor Osteomusculoarticular 174 casos 

IVAS 157 casos 

Cefaleia 78 casos 

Dermatoses 44 casos 

Trauma  44 casos 

Conjuntivite 29 casos 

Outras patologias 134 casos 

Total de atendimentos médicos 869 casos 

Total de atendimentos odontológicos 34 casos 

Total de atendimentos em Saúde 903 casos 

Quadro 13 – Número total de atendimentos em Saúde aos militares do MB empregados no JOP Rio 
2016 

Fonte: o autor 

 

  



213 

 

 

ANEXO A – Material Classe VIII utilizado na Conferência Rio+20 

 

MEDICAMENTOS UNIDADE SAÍDA (CONSUMO) 

Ácido Ascórbico 1g 

ampola 2ml 

Frasco/Ampola 40 

Água destilada 10ml Ampola 62 

Água Oxigenada Frasco 1 

Álcool 96% FR 1L Frasco 10 

Álcool 70% FR 100L Frasco 8 

Amlodipina Besilato 5mg Comprimido 40 

Amoxicilina + Clavulanato 

(500mg/125mg) comp. 

Comprimido 370 

Azitromicinia 500mg 

comp. 

Comprimido 33 

Bicarbonato Sódio 8,4% 

250 ml inj. 

Ampola 16 

Brometo de Ipratrópio Sol. 

Para Nebulização 5mg 

(0,25mg/ml) FR 20 ml 

Frasco 1 

Bromoprida Inj. 10 

mg/2mL 

Ampola 86 

Cefalexina 500mg comp. Comprimido 285 

Cefalotina pó para Sol. Inj. 

1g (EV) 

Frasco/Ampola 1 

Cetoprofeno 100mg IM Inj. Frasco/Ampola 132 

Ciprofloxacino 500mg Comprimido 60 

Cloreto de Sódio Inj. 20% 

c/ 10 ml 

Ampola 25 

Cloreto de Sódio 0,9 % 

500 ml 

Frasco 4 

Clorexidina Alcoólica 0,5% 

FR 1 L 

Frasco 1 
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MEDICAMENTOS UNIDADE SAÍDA (CONSUMO) 

Colagenase pomada 0,6 

UI/g Bisnaga 10g (Tópico) 

Bisnaga 12 

Diazepan 10 mg comp. Comprimido 20 

Diclofenaco potássico 

50mg VO comp. 

Comprimido 431 

Diclofenaco potássico Inj. Ampola 5 

Dipirona 500 mg comp. Comprimido 940 

Dipirona Sódica Sol. Oral 

(500mg/ml) FR conta-

gotas 10 ml 

 

Frasco 

 

20 

Dipirona Sódica Sol. Inj. 

1g/2ml 

Ampola 129 

Epinefrina Sol. Inj. 1mg/ml Ampola 5 

Fenitoína comp. 100mg  Comprimido 11 

Fenobarbital 100mg/ml 

(10%) Ampola 2 ml 

Ampola 1 

Fenobarbital 100mg 

comp. 

Comprimido 10 

Fenoterol 5mg/mL (0,5%) 

FR 20 mL 

Frasco 9 

Flumazenil Sol. Inj. 0,5 mg 

(0,1 mg/ml) Ampola 5mL 

Ampola 4 

Fluconazol 150 mg Cápsula 3 

Gentamicina Sol. Inj. 

80mg (40mg/ml) Ampola 2 

ml 

 

Ampola 

 

4 

Glicose Sol. Inj. 25% 

Ampola 10 ml (EV) 

Ampola 4 

Gluconato de Cálcio 

100mg/ml (10%) Ampola 

10ml 

 

Ampola 

 

10 
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MEDICAMENTOS UNIDADE SAÍDA (CONSUMO) 

Hidrocortisona, succinato 

sódio pó Sol. Inj. 500mg 

Frasco/Ampola 1 

Hioscina (brometo de n-

butil-escopolamina) 

drágea 20 mg VO 

 

Comprimido 

 

50 

Hioscina Inj.  Ampola 7 

Lidocaína 2% sem 

vasoconstrictor 20ml 

Ampola 1 

Lidocaína Gel 2% bisnaga 

20 mg (tópico) 

Bisnaga 1 

Metildopa comp. 250 mg Comprimido 50 

Metoclopramida Inj. Ampola 8 

Naloxona 0,4 mg/ml 

(0,04%) Ampola 1 ml 

Ampola 2 

Neomicina + Bacitracina 

pomada (5mg + 250 UI) 

Bisnaga 10 g (Tópico) 

 

Bisnaga 

 

33 

Norfloxacino 400mg 

comp. 

Comprimido 420 

Óleo Mineral Sol. Oral FR 

100 ml VO 

Frasco 4 

Omeprazol 40 mg Inj. Ampola 8 

Omeprazol cápsula 20 mg 

VO 

Cápsula 53 

Paracetamol 500 mg Comprimido 192 

Povidine Degermante FR 

1000 ml 

Frasco 1 

Ringer Lactato 500 ml FR Frasco 5 

Quadro 14 – Medicamentos consumidos para atendimento de saúde da Conferência Rio+20.  

Fonte: CMDO 1ª REGIÃO MILITAR, 2012. 
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MATERIAL DE PENSO UNIDADE SAÍDA (CONSUMO) 

Agulha Descartável 30X7 Unidade 102 

Agulha Descartável 30X8 Unidade 17 

Agulha Descartável 40X12 Unidade 62 

Agulha Descartável13X4,5 Unidade 3 

Agulha Descartável 25X7 Unidade 13 

Agulha Descartável 25X8 Unidade 3 

Algodão Hidrófilo Pacote 

250 g 

Pacote 2 

Atadura Crepom 

15cmX1,8m 

Unidade 20 

Caixa para descarte de 

material perfuro cortante 

Unidade 3 

Cânula orofaríngea Nº7 

 

Unidade 5 

Cânula de Traqueostomia 

Descartável Nº8 

Unidade 2 

Cânula de Guedel Nº 2 

 

Unidade 4 

Cânula de Guedel Nº 3 

 

Unidade 3 

Capote Cirúrgico 

Descartável Estéril, 

mangas compridas, 

impermeável com toalha 

de mão. 

 

 

Unidade 

 

 

6 

Cateter Intravenoso 

(Jelco) Nº 20 

Unidade 10 

Cateter Intravenoso 

(Jelco) Nº 18 

 

Unidade 3 
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MATERIAL DE PENSO UNIDADE SAÍDA (CONSUMO) 

Cateter Vesical Foley 2 

Vias Nº 16 estéril 

 

Unidade 

 

1 

Cateter Vesical Foley 2 

Vias Nº 18 estéril 

Unidade 2 

Cateter Vesical Foley 2 

Vias Nº 20 estéril 

Unidade 8 

Coletor de dreno de Tórax 

(Capacidade 2000ml) 

Unidade 4 

Compressa Cirúrgica 

45X50, com filamento de 

bário detectável ao RX, 

estéril, com 4 camadas de 

gaze hidrófila presas por 

frisos a cada 10 cm com 

cadarço duplo de no 

mínimo 18 cm 

 

 

 

Pacote 

 

 

 

1 

Compressa de Gaze 

Hidrófila 7,5X7,5 cm 

pacote c/10 unidades 

estéreis 

 

Pacote 

 

62 

Compressa de Gaze 

Hidrófila 7,5X7,5 cm não 

estéril, pacote com 500 

unidades 

 

 

Pacote 

 

2 

Equipo p/ administração 

de medicamento (polifix), 

estéril, 2 vias, com 

conector tipo LUER 

c/tampa 

 

 

 

Unidade 

 

 

10 
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MATERIAL DE PENSO UNIDADE SAÍDA (CONSUMO) 

Equipo de micro gotas 

com câmara graduada de 

0 a 150 ml 

 

Unidade 

 

3 

Equipo para aplicação de 

soro com injetor lateral 

Unidade 57 

Escova estéril desc. 

Impregnada com PVPI. 

 

Unidade 15 

Esparadrapo papel 

antialérgico (tipo 

micropore) RL 50 

mmx10m 

 

Unidade 

 

 

5 

Esparadrapo Tam. 

5cmX4,5M com tecido de 

frio de algodão com 

massa adesiva de 

distribuição uniforme 

 

 

Unidade 

 

 

6 

Guia de intubação 

 

Unidade 1 

Haste Flexível (cotonete) 

cx. com 100 Unidades 

Caixa 2 

Kit Sutura 

 

Unidade 3 

Lâmina de Bisturi Nº 15 

 

Unidade 20 

Luva de Procedimento 

não estéril média cx. 100 

unidades 

 

Caixa 

 

1 

Máscara Descartável, 

confeccionada em 

material não tecido. 

 

Unidade 

 

20 
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MATERIAL DE PENSO UNIDADE SAÍDA (CONSUMO) 

Máscara Descartável c/ 

apoio no nariz em metal 

leve, camada dupla, de 

alta filtração, filtro tipo bico 

de pato, com fita dupla 

para fixação. 

 

 

Unidade 

 

 

23 

Óculos de Proteção Unidade 6 

Saco para lixo hospitalar Unidade 15 

Scalp Nº 19 Unidade 21 

Scalp Nº 23 Unidade 14 

Seringa Plástica Desc. 

5ml 

Unidade 28 

Seringa Plástica Desc. 

10ml 

Unidade 54 

Seringa Plástica Desc. 

20ml 

Unidade 52 

Sonda Nasogástrica Nº 08 

 

Unidade 1 

Sonda Nasogástrica Nº 12 

 

Unidade 1 

Sonda Nasogástrica Nº 16 

 

Unidade 3 

Sonda Nasogástrica Nº 20 

 

Unidade 1 

Sutura cirúrgica sintética 

tingida estéril não 

absorvível monofilamentar 

Nylon 3.0 45 cm com 

Agulha 3/8 circ., triangular 

3,0cm. 

 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

1 
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MATERIAL DE PENSO UNIDADE SAÍDA (CONSUMO) 

Termômetro clínico para 

temperatura axilar e retal 

 

Unidade 1 

Tira reagente p/glicose Unidade 1 

Tubo endotraqueal c/ 

balão Nº8,5 estéril 

Unidade 1 

Tubo endotraqueal estéril 

Nº 10 

Unidade 5 

Quadro 15 – Material de penso consumido para atendimento de saúde da Conferência Rio+20.  

Fonte: CMDO 1ª REGIÃO MILITAR, 2012. 
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ANEXO B – SUMÁRIO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (SUDOp Log) 
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