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A IMPORTÂNCIA DO VETERINÁRIO NA PROTEÇÃO DA SAÚDE EM 
OPERAÇÕES MILITARES 
 

Patricia Regina Carelli Teixeira da Silvaa 

 

RESUMO 
 

A capacidade de defesa de uma nação necessita de um nível ótimo de saúde da 
tropa para a garantia de sua operacionalidade. O teatro de operações é peculiar e 
apresenta desafios permanentes à proteção da saúde dos militares ao longo da 
história. Em virtude deste contexto, inserido globalmente em riscos que agravam à 
saúde é que a medicina veterinária se insere desde sua origem, principalmente a 
Medicina Veterinária Militar. Sua crescente importância de atuação através do termo 
Saúde Única, mostra sua vocação estratégica em saúde. Sendo assim, o presente 
trabalho objetivou caracterizar a importância deste especialista na proteção da 
saúde. Sem esgotar seu vasto campo de competência, procurou descrever algumas 
ações relacionadas as atividades de vigilância sanitária, inspeção de alimentos e 
controle de zoonoses em missões de paz, principalmente da Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Por conseguinte, o surgimento do 
delineamento doutrinário preenche lacunas, havendo uma necessidade de 
balizamento dessas ações, a exemplo de uma atualização detalhada do Manual de 
Saúde em Campanha. 

 
Palavras-chave: veterinária militar, proteção da saúde, operações militares. 
 
ABSTRACT 
 
The defense capability of a nation demands an excellent level of health from the 
troops in order to guarantee its functionality. The operations theater is unique and 
presents constant challenges to the troops’ health protection throughout history. Due 
to this context, since its origin, veterinary medicine has been globally inserted in risky 
situations that damage health, especially Military Veterinary. Its growing importance 
of action by the term Single Health shows its strategic vocation in health. Therefore, 
this study aimed to characterize the importance of this specialist in health protection. 
Without exhausting its vast field of competence, it sought to describe some actions 
related to the surveillance activities, food inspection and control of zoonosis in 
peacekeeping missions, mainly in the United Nations Mission for the Stabilization of 
Haiti (MINUSTAH). Therefore, the emergence of doctrinal design fills gaps, and a 
need for marking these actions emerges, as in the example of a detailed update of 
the Health Campaign Manual. 
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A IMPORTÂNCIA DO VETERINÁRIO NA PROTEÇÃO DA SAÚDE EM 

OPERAÇÕES MILITARES 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É fundamental para a capacidade de defesa de uma nação, uma condição 

ótima de saúde1. Neste propósito, teve início a atuação do oficial médico veterinário, 

na primeira década do século XX, período em que o Exército Brasileiro ainda se 

reorganizava. A inexistência de conceitos de higiene pública com surgimento de 

epidemias motivou inclusive a construção da Escola de Veterinária do Exército, em 

19142, quando se originou o Serviço de Veterinária do Exército Brasileiro, 

atualmente extinto.  

Cada operação militar é peculiar, apresentando inclusive ao longo da história 

riscos à saúde da tropa. Dentre estes podemos citar os relacionados às atividades 

de vigilância sanitária, inspeção de alimentos e controle de zoonoses. Nas áreas de 

conflito, as doenças infecciosas tem representado um desafio permanente no 

desdobramento das tropas3, caracterizando cada teatro de operações como único 

em sua gama de atribuições. Recentemente, tem se relacionado com enfermidades 

ligadas à fatores de risco ambiental como as gastroenterites transmitidas por água e 

alimentos contaminados, enfermidades transmitidas por vetores e zoonoses, que se 

caracterizam como doenças infecciosas transmitidas de animais vertebrados para 

humanos e vice-versa4. 

Nesse contexto, a medicina veterinária é a profissão de natural articulação 

central no processo, por possuir em sua formação, conhecimento e competências, 

tanto ligados à saúde animal, quanto à saúde pública e saúde ambiental5. Esta 

interligação descreve o termo Saúde Única (“One Health”), com crescente 

importância na atualidade, onde se torna cada vez mais freqüente a ocorrência de 

doenças zoonóticas de rápida aparição e propagação, a degradação de recursos 

naturais ou a contaminação de alimentos, águas e solos6. Prova disso, é que a 

Saúde Única já esta integrada ao Departamento Médico e ao Corpo de Veterinária 

do Exército Americano7. A visão atual associa 75% das enfermidades infecciosas 

humanas à interface homem-animal-meio ambiente, revelando estratégica a atuação 

dos médicos veterinários militares, no planejamento, preparo, desdobramento no 

terreno e desmobilização das tropas em missões paz8. Atualmente a veterinária 



militar é considerada uma especialidade estratégica no campo da saúde, 

vocacionada através de ações de defesa biológica, saúde pública, vigilância 

sanitária e gestão ambiental9. Sendo assim, é inegável a crescente importância 

estratégica em saúde deste profissional, pelas suas diversas áreas de atuação, 

inclusive globalmente. 

O início da participação do veterinário em missões de paz, a exemplo de 

Angola, concluiu que a ineficiências de medidas preventivas causaram centenas 

casos de malária, incluindo três mortes. Já a segunda participação foi na Missão das 

Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), em 2005, onde foram 

evidenciadas várias recomendações preventivas, dentre a mais importante a 

presença de um veterinário militar permanente, o que possibilitou a partir de 2009, 

delineando doutrina de atuação deste especialista8. 

O presente trabalho objetivou através da importância vocacional global em 

saúde, identificar e descrever algumas das funções do veterinário no teatro de 

operações, relacionadas à proteção da saúde da tropa. Apesar do amplo leque de 

competências do médico veterinário, este trabalho abordou as medidas de vigilância 

sanitária, inspeção de alimentos e controle de zoonoses em campanha, com maior 

enfoque ao teatro de operações das missões de paz, por questões de oportunidades 

práticas na inclusão deste especialista, a exemplo da MINUSTAH. Somado ao 

embasamento exposto e delineamento doutrinário conclui necessidade de 

atualização detalhada do conhecimento no Manual de Saúde em Campanha do 

Exército Brasileiro, datado da década de 1980. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 O desenvolvimento do trabalho apresenta momentos distintos: no primeiro, 

denominado “A Importância do Médico Veterinário em Saúde”, foram elencadas as 

áreas de atuação e conceito de saúde pública veterinária, evidenciando a vital 

importância vocacional e global em saúde, através de um levantamento bibliográfico; 

um segundo momento, intitulado “Teatro de Operações e os Agravos à Saúde”, 

através do qual exemplos históricos até a atualidade, relatam a predominância e 

inevitável presença de agravos à saúde, através de um referencial bibliográfico; e 

um terceiro momento, denominado “Medicina Veterinária Militar: Atividades 

Relevantes ao Serviço de Saúde em Campanha”, onde destacam-se atividades de 



vigilância sanitária, inspeção de alimentos e controle de zoonoses, com base em 

levantamento bibliográfico e documental de sua atuação em algumas operações e 

com maior enfoque à MINUSTAH. 

 

3. A IMPORTÂNCIA DO MÉDICO VETERINÁRIO EM SAÚDE 

 

O conhecimento específico da medicina veterinária capacita a manter os 

níveis de saúde elevados, à medida que orienta a população humana quanto aos 

princípios básicos de saúde e proporciona melhores condições ambientais10. 

Observando este fato, a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou em 1946 a 

Saúde Pública Veterinária, definindo novas áreas de atuação para a Medicina 

Veterinária, sendo as principais atribuições: o controle de zoonoses, higiene dos 

alimentos e os trabalhos de laboratório, de biologia e as atividades experimentais. 

Neste mesmo ano, uma conferência de estruturação da OMS recomendou a criação 

de uma seção de Saúde Veterinária, sendo esta estabelecida em 194911. 

Não há dúvidas da importância do Médico Veterinário como promotor da 

saúde humana dentro da estrutura multidisciplinar da Saúde Pública. Fato este 

amplamente reconhecido e divulgado pela OMS, que solicita insistentemente aos 

países membros, a participação deste especialista nas equipes de administração, 

planificação e coordenação de programas de saúde10. 

Os serviços de Saúde Pública em geral possibilitaram a entrada de médicos 

veterinários nas áreas prevenção e controle das doenças transmissíveis a humanos, 

não somente por reconhecer habilidades e conhecimentos em medicina 

populacional, mas também por atuar na área das doenças transmissíveis, sendo as 

de maior importância as zoonoses que totalizam 80% destas em humanos. Estas 

atribuições e habilidades próprias que este profissional leva para a Saúde Pública 

fazem com que exista um elo de ligação entre a saúde humana e os demais fatores 

que a cercam12. 

O alcance dos objetivos da Saúde pública Veterinária ocorre quando promove 

à saúde humana através de seus conhecimentos. Sendo assim, pode desempenhar 

diversas funções na Saúde Pública13. Ao estudar as ciências básicas está apto a 

desenvolver atividades relacionadas à epidemiologia, ou aos laboratórios de 

pesquisa e instituições especializadas na preparação e controle de produtos 

biológicos e de medicamentos. De forma similar, os estudos em ecologia permitem 



que atue nos programas de controle ambiental, em saneamento e na preservação 

da fauna10. 

Dentro da equipe de Saúde Pública, o médico veterinário desenvolve um 

trabalho ímpar, devido aos seus conhecimentos de medidas gerais de controle e 

profilaxia de doenças que afetam os seres humanos, principalmente as transmitidas 

por animais – zoonoses14. Ainda, por ser uma profissão de natureza cruzada, a 

Medicina Veterinária proporciona uma grande interação entre as demais profissões, 

abrangendo duas vertentes ao mesmo tempo: promoção da saúde dos seres 

humanos e dos animais13. 

 

4. O TEATRO DE OPERAÇÕES E OS AGRAVOS A SAÚDE 

 

O Teatro de operações é o espaço geográfico necessário à condução das 

operações militares, para o cumprimento de missão específica, englobando o apoio 

logístico necessário15. 

Os serviços em campanha destinam-se a manter o vigor de combate da tropa, 

atendendo necessidades básicas e promovendo à saúde, o bem-estar, o moral e a 

capacidade de durar na ação16. 

Segundo a área funcional de apoio à saúde, a medicina preventiva abrange 

também o apoio de veterinária preventiva (assistência veterinária, inspeção de 

alimentos e controle de zoonoses)16. 

Os agravos à saúde não são situações recentes num ambiente operacional e 

continuam a comprometer a missão até os dias atuais. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, a malária foi o principal problema sanitário que as tropas norte-americanas 

enfrentaram nos diversos continentes, sendo responsável por quinhentas mil 

internações hospitalares17. As doenças infectocontagiosas são agentes dizimadores 

em cenário de batalha e apresentam relevância aos historiadores. A Retirada de 

Laguna, epopéia descrita por Visconde de Taunay, episódio da Guerra do Paraguai, 

quando parte do Exército Brasileiro foi dizimado pelo cólera é bem conhecida18.  

Com relação as missões de paz, desde 1947, 62 destas desencadeadas pela ONU 

já ocorreram com 3298 fatalidades, 30% devido a doenças, maioria infecciosas 

relacionadas ao ambiente da missão19. Dentre outros elementos presentes no 

ambiente operacional, onde os militares desenvolvem as operações e ficam 

alojados, os principais riscos biológicos são representados por patógenos como: 



vírus, bactérias, fungos e parasitos que são transmitidos por contato direto 

pessoa/pessoa, por superfície, alimentos e água contaminados, contato com vetores 

(mosquitos, carrapatos e pulgas) e pragas (baratas, roedores, moscas e percevejos).  

 

5. MEDICINA VETERINÁRIA MILITAR: ATIVIDADES RELEVANTES AO SERVIÇO 

DE SAÚDE EM CAMPANHA 

 

A participação dos veterinários em missões de paz como a do Haiti, por 

exemplo, mostram sua contribuição na prevenção dos agravos e riscos à saúde do 

combatente no cenário operacional, assim como em outras operações militares. 

 

Vigilância Sanitária 

 

A primeira área de atuação do Médico Veterinário em Saúde Pública foi 

através da vigilância sanitária, se estendendo até hoje através do chamado 

veterinário sanitarista20. É considerada uma atividade multidisciplinar, mais intensa 

em operações militares, por serem em sua maioria desenroladas em locais inóspitos 

com variados graus de precariedade sanitária, representando risco contínuo18.  

As atividades sanitárias juntamente com a saúde ambiental tem relevância no 

ambiente operacional e foram largamente implementadas para a proteção da saúde 

do contingente brasileiro, na missão de paz no HAITI, através: 

- Inspeção de Alimentos 

- Qualidade Sanitária da Água  

-Controle de vetores e pragas 

- Adequação Ambiental 

- Educação Ambiental e em saúde 

- Gestão de resíduos perigosos (óleos, baterias e etc) 

- Vigilância Epidemiológica 

A epidemiologia é o ramo da vigilância sanitária que proporciona informações 

atualizadas sobre ocorrências de doenças e agravos, bem como fatores que as 

condicionam, numa área geográfica ou em uma população definida, permitindo 

desse modo o planejamento e organização dos serviços de prevenção21. Nesse 

contexto, junto ao serviço de saúde em campanha, o médico veterinário 



consubstancia suas ações a cada situação específica do teatro de operações, dentro 

de suas atividades. 

A vigilância sanitária nas instalações compreende o conjunto de medidas que 

proporcionam a manutenção da infra-estrutura física de campanha, garantindo 

padrões e condições de higiene22 Áreas de alojamento, sanitários, preparo e 

consumo de refeições, além de saneamento destacam-se nas missões de paz. A 

catástrofe colérica que acometeu o Haiti, permitiu especial atenção ao saneamento 

por parte da Organização das Nações Unidas (ONU), o que permitiu melhorias as 

atividades implementadas pelo oficial veterinário.  

 

 

Veterinário realiza inspeção das atividades de saneamento - monitoramento das 

fossas sépticas e atua em estratégias de higiene geral – pedilúvio a base de cloro e 

álcool gel na entrada do Batalhão, BRABATT 2/17.  

Cap QCO/Vet Patricia Regina Carelli T. da Silva 

 

Inspeção de Alimentos 

 

A inspeção sanitária de produtos de origem animal é uma prática da Vigilância 

Sanitária que se inclui nas atividades privativas do Médico Veterinário e não pode 

ser delegada a outro profissional20. 

Dentro desta realidade é inquestionável e imprescindível a presença do 

Médico Veterinário atuando em todos os setores referentes a obtenção de alimentos 

próprios para o consumo humano, independentemente de sua origem ser animal ou 

vegetal. Este profissional está qualificado para exercer o cargo de guardião da 

saúde humana através do controle da água e dos alimentos consumidos pelas 

pessoas23. 



Gêneros alimentares possuem uma cadeia logística complexa, principalmente 

em Campanha. Com base na MINUSTAH, alguns materiais são originários do Brasil, 

sendo transportados por aviões da Força Aérea24. Estes são inspecionados e 

analisados por veterinários militares com vistas à segurança alimentar, através de 

análises sensoriais, físico-químicas e microbiológicas1. Outras categorias de 

materiais são fornecidas semanalmente pela ONU e além da inspeção sensorial, 

recentemente foi inaugurado um pequeno laboratório de inspeção de alimentos no 

Haiti, através do EQUIPIA (Equipamento Portátil de Inspeção de Alimentos). Sendo 

assim, o fruto da exigência de melhorias constantes implementadas pela presença 

do oficial veterinário nas missões paz faz parte do registro de suas atividades e 

preenche lacunas. 

 

 

Veterinário realiza recebimento de gêneros fornecidos pela ONU – alteração de 

produto sem identificação de origem, BRABATT 2/16. 

MAJ QCO/Vet Vitor Luiz Farias de Abreu 

 

O monitoramento e controle da qualidade da água consumida é outro ponto 

estratégico de atuação, seguindo legislação, armazenamento e controle 

específicos25,26.  

 

 



 

Captação e tratamento (osmose reversa), armazenamento, distribuição e 

monitoramento da água no BRABAT 2, 2012. 

TC QCO/Vet Auro César Braga 

 

Controle de Zoonoses 

 

Um grande número de doenças emergentes e re-emergentes são transmitidas 

diretamente de animais para os homens. Em alguns casos, os animais atuam como 

hospedeiros intermediários ou acidentais, disseminando a enfermidade pelo contato 

direto com humanos, como acontece no caso da raiva humana. Em outros casos, a 

transmissão ocorre através de vetores, ou seja, dependem de um animal 

invertebrado que transfira, de forma ativa, um agente etiológico de uma fonte de 

infecção a um novo susceptível27. Sendo assim, os novos e antigos patógenos tem 

assolado a humanidade nos últimos 35 anos, sendo a maioria relevante 

representada por zoonoses28.  

As zoonoses representam um risco elevado por estarem relacionados à 

doenças endêmicas, precária infra-estrutura de saúde e a degradação ambiental, 

facilmente encontrados no ambiente operacional e adquiridos através de inquéritos 

epidemiológicos junto ao serviço de saúde de campanha. A exemplo do Haiti, pode-

se citar o cólera, a malária, a dengue, a leptospirose e a raiva como particular 

importância e destaque.  

O país possui o maior foco de raiva humana nas Américas, sendo assim, as 

barreiras mecânicas para evitar contato com cães errantes, captura e retirada destes 

da área militar, programa de vacinação contra raiva com castração e doação, além 

da correta gestão dos depósitos de resíduos sólidos, representam pontos 

estratégicos de controle.  

 

 

 



 

Doação de cães castrados e vacinados no BRABAT 2/15 (Dez/12). 

TC QCO/VET Auro César Braga 

 

A preocupação militar com a malária deve-se ao caráter extremamente 

debilitante da doença, que provoca ataques febris, anemia extrema, deixa a vítima 

mais suscetível a outras doenças, e pode causar a morte. Uma pessoa atacada de 

malária é constantemente forçada a suspender suas atividades e, se a doença ataca 

uma comunidade, produz um maciço declínio da capacidade produtiva17. 

 

 

Veterinário planeja, orienta e fiscaliza - medidas preventivas coletivas e individuais 
contra a malária – uso de termonebulizador (fumacê), armadilha para mosquitos, 
repelentes e mosquiteiro, BRABATT 2, 2012. 

TC QCO/Vet Auro César Braga 

 

As enfermidades relacionadas aos vetores e pragas possuem várias medidas 

preventivas relacionadas a saúde pública que merecem destaque e envolvem 

atividades como: planejamento, ordenamento ambiental, uso de produtos químicos e 

biológicos, manejo de equipamentos, orientações de aquisições de produtos e 

equipamentos, fiscalização de empresas terceirizadas, palestras educativas e 

elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs).  

 

 

 

 



 

Veterinário planeja, orienta e fiscaliza – ações preventivas e de combate à roedores 

de interesse sanitário, BRABATT 2, 2012. 

TC QCO/Vet Auro César Braga 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresentou a importância da atuação do médico veterinário em saúde 

pública, com crescente ênfase global, exercendo vocacionalmente medidas relativas 

à medicina preventiva. Consequentemente, descreveu a estratégica participação do 

oficial veterinário na proteção da saúde das tropas desdobradas em operações 

militares. Baseado em ações de vigilância sanitária, inspeção de alimentos e 

controle de zoonoses, fruto de experiência prática com delineamento de doutrina, 

principalmente junto à tropa no Haiti, mostrou-se integrante indispensável ao serviço 

de saúde, principalmente em campanha. Sendo assim, sua participação contribui 

para a diminuição da incidência de várias patologias, diminuindo custos, baixas e 

mantendo a operacionalidade. Considerando as ações de medicina preventiva, 

voltadas à proteção da saúde, cabe uma atualização mais detalhada do Manual de 

Saúde em Campanha, datado de 1980, servindo de conhecimento de suas ações e 

balizamento doutrinário para futuros oficiais veterinários desdobrados em teatro de 

operações de futuras missões. 
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