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RESUMO 

Em breve análise histórica do Haiti, observamos a complexidade de seus 

problemas políticos, sociais, culturais e econômicos. O caos generalizado e a 

iminência de uma guerra civil, motivaram a comunidade internacional, através da 

ONU, a realizar uma missão de manutenção da paz, com o objetivo de estabelecer 

um ambiente seguro e estável, a proteção dos direitos humanos e a realização de 

eleições pacificas e democráticas. O Brasil aceitou participar desta missão de paz, 

assumindo o seu comando, a liderança brasileira mostrou-se bem-sucedida, apesar 

de ser certo que o Haiti ainda precisa de projetos de desenvolvimento que 

proporcionem seu crescimento. O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, 

organizado estruturalmente em escalões, contribuiu eficazmente para o resultado 

positivo conquistado, atingindo plenamente seu objetivo de garantir o bem-estar e 

saúde da tropa, agindo na coordenação, execução, planejamento, monitoramento 

e supervisão de cuidados de saúde em campo.  

 

Palavras chave: Exército, MINUSTAH, Missão, Paz, Saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In brief historical analysis of Haiti, we observe the complexity of its political, 

social, cultural and economic problems. The generalized chaos and imminence of a 

civil war motivated the international community, through the UN, to carry out a 

peacekeeping mission, with the aim of establishing a secure and stable 

environment, the protection of human rights and the holding of peaceful and 

democratic institutions. Brazil accepted to participate of the peace mission, 

assuming its command. The Brazilian leadership has proved to be successful, 

although it is true that Haiti still needs development projects that provide growth. 

The Brazilian Army Health Service, organized structurally in tiers, effectively 

contributed to the positive outcome achieved, fully achieving its goal of ensuring the 

well-being and health of the troop by acting in the coordination, execution, planning, 

monitoring and supervision of health care. health in the field. 
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1- INTRODUÇÃO 

Podemos afirmar que saúde é:  

“o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual 

mantem as caraterísticas estruturais e funcionais do organismo dentro dos 

limites normais para sua forma de vida e para sua fase de ciclo vital”. (Dicionário 

Informal)  

A higidez dos militares do Exército, em combate ou fora dele, é preocupação 

do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. 

Assim, o Sistema de Saúde do Exército tem como responsabilidade, prover 

a assistência médico-hospitalar a militares e seus dependentes, havendo paz ou 

guerra. Sem esquecer também do encargo na seleção de todos aqueles que irão 

fazer parte do Exército Brasileiro. Além disso, responde também pela manutenção 

do material de saúde e pela medicina preventiva para seus beneficiários. 

Historicamente, podemos afirmar que o Sistema de Saúde, começa com a 

transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, com o início da Diretoria de Saúde. 

Em fevereiro de 1808, foi criada a Escola de Cirurgia do Hospital Real Militar, em 

Salvador (BA), que hoje é denominado Hospital Geral de Salvador. Já em 1810, foi 

implantado no Rio de Janeiro a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, nas 

instalações do Hospital Real Militar, atualmente Hospital Central do Exército. 

Os contingentes brasileiros em missão de paz da Organização das Nações 

Unidas (ONU) têm apoio do Sistema de Saúde. O primeiro emprego desse tipo de 

operação foi na década de 50, em apoio a 1ª. Força de Emergência das Nações 

Unidas (UNEF/1957), o conhecido “Batalhão de Suez”. O maior contingente militar 

de tropas brasileiras no estrangeiro, foi na Missão de Manutenção de Paz no Haiti 

(MINUSTAH) 

Diante destes fatos, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a atuação 

do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, bem como descrever como se 

estruturou e compreender seus níveis de atuação durante a MINUSTAH, missão 

na qual ocorreu o exercício ininterrupto do comando brasileiro da missão, maior 

desdobramento de tropas nacionais desde a Segunda Guerra Mundial e a 
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participação mais longa do Brasil em seu histórico de contribuição para operações 

de manutenção de paz. 
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2- DESENVOLVIMENTO 

 

2.1- METODOLOGIA 

Tratou-se de trabalho de natureza teórica, do tipo revisão bibliográfica, no 

qual foram pesquisados dados retrospectivos até o fim da MINUSTAH, em base de 

dados como: Biblioteca Digital do Exército, Biblioteca Virtual BIREME, Biblioteca da 

Escola de Saúde do Exército, PubMed, livros relativos ao tema, artigos e notícias. 

 

2.2- O SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

A boa disposição do corpo e da mente, sua normalidade e funcionamento 

dependem do nosso estado de saúde. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

inclui no conceito de saúde, o bem-estar social. 

Podemos afirmar que: 

“saúde e a atividade logística que trata da conservação do potencial humano, 

nas melhores condições de aptidões físicas e psíquicas, através de medidas de 

prevenção e recuperação.” (Manual de Campanha, pag. 1)  

Neste contexto, o Império Romano foi o primeiro a estabelecer um sistema 

de saúde militar. Somente séculos depois, o atendimento em campo de batalha 

reapareceu. Sendo na França pós-revolucionária organizado um sistema de 

atendimento com uma unidade de carregadores de padiolas (bracardiers) que 

removiam feridos do campo de batalha. Neste período, fora criada a ambulância, 

projetada pelo médico Jean Larrey, considerado o pai da medicina militar. Larrey 

preconizou a necessidade de resgatar os feridos, não apenas após o término do 

conflito, mas ainda durante a batalha.  
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Figura 1 Dominique Larrey e Projeto da Ambulancia Voadora 

 

 

 

Fonte: Compilação do autor, montagem a partir da http://www.medicinaintensiva.com.br/larrey.htm 

 

Figura 2 Ambulancia de Larrey 

 
Fonte: http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-

historicas/origen/200-la-primera-ambulacia-de-la-

historia-de-dominique-jean-larrey.html 
 

Desta forma, as bases do socorro sistematizado emergencial foram 

identificadas durante a guerra civil americana, quando observou-se a perda de 

muitas vidas, gerando a necessidade de providenciar o atendimento ainda durante 

o conflito. 

Foram, então, estabelecidos alguns conceitos, tais como: 

- Segurança de cena (evitar tornar-se mais uma vítima, evitar a ocorrência de novas 

vítimas); 
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- Exame primário (tratamento das lesões em risco de vida, evitar mais dano); 

- Transporte rápido (para o local de tratamento definitivo). 

Com a Guerra do Vietnã e Coréia, podemos observar que a rapidez na 

remoção dos feridos e medidas de estabilização durante o transporte, reduzia a 

mortalidade de forma significativa. 

No Brasil, foi com a criação do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, que 

se teve início ao atendimento pré-hospitalar militar. Devemos homenagens ao 

Patrono do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, o General-de-Brigada médico 

João Severiano da Fonseca, que serviu com fervor à pátria, como médico e militar. 

Podemos destacar sua atuação na Campanha do Uruguai, na Guerra da Tríplice 

Aliança e em Canudos. 

Como consta do site institucional da Escola de Saúde do Exército Brasileiro: 

“A escolha do General-de-Brigada Médico João Severiano da Fonseca para 

Patrono do Serviço de Saúde é o reconhecimento a uma vida dignificante que 

constitui motivo de orgulho para todos os militares de Saúde; e um exemplo a 

inspirar aqueles que, sem medir sacrifícios, conjugam todos os seus esforços 

para manter a higidez do soldado e servir à família militar” 

 

Figura 3 Patrono do Serviço Saúde  Figura 4 Guerra do Paraguai 

 

 

 

Fonte:http://www.essex.eb.mil.br/images/galeria_

em_artigos/img_patrono_institucional.jpg 
 Fonte:https://static.todamateria.com.br/upload/2

m/ap/2mapa_paraguay.jpg 
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No cenário da Guerra do Paraguai, foram utilizados alguns recursos, como 

padiolas, redes, liteiras rústicas, carretas, carros de boi e a ambulância voadora de 

Larrey. 

Nos esclarece Alessandro Fernandes Pinto:  

 “O atendimento no campo de batalha seguiu de forma não fundamentada 

até a criação da forca Expedicionária Brasileira (FEB) a fim de atuar em apoio 

aos Países Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Chegando na Itália como 

parte integrante do Quinto Exército Norte-Americano, os nossos pracinhas foram 

treinados utilizando os manuais americanos como base do ensinamento do 

atendimento médico no Teatro de Operações da Europa. Esses manuais 

americanos, no pós-segunda guerra, serviram de molde para nos idos de 1948, 

serem impressos os primeiros exemplares do Manual de Campanha de 

Primeiros Socorros (C21-11) e do Manual de Campanha de Transportes de 

Doentes e Feridos (C8-35) entre outros manuais que foram adotados pelo nosso 

Exército”. 

A higidez dos militares do Exército Brasileiro, em combate ou fora dele, e 

preocupação do serviço de saúde, que é parte importante do suporte logístico das 

tropas. 

No dizer de Abílio Ferreira Gomes, temos que: 

 “A saúde é, assim, encarada como um fator chave multiplicador do potencial 

de combate da Forca e, por conseguinte, como um aspecto íntimo das operações 

militares. Entenda-se aqui saúde no sentido global definido pela OMS (ausência 

de doença , bem-estar físico, psíquico e social) e no sentido operacional 

(capacidade de desempenhar tarefas sem impedimentos causados por 

problemas de ordem física, psicológica ou social – que aqui intervém também 

outro tipo de serviços de apoio subordinados a cadeia de comando, que 

contribuem para a elevação do chamado moral das tropas). 

Conforme consta no Manual de Saúde em Campanha, pag.2 : 

 “A missão geral do serviço de saúde é contribuir para o êxito das operações 

militares pela aplicação de conhecimentos técnicos e logísticos.  

a) Conservação dos efetivos. 

(1) pela seleção física e psicológica do pessoal militar; 

(2) pela preservação de saúde-higiene e profilaxia; 
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(3) pela recuperação dos doentes e feridos – socorro, evacuação, triagem e 

hospitalização:  

(4) pela instrução da tropa – higiene, profilaxia e primeiros socorros; 

(5) pela coleta de dados – estatística e avaliação. 

 

b) Suprimento e Manutenção – obtenção, recebimento, armazenamento, 

distribuição e manutenção do material de saúde”. 

 

Também segundo o Manual de Saúde em Campanha, existem três fases do 

planejamento do apoio do Serviço de Saúde às missões de paz: 

1 – mobilização da tropa, atuando na seleção médica do pessoal. 

2 – emprego da tropa, atuando nas ações de prevenção e vigilância sanitária 

das instalações e meio ambiente. 

3 – desmobilização da tropa, atuando na realização de procedimento 

terapêuticos dispensados aos portadores de patologias que possam ter sido 

adquiridas durante a missão. 

Sendo assim, é importante ressaltar que o Serviço de Saúde do Exército 

Brasileiro é organizado estratificadamente em cinco escalões ou níveis do 

gerenciamento de baixas com graus de complexidade crescente da frente para 

retaguarda. São eles: 

1º Escalão – serviço de saúde da unidade (pelotão de saúde) 

2º Escalão – serviço de saúde de brigada ou divisão de exército (companhia 

logística de saúde do batalhão logístico). 

3º Escalão – serviço de saúde de exército de campanha (início da 

hospitalização). 

4º Escalão – serviço de saúde da Região Militar/Teatro de operações 

(hospitalização e recuperação). 

5º Escalão – serviço de saúde de zona interior. 
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No que se refere ao Sistema de Saúde do Exército Brasileiro, podemos 

observar as diferentes nomenclaturas adotadas pelas organizações de saúde em 

missões da ONU e pelo anteprojeto do manual C 8-1. O serviço de saúde em 

missão de paz da ONU utiliza sua organização baseada em níveis. O Serviço de 

Saúde do Exército Brasileiro, adota uma estrutura funcional em escalões. Podemos 

destacar que a unidade médica nível 1 possui uma estrutura funcional equivalente 

aos 1ºs. e 2ºs. escalões, realizando atividades do Posto de Socorro e do Posto de 

Triagem. A unidade médica nível 2 possui uma complexidade funcional equivalente 

ao Hospital de Campanha do 3º. Escalão. As unidades médicas de nível 3 e 4 são 

estruturas fixas, de maior complexidade, normalmente utilizando instalações do 

país hospedeiro ou de país fronteiriço. 

 

2.3- SERVIÇO DE SAÚDE NAS MISSÕES DA ONU 

As missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) são enviadas, 

em geral, para países onde existe enorme desordem, insegurança e instabilidade, 

que geram condições socioeconômicas irrisórias.  

Nessas condições, os recursos assistenciais na área de saúde, são 

escassos e deficitários. Torna-se então, imprescindível criar condições de saúde 

adequadas, em instalações próprias que apoiem as tropas de ajuda humanitária. 

É correto afirmar que nas missões da ONU, o serviço de saúde tem o 

seguinte objetivo: 

“garantir a saúde e o bem-estar dos membros da ONU participantes das 

operações de paz, por intermédio do planejamento, coordenação, execução, 

monitoramento e supervisão profissional de cuidados médicos de excelência em 

campo.” (Oliveira, 2007)  

Visando garantir que os mais elevados cuidados médicos alcancem os 

participantes das missões de paz, o serviço de saúde na ONU é organizado em 

níveis que vão do mais básico ao mais complexo, uma vez que as unidades e 

pessoas que atuam no serviço de saúde provem de inúmeros países. Por isso se 

faz necessário tal hierarquização para que os cuidados médicos sejam 

padronizados. 
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 Assim, os níveis do suporte médico, segundo o manual de suporte médico 

para operações de manutenção da paz da ONU, são: 

- Nível Básico - os cuidados de saúde fornecidos são de primeiros socorros e 

prevenção, executados por paramédicos ou enfermeiros treinados, que utilizam 

equipamento e suprimento médico básico.  

- Nível 1 – conta com a presença de médico para prestação de atendimento de 

saúde primários, tais como: ressuscitação de emergência, estabilização e 

evacuação para o próximo nível. Pode prestar atendimento total de 700 pacientes, 

sendo 20 por dia, realizando procedimentos cirúrgicos menores sob anestesia local, 

tais como limpeza e sutura de ferimentos e excisão de pequenos tumores. Executa 

também procedimentos de ressuscitação de emergência, tais como a manutenção 

das vias aéreas, controle das hemorragias e tratamento do choque. Interna em 

enfermaria até 5 pacientes, por até dois dias. Administra vacinação e outras 

medidas de profilaxia de doença endêmica. Realiza exames básicos de laboratório. 

É capaz de dividir-se em equipes para prestar apoio médico simultâneo em duas 

frentes. Supervisiona medidas de medicina preventiva. Possui medicamentos e 

materiais de consumo para até 60 dias.   

- Nível 2 – realiza procedimentos cirúrgicos em instalações adequadas. Presta 

atendimento médico na ressuscitação e estabilização do quadro emergencial, bem 

como em intervenções cirúrgicas de urgência. Tem capacidade de atender até 1000 

pacientes em ambulatório, sendo 40 por dia. Pode realizar cirurgias como: 

laparatomia, apendicectomia, toracocentese, exploração e desbridamento de 

ferida, fixação da fratura e amputação. É capaz de executar de 3 a 4 procedimentos 

cirúrgicos principais, sob anestesia geral, por dia. Acrescente-se a isso a 

capacidade de realizar procedimentos de ressuscitação de emergência tais como: 

manutenção das vias aéreas, da circulação e suporte avançado de vida, controle 

da hemorragia. Pode hospitalizar até 20 pacientes por 7 dias, incluindo terapia 

intensiva, monitorando até 2 pacientes. Ainda pode tratar 10 pacientes 

odontológicos, executando 10 exames radiológicos por dia, no cuidado das 

odontalgias, extrações, cáries e controle de infecções. Administra vacinas e faz até 

20 exames de laboratório por dia, incluindo exame hematológico, bioquímica do 
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sangue e análise de urina. Possui medicamentos e materiais de consumo 

adequados para até 60 dias.     

- Nível 3 - os cuidados realizados no nível 1 e 2 combinam-se neste nível, 

acrescidos de cirurgia especializada e serviços diagnósticos invasivos. É composta 

por até 500 integrantes, capazes de atender 60 pacientes ambulatoriais por dia. 

Possui serviço de consulta médica especializada em medicina interna, doenças 

infecto-contagiosas, medicina tropical, dermatologia, psiquiatria e ginecologia. 

Realiza até 10 procedimentos cirúrgicos gerais e ortopédicos sob anestesia geral 

por dia. Dispõe também de neurocirurgia, cirurgia cardiotorácica, cirurgia do 

trauma, urologia e tratamento de queimados. Hospitaliza até 50 pacientes por até 

30 dias, podendo dispor de tratamento intensivo para até 4 pacientes. Exames 

radiológicos básicos (Raio-X), atingem a quantidade de 20 por dia. Ultrassonografia 

e tomografia também podem ser realizadas neste nível. Trata de 10 a 20 pacientes 

odontológicos por dia. Possui serviços de cirurgia buco-maxilo. Administra vacinas 

realiza o controle de vetores. Pode executar até 40 exames de laboratório e dispõe 

de medicamentos e materiais de consumo para até 60 dias. 

- Nível 4 - realiza atendimento médico definitivo, que incluem procedimentos de 

reabilitação, reconstruções, cirurgia altamente especializadas e convalescença 

cirúrgica e/ou médica de alto custo e longa duração. 

- Equipe Médica Avançada - é composta por equipe médica pequena que possua 

alta mobilidade, devendo estar bem equipada, incluindo todo material necessário 

para suporte de vida. Estes equipamentos devem ser portáteis e configurados para 

usos em ambulâncias e aeronaves. Tem capacidade de prestar serviços médicos 

preliminares de cuidados saúde e de emergência em apoio a um contingente militar 

isolado de aproximadamente 100-150 pessoas.  

A tabela seguinte organiza e demonstra as especificidades dos níveis de 

suporte médico: 
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    Tabela 1- Especificidades dos níveis de suporte médico nas missões da ONU. 

 

Fonte: Manual de suporte médico para operações de manutenção da paz da ONU 

 

 

2.4- BREVE HISTÓRICO DO HAITI 

 A República do Haiti é um país localizado no Caribe, ocupando porção 

ocidental da Ilha Hispaniola. Foram os taínos, indígenas pré-colombianos que 

habitavam as Bahamas, as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas do Norte, no 

Caribe, que deram o nome Ayiti para ilha. 

 Em 1492, Cristóvão Colombo chegou à ilha e batizaram-na de Hispaniola, 

ocupando, primeiramente, a porção oriental do território. 
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Figura 5 Mapa Haiti 

 
Fonte: https://images.app.goo.gl/HKtLobPwbZRWqja59 

 
 

Em 1697, Espanha e França assinam o Tratado de Ryswick, o qual definiu 

como sendo a parte ocidental da ilha cedida aos franceses, recebendo o nome de 

Saint Domingue. A partir daí, tornou-se a principal colônia francesa do continente 

americano, onde havia o cultivo de cana-de-açúcar. Para tanto, era utilizada mão-

de-obra escrava. 

Desde 1804 tornou-se independente e passou a se chamar Haiti, mas foi 

obrigado a indenizar a França e ainda sofreu com a interferência dos EUA no início 

do sec. XX. Tudo isso contribuiu para a miséria e instabilidade política nos anos 

vindouros. 

 É importante ressaltar que o Haiti passou por diversos governos instáveis 

mergulhados em crises políticas, golpes militares e violência. Foram presidentes 

neste período de maior conflito: 

Figura 6 Presidentes do Haiti à partir de 1957 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Compilação do autor ã partir da  
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_do_Haiti 
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Em 1957, inicia-se um dos períodos mais conturbados da história do Haiti. 

Neste ano foi eleito presidente o médico François Duvalier, conhecido como “Papa 

Doc”. Este instalou uma ditadura, baseada na repressão militar e perseguição a 

opositores. Sua guarda pessoal era conhecida como os tontons macautes (bichos-

papões) e realizaram muitos massacres. Foi uma das mais brutais ditaduras do 

mundo. Papa Doc foi assassinado em 1971 e foi substituído por seu filho Jean-

Claude Duvalier, conhecido como Baby Doc, que deu continuidade ao regime 

violento e terrível. Somente em 1986, Baby Doc foi obrigado a deixar o país e fugiu 

para França. A partir daí as tentativas de implantar a democracia foram 

fracassadas. 

Figura 7 Papa Doc e Baby Doc 

 

  
Fonte: Compilação do autor, montagem a partir da https://images.app.goo.gl/CTy4rQNo6CfpRRbR8   

https://images.app.goo.gl/Sjbuu9SQdbYMKn5NA e https://images.app.goo.gl/LYxQ8d8mLPg7FsMv7 
 

Após a fuga de Baby Doc, o tenente-General Namphy tornou-se presidente 

do conselho interino de governo composto por civis e militares que prometiam 

eleições democráticas. Em uma eleição realizada no ano de1988, considerada 

fraudulenta, foi eleito presidente Leslie Manigat. Já na presidência, Manigat demite 

Namphy, comandante do exército, que posteriormente derruba Manigat, assumindo 

o poder até setembro de 1988. Namphy foi deposto por um grupo de jovens oficiais 

liderados por Prosper Avril. Após muitos protestos de rua, Avril foi forçado a ir para 

o exílio e Herard Abraham assume a presidência. Abraham renuncia após 3 dias e 

assume Ertha Pascal Trouillot. 
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Em 1991, o padre Jean Bertrand Aristid foi eleito, porém foi acusado de 

tornar-se um ditador corrupto. Foi afastado do governo no mesmo ano, por um 

golpe militar. Após Aristid, os presidentes foram Raul Cédras, Joseph Néreth e 

Marc Bazin, que também estiveram no poder por pouco tempo e em meio a crises 

políticas sucessivas. 

Aristid assume a presidência novamente em 1994, deixando-a em 1996, 

quando as primeiras eleições democráticas elegeram René Preval. Jean 

Bertrand Aristid é novamente eleito presidente em 2001 e novamente derrocado 

em 2004. Assume o governo provisório do Haiti, o juiz presidente da Suprema 

Corte, Boniface Alexandre, cuja primeira medida foi solicitar apoio internacional 

para manutenção da ordem. 

Diante dessa situação, em 2004, a ONU aprovou a criação da Missão das 

Nações Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH), através da resolução 

1.542. 

Figura 8. Sede da ONU em Nova York 

 

 

 
Fonte: https://news.un.org/pt/story/2018/07/1630931 e 

https://www.politize.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Miss%C3%A3o-Brasil-Onu-Politize-2.jpg 

 

A resolução visava garantir um ambiente seguro e estável ao país. O Brasil 

foi incumbido de chefiar a missão, que além de militares brasileiros, contou com 

militares do Japão, Chile, Nepal, Jordânia, Uruguai, Paraguai, Coreia do Sul, Sri 

Lanka, Argentina, Peru, Bolívia, Guatemala, Equador e Filipinas. Os EUA, Canada 

e França colaboraram com apoio estrutural. 

A MINUSTAH teve como tarefa precípua restaurar a ordem no Haiti, 

retirando o país do caos. Era necessário restaurar um ambiente democrático, 

assegurando a ordem pública, combatendo a onda de sequestros e desmobilizando 

as inúmeras gangues e grupos rebeldes, uma vez que encontravam-se presentes 

os três pilares de uma missão de paz, que são: 
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1- Consenso das partes – as partes envolvidas no conflito aceitem a missão 

de paz. Sem o consenso, as tropas enviadas correriam o risco de se envolver 

na disputa, tornando-se parte do conflito. 

2- Imparcialidade – não pode tomar um lado do conflito, porém podem punir 

aqueles que cometam infrações ao que foi acordado no momento do 

estabelecimento da missão. 

3- Não-uso da força – evitar ao máximo recorrer ao uso de armas. O uso de 

forca só é permitido nas proporções necessárias para garantir a segurança 

de soldados e civis.  

 

2.5- O SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA MISSÃO DE PAZ 

NO HAITI 

 

A MINUSTAH não foi a primeira missão da ONU no Haiti, anteriormente a 

ONU já havia autorizado as seguintes missões: 

- UNMIH (United Nations Missions in Haiti, missão conjunta da ONU e OEA, de set. 

1993/jun.1996): buscou primeiramente diminuir as ações violentas haitianas, 

facilitar o regresso de legítimo de autoridades , manter o ambiente estável e seguro, 

treinar e profissionalizar as forças armadas, criar uma força policial que fosse capaz 

de trabalhar em prol da realização de eleições justas e livres. Seu fim se deu em 

1996 com o estabelecimento do governo democrático e Estado de Direito. Não 

existiam, porém, condições de assegurar a estabilidade do país, através da Polícia 

Nacional Haitiana (PNH), por isso foi autorizada a criação de outra missão.  

- UNSMIH (United Nations Support Mission in Haiti, de jul 1996/jul.1997): objetivava 

dar assistência às autoridades haitianas na profissionalização da PNH, auxiliando 

na manutenção de um ambiente estável e seguro para o desenvolvimento 

institucional, reconciliação nacional e recuperação da economia. Seu encerramento 

acontece já com a previsão de mais uma missão.   

- UNTMIH (United Nations Transition Mission in Haiti, de ago.1997/nov.1997): ainda 

se fazia necessário enfrentar problemas políticos e econômicos desanimadores, 

fortalecer as instituições democráticas, gerar crescimento econômico e criar postos 
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de trabalho. A profissionalização da PNH apresentava avanço lento, sem resultado 

significativo. Esta missão foi criada para, mais uma vez, apoiar as autoridades 

haitianas na profissionalização da PNH, incluindo atividades de controle de 

multidões, treinamento de força rápida de reação e segurança do Palácio do 

Governo. Ao final, ainda havia a necessidade de assistência técnica para fortalecer 

a PNH, havendo a necessidade de outra missão. 

- MIPONUH (United Nations Civilian Police Mission in Haiti, dez.1997/mar.2000): 

criada para atuar principalmente na formação e supervisão de unidades policiais 

especializadas, objetivando o bom desempenho das funções policiais haitianas. 

Esta missão reforça novamente a tarefa de treinar e capacitar as forças nacionais 

haitianas, dando sequência no que as outras missões fizeram. Seu fim é marcado 

pelo encerramento temporário das atividades no Haiti através de missões de paz 

no ano de 2000. A violência agravou-se no Haiti no ano de 2004 com o aumento de 

ataques de grupos armados e protestos. O conflito Haitiano torna-se uma ameaça 

à segurança e paz internacionais, resultando na criação da MINUSTAH 

O Conselho de Segurança da ONU, em 30 de abril de 2004, aprovou a 

Resolução no. 1542, que deu origem a MINUSTAH. O Brasil aceitou o convite do 

Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan e do Presidente da França, 

Jaques Chirac, para comandar militarmente a missão. Tinham como objetivo 

principal promover a conciliação política, convocar novas eleições, restabelecer a 

segurança e os serviços públicos, fortalecer a governança política e econômica do 

país, promover o desenvolvimento institucional, a recuperação econômica e a 

melhoria do acesso a serviços públicos. 

Entre 2004 e 2009, os projetos e/ou atividades realizadas no Haiti pelo 

Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, objetivaram o fortalecimento da vacinação 

e do aleitamento materno, a constituição de banco de leite humano e combate a 

violência de gênero.  

Reconstruir o país, fortalecer o sistema de saúde, detecção do HIV e 

combate a cólera, foram objetivos a partir de 2010. Desastres naturais 

influenciaram a alteraram o curso da missão. Foram eles: a tempestade tropical 

Jeanne em 2004, o terremoto de 2010 e o furacão Matthew em 2016. 
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No Brasil, críticas foram feitas a MINUSTAH. Um relatório da OAB 

caracterizou a missão no Haiti como militar e sem caráter humanitário, uma vez que 

não foi realizada a construção de escolas, hospitais ou desenvolvimento de outras 

ações sócio-econômicas. 

Em resposta a OAB, o Min. Da Defesa, Nelson Jobim, afirmou sobre o 

relatório: “absoluto desconhecimento sobre o assunto... um voluntarismo típico da 

necessidade de fazer oposição.” 

Para o Cel. Thomas Miguel Paiva, subcomandante do Batalhão do Exército 

Brasileiro no Haiti, o objetivo das tropas era justamente garantir a segurança de 

modo a possibilitar a ação humanitária. 

A partir de 2010, com o advento do terremoto, o Brasil passou a ter uma 

preocupação com a reconstrução do Haiti e aumentou suas atividades de 

infraestrutura e saúde. Foi solicitado que a ONU modificasse o status da missão de 

“manutenção da paz” para “reconstrução”, porém a solicitação foi negada. 

Figura 9 . Escombros após Terremoto que devastou o Haiti em 2010. 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/exercitooficial/albums/72157675652561985/page1 

 

A MINUSTAH sofreu também com críticas por ser considerada de vigência 

longa, acusada de violações de direitos humanos e introdução da epidemia de 

cólera pelos nepaleses, conforme notícia do G1:  

“Um surto de cólera que atingiu o país em 2010 e que, até o ano 

passado, tinha deixado mais de 10 mil mortos, manchou a reputação dos 

capacetes azuis. Soldados do Nepal foram acusados de levar a doença ao Haiti, 

e a ONU reconheceu que eles foram a provável fonte da doença. No ano 

passado, o secretário-geral da ONU, Ban Kimoon, pediu desculpas pelo papel 
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que os soldados da Minustah desempenharam para conter o surto. Ele 

reconheceu que a missão não fez o suficiente para ajudar a impedir a 

contaminação do país.” 

A ONU também foi acusada de deixar de cumprir com a construção de 

alojamento de alvenaria para as tropas e atraso das obras de reconstrução civil e 

ação social 

O fim da MINUSTAH se deu em outubro de 2017, porém desde 2011, o min. 

da defesa opinava pela retirada das tropas. O argumento girava em torno do fato 

dos custos da operação ultrapassarem a estimativa de 1 bilhão de Reais. É certo 

afirmar que parte desse valor deveria ser ressarcido ao Brasil, através da ONU, 

mas ao contrário disso, apenas 16,5% dos gastos foram enviados nos primeiros 6 

anos. 

O Itamaraty, resumiu assim a participação do Brasil na MINUSTAH:  

“Por meio do Comando Militar e do maior contingente de tropas da 

MINUSTAH, o Brasil contribuiu significativamente para a estabilização do Haiti e 

a criação das condições políticas e de segurança que permitiram a 

reconfiguração da presença das Nações Unidas no terreno. A disciplina e 

eficiência dos mais de 37 mil militares brasileiros mobilizados ao longo da 

duração da MINUSTAH receberam amplo reconhecimento internacional. A 

excelência dos “capacetes azuis” brasileiros no Haiti também foi evidenciada 

pelo fato inédito de um país manter ininterruptamente o comando militar de uma 

operação de manutenção de paz da ONU durante 13 anos de funcionamento. 

Além de seus trabalhos de pacificação do Haiti, as tropas brasileiras 

desempenharam projetos de impacto rápido em benefício do povo haitiano, bem 

como relevantes serviços de assistência humanitária e o apoio à reconstrução 

daquele país, especialmente nos episódios do terremoto de 2010 e do furacão 

Matthew, em 2016”. 

A MINUSTAH obteve muitos resultados positivos relacionados ao Serviço de 

Saúde do Exército Brasileiro, tais como: o fortalecimento da saúde comunitária no 

âmbito da política nacional de saúde, a criação do currículo nacional de formação 

de agentes comunitários de saúde, a organização das atribuições da equipe de 

saúde da família, o reconhecimento da organização dos serviços implantados como 

modelo e campo de prática para formação universitária, a criação de um serviço 
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pioneiro de reabilitação de deficiências físicas e até uma política de participação 

social em gestão. 

 Destacamos a indiscutível capacidade do Serviço de Saúde na preparação 

de seus contingentes, a excelência da estrutura, do material e dos equipamentos 

empregados, a seriedade com que são tratadas as temáticas de saúde e, 

sobretudo, o elevado nível de capacitação e motivação apresentados pelos 

militares. 

O Serviço de Saúde foi pioneiro em incorporar mulheres militares brasileiras 

em missões de paz. A presença feminina se deu com a chegada de médicas e 

dentista no final do ano de 2006. 

Militares do Serviço de Saúde que tiveram a oportunidade de participar da 

MINUSTAH, asseveram que o sentimento de conquista pessoal e profissional é o 

principal legado adquirido. O treinamento militar brasileiro, de fato ganhou com a 

experiência obtida na missão, conforme notícia do G1: 

“Para os militares ouvidos pelo G1, o treinamento e aprendizado de 

técnicas de combate  em terreno urbano foi um dos grandes diferenciais e 

legados da missão de paz para o Brasil As Forças Armadas – Exército, Marinha 

e Aeronáutica – aprenderam a trabalhar conjuntamente em uma missão , 

atuando juntos para o transporte de suprimentos, divisão de tarefas e também 

nas atividades de logística, para manter as tropas em pleno funcionamento no 

Haiti. O Brasil usou o Haiti como laboratório pra técnicas de combate”. 

Além disso, em relação a indústria bélica e treinamento para forças militares 

e policiais, a MINUSTAH teve balanço positivo. A missão gerou a venda de armas 

leves, como fuzis, pistolas e escopetas, e de armamento menos letal, como bomba 

de gás lacrimogêneo e balas de borracha. As exportações do setor para o Haiti 

somaram cerca de US$ 18 milhões.  
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3- CONCLUSÃO 

Partindo de uma análise histórica, observamos que o Haiti não conseguia 

consolidar um Estado legítimo, capaz de garantir serviços básicos e segurança à 

sua população, tornando-se palco de golpes de Estado que geraram insegurança 

internacional.  

A ONU tem como um de seus principais objetivos, manter a paz e a 

segurança no mundo. Frequentemente atua para que disputas entre países não se 

transformem em guerra ou para restaurar a paz após a guerra. A missão de paz e’ 

uma ferramenta utilizada para dirimir conflitos e ajudar os países devastados por 

estes. 

As missões de paz cada vez mais atuam em conflitos intranacionais e 

guerras civis, buscando fornecer bases para uma paz sustentável. A força militar 

auxilia não apenas na segurança, mas também em questões sociais, buscando 

construir uma estrutura forte objetivando o fortalecimento das instituições do Estado 

em conflito, para que este consiga manter a paz após o encerramento da missão. 

Respondendo a novos desafios e realidades políticas diversas, é necessário 

que a missão de paz garanta o respeito aos direitos humanos, restituam governos 

legítimos, realizem eleições democráticas, forneçam condições para que 

populações de refugiados e deslocados possam retornar, treinem policiais, entre 

outros. 

Com objetivos gerais de estabelecer e fortalecer a polícia local, bem como 

justiça nacional, foram realizadas missões de paz no Haiti, dentre elas a UNMIH, 

UNSMIH, UNTMIH e MIPONUH. Ainda assim, a violência agravou-se, com o 

aumento de ataques de grupos armados e protestos. O conflito haitiano torna-se 

uma ameaça à segurança e paz internacional. 

Assim, diante da grave crise política e social vivida no Haiti, a ONU, no ano 

de 2004, através da resolução nº 1542 cria a MINUSTAH. Convidado para 

comandar militarmente a missão de paz, o Brasil aceita o desafio. O objetivo a ser 

alcançado era promover a conciliação política, convocar novas eleições, 

restabelecer a segurança e os serviços públicos, fortalecer a governança política e 
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econômica, promover o desenvolvimento institucional e a melhoria do acesso a 

serviços públicos.  

No período de vigência da MINUSTAH, o Haiti foi submetido a desastres 

naturais que influenciaram o curso regular da missão, que passou a se preocupar 

também com a reconstrução do país. 

Em termos gerais, podemos afirmar que o comando militar brasileiro, 

influenciou positivamente para o sucesso da missão. É certo que a MINUSTAH 

conseguiu evitar a guerra civil e realizou eleição presidencial democrática, atingindo 

seu objetivo precípuo. O fato de ser o Brasil um país de índole pacifista, deu a 

MINUSTAH uma característica menos impositiva e mais eficaz do que as missões 

anteriormente realizadas. A UNMIH, UNSMIH, UNTMIH e MIPONUH 

concentraram-se excessivamente na segurança, deixando o Haiti frente aos 

mesmos problemas geradores de crises internas. O princípio da não-interferência 

foi substituído pela não-indiferença, movida pela generosidade, o que influenciou 

diretamente no desenvolvimento da missão por estabelecer um melhor 

relacionamento e maior comprometimento baseado na segurança, reconciliação 

política e desenvolvimento.  

A missão de paz devolveu ao Haiti estabilidade, tendo em vista a convulsão 

social que ali imperava. Dependerá da população manter essa estabilidade, 

seguindo e respeitando o processo democrático. 

A pacificação de favelas foi ponto positivo na missão, que garantiu a 

segurança em um país marcado pela violência das gangues. As favelas foram as 

mais afetadas positivamente. A pacificação desses locais permitiu o investimento 

em asfaltamento, construção de poços, possibilidade de vendedores ambulantes e 

pequenos comercio voltassem as ruas e movimentassem o comercio local. 

O Exército Brasileiro obteve como legado, o treinamento e aprendizado de 

combate em terreno urbano. O Haiti foi um grande laboratório para exercer técnicas 

de combate. 

Estudando a estrutura do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, 

observamos as diferentes nomenclaturas adotadas pelas organizações de saúde 

em missões da ONU e pelo anteprojeto do manual C 8-1. O serviço de saúde em 
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missão de paz da ONU utiliza sua organização baseada em níveis. O Serviço de 

Saúde do Exército Brasileiro, adotou uma estrutura funcional em escalões. 

Podemos destacar o seguinte: 

- A unidade médica nível 1 possuía uma estrutura funcional equivalente aos 1ºs. e 

2ºs. escalões, realizando atividades do Posto de Socorro e do Posto de Triagem. 

- A unidade médica nível 2 possuía uma complexidade funcional equivalente ao 

Hospital de Campanha do 3º. Escalão. 

- As unidades médicas de nível 3 e 4 possuíam estruturas fixas, de maior 

complexidade, normalmente utilizando instalações do país hospedeiro ou de país 

fronteiriço. 

O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro pôde contribuir para o saldo 

positivo conquistado na MINUSTAH, uma vez que atuou com pioneirismo no envio 

de mulheres militares, boa logística, capacidade na preparação de seus 

contingentes, excelência estrutural, material e dos equipamentos empregados, 

seriedade com as temáticas de saúde e, sobretudo, com elevado nível de 

capacitação e motivação apresentados pelos militares.  

Podemos afirmar que a participação do Serviço de Saúde do Exército 

Brasileiro na MINUSTAH proporcionou a este um aprendizado que contribuiu 

efetivamente para a evolução e aprimoramento da área de saúde, uma vez que a 

atividade profissional em ambientes que apresentam significativos desafios à 

adaptabilidade, trazem oportunas lições. Desta forma, o aprimoramento técnico-

profissional e o engrandecimento motivacional dos militares foi o maior legado 

adquirido.   

Resta esclarecido, então, que o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, 

organizado estruturalmente em escalões, contribuiu eficazmente para o sucesso da 

MINUSTAH, pois atingiu plenamente seu objetivo de garantir o bem-estar e saúde 

da tropa, atuando na coordenação, execução, planejamento, monitoramento e 

supervisão de cuidados de saúde em campo.  
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