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RESUMO 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), composta por 192 países, foi fundada após a 

II Guerra Mundial para servir de instrumento de manutenção de segurança e da paz. 

Desde a sua criação, houve o comprometimento desses países para atuar no campo 

diplomático, auxiliando a mediar conflitos, e no campo assistencial, apoiando ações 

humanitárias em todo o mundo. As operações de paz (Op Paz) surgem através do 

emprego das forças militares, sob a égide de organismos internacionais, para garantir a 

cooperação entre os povos e defesa da paz. Numa perspectiva emergente de reunir em 

uma só missão o binômio diplomacia-assistência, é utilizado em apoio às Op Paz o 

serviço de saúde de forças militares, supervisionado e protegido pela ONU. Os serviços 

de saúde de forças militares, ao longo de décadas, realizam o assistencialismo 

humanitário sem qualquer distinção desfavorável de raça, gênero, religião ou opinião 

política. A sua grande missão é contribuir para o êxito das operações militares pela 

aplicação de conhecimentos técnicos e logísticos. Isso porque em áreas de conflitos, a 

população civil e militar enfrenta sérias limitações e problemas: infraestruturas 

precárias, recursos financeiros limitados, condições meteorológicas desfavoráveis, 

doenças infecciosas, infortúnios contra a saúde mental. Diante disso, cabe levantar 

possibilidades e limitações do emprego do Serviço de Saúde em zonas de guerra para o 

cumprimento da sua real missão. Trata-se de um estudo que empregou a pesquisa 

bibliográfica e documental como ferramenta primordial para sua construção. Foram 

revisados documentos e publicações das Forças Armadas e do Ministério da Defesa 

brasileiros, da ONU, bem como periódicos do Exército dos EUA e web sites das Nações 

Unidas. O serviço de saúde possui amplo espectro de ação nas Op Paz promovidas pela 

ONU, ao qual consegue promover e transformar o cenário sanitário operacional e 

populacional com humanidade e respeito à dignidade humana. O assistencialismo como 

prioridade missionária não está isento de riscos, limitações e problemas, cabendo 

realizar ações de planejamento e de gestão para a manutenção da saúde e 

operacionalidade do contingente militar e populacional nestes ambientes de conflitos. 

 

Palavras-chave: Organização das Nações Unidas. Operações de Paz. Serviço de Saúde. 

 

 
 

 



ABSTRACT 

 

The United Nations (UN), made up of 192 countries, was founded after World War II to 

serve as a security and peacekeeping instrument. Since its inception, there has been a 

commitment from these countries to act in the diplomatic field, helping to mediate 

conflicts, and in the assistance field, supporting humanitarian action around the world. 

Peace operations arise through the use of military forces, under the aegis of international 

organizations, to ensure cooperation between peoples and defense of peace. From an 

emerging perspective of bringing together the binomial diplomacy-assistance, the UN-

supervised and protected military health service is used in support of PAOs. Military 

health services have for decades carried out humanitarian assistance without any 

unfavorable distinction of race, gender, religion or political opinion. Its main mission is 

to contribute to the success of military operations by applying technical and logistical 

knowledge. This is because in conflict areas, the civilian and military populations face 

serious limitations and problems: poor infrastructure, limited financial resources, 

unfavorable weather conditions, infectious diseases, mental health misfortunes. Given 

this, it is necessary to raise possibilities and limitations of the use of the Health Service 

in war zones to fulfill its real mission. It is a study that used the bibliographic and 

documentary research as a primordial tool for its construction. Documents and 

publications from the Brazilian Armed Forces and the Ministry of Defense, the UN, as 

well as US Army journals and United Nations web sites were reviewed. The health 

service has a broad spectrum of action in UN-sponsored peace operations, which can 

promote and transform the operational and population health scenario with humanity 

and respect for human dignity. Assistance as a missionary priority is not without risks, 

limitations and problems, and planning and management actions are necessary to 

maintain the health and operationality of the military and population contingent in these 

conflict environments. 

 

Keywords: United Nations Organization. Peace Operations. Health Service. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), entidade supranacional composta por 

192 países, foi fundada após a II Guerra Mundial para servir como um instrumento de 

manutenção de segurança e da paz para o mundo. Desde a sua criação, houve o 

comprometimento desses países para atuar no campo diplomático, auxiliando a mediar 

conflitos, e no campo assistencial, apoiando ações humanitárias em todo o mundo. As 

Operações de Paz (Op Paz) surgiram através do emprego das forças militares, sob a 

égide de organismos internacionais, para garantir a cooperação entre os povos e defesa 

da paz. Numa perspectiva emergente de reunir em uma só missão o binômio 

diplomacia-assistência, são utilizados em apoio às Op Paz os serviços de saúde de 

forças militares, supervisionados e protegidos pela ONU. O apoio médico às Op Paz da 

ONU, empregado pelos países membros, ao longo de décadas realiza o assistencialismo 

humanitário sem qualquer distinção de raça, gênero, religião ou opinião política. Em 

obediência a Convenção de Genebra e seus protocolos, este apoio tem conseguido 

amenizar os sofrimentos causados em ambientes de combate, em respeito à dignidade 

humana e no valor do ser humano, ao atuar na prevenção, no tratamento, reabilitação e 

preservação de gerações vindouras do flagelo de guerras. 

Aprovado pela Resolução 743 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 

21 de fevereiro de 1992, a “United Nations Protection Force” contou com a 

participação de militares do Serviço de Saúde do Exército do Brasil em apoio às Op 

Paz, desde que coerentes com os interesses nacionais. Depreende-se, portanto, que o 

componente militar atua como elemento-chave na execução dos mandatos de uma 

missão de paz da ONU, sendo o primeiro a ser desdobrado. As Forças Armadas, em 

especial, o Exército Brasileiro, ganhou notoriedade e demonstrou alta capacidade 

operativa neste cenário. 

O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro construiu, ao longo de participações 

diversas em missões internacionais, seu próprio planejamento e doutrina. O processo de 

construção tem sido complexo, não apenas pelo seu teor organizacional, mas também 

pela responsabilidade e por princípios específicos exigidos nas zonas de conflitos. Isso 

porque o Serviço de Saúde atua em ambientes dinâmicos, condicionados por regras que 

norteiam o seu desenvolvimento. A sua grande missão é contribuir para o êxito das 

operações militares pela aplicação de conhecimentos técnicos e logísticos.  
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A Convenção de Genebra, composta por um compêndio de Tratados 

Internacionais, afirma que, nos tempos de paz ou de guerra, países litigantes poderão 

estabelecer, em seu próprio território, zonas e localidades sanitárias e de segurança de 

modo a proteger dos efeitos da guerra os feridos, doentes e enfermos. Isso demonstra a 

importância do emprego do Serviço de Saúde no apoio às Op Paz, não apenas como 

forma de trazer à população civil e militar os cuidados de saúde, mas também como 

reafirmação da fé, no valor do ser humano, no senso de justiça e respeito à manutenção 

das obrigações impostas nos tratados e fontes de direito internacional (COMITÊ 

INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 2010). 

Um dos grandes desafios de enfrentamento pelo Serviço de Saúde é a 

manutenção da saúde em ambientes afetados por conflitos. Os ambientes em que as 

forças de paz são empregadas frequentemente são cercados por alta incidência de 

doenças infecciosas, por múltiplos traumas, por problemas de saúde mental e pelo 

estresse desenvolvidos pelo contingente militar e populacional. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi levantar possibilidades e limitações do 

emprego do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro em apoio às Op Paz promovidas 

pela ONU. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 
2.1.  METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo que empregou a pesquisa bibliográfica e documental 

como ferramenta primordial para construção deste trabalho de conclusão de curso. 

Foram revisados documentos e publicações das Forças Armadas e do Ministério da 

Defesa brasileiros, da ONU, bem como periódicos do Exército dos EUA e web sites das 

Nações Unidas. 

 

2.2.  O PAPEL DA ONU NO CENÁRIO MUNDIAL 

 

 A Carta das Nações Unidas, assinada em 1945 na cidade de São Francisco, foi 

criada com o intuito de ser um instrumento de manutenção da paz e segurança. Um dos 

propósitos estabelecidos dessa entidade foi conseguir uma cooperação internacional 

para resolução de problemas de caráter econômico, social, cultural e humanitário.  

 Estimular o respeito aos direitos humanos e ao valor do ser humano sem 

qualquer distinção de raça, religião, opinião política, língua, tem sido um dos seus 

maiores pilares institucionais (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945). 

 Desde a sua criação, a ONU ajudou a acabar com diversos conflitos, mediante o 

auxílio de países membros, ao comprometerem-se para atuar no campo diplomático, 

auxiliando a mediar conflitos, e no campo assistencial, apoiando ações humanitárias em 

todo o mundo (Figura 1) (LIMA, 2016). 

 

 

Figura 1 – Centro da ONG Médicos Sem Fronteiras que acolhe refugiados da 
Etiópia, fronteira com a Somália. Fonte: Rádio França Internacional, 2011. 
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 As Operações de Paz das Nações Unidas surgem para atuar como instrumento 

singular e dinâmico, desenvolvido pela Organização para auxiliar os países devastados 

por conflitos e a estabelecer a cooperação entre os povos e a defesa da paz (Figura 2). 

 

 Ao longo dos anos, houve uma evolução significativa das Operações de Paz, 

num esforço contínuo de atender as necessidades de diferentes conflitos e panoramas 

políticos. Numa perspectiva emergente de realizar o assistencialismo humanitário, é 

criado em apoio às Op Paz o emprego do Serviço de Saúde, supervisionado e protegido 

pela ONU. O Serviço de Saúde, há décadas, tem conseguido amenizar os sofrimentos 

causados em ambientes de combate, ao atuar na prevenção, no tratamento, na 

reabilitação e na preservação de gerações vindouras do flagelo de guerras 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019). 

 

2.3. MODELO ESTRUTURAL DO SERVIÇO DE SAÚDE NAS 

OPERAÇÕES DE PAZ NO EXÉRCITO BRASILEIRO E NA ONU 

 

2.3.1 O escalonamento do apoio de saúde no Exército Brasileiro 

 

Figura 2 – Soldado brasileiro resgata um bebê durante a tempestade tropical Noël no Haiti. Fonte: 
Nações Unidas Brasil, 2017. 
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 O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro é estruturado em quatro escalões 

funcionais, atendendo cada um dos sucessivos e distintos níveis da cadeia de evacuação 

(Fig. 3) (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014). 

 Para o cumprimento dos níveis de escalonamento, a organização do Serviço de 

Saúde deve estruturar-se com as características de flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade. Isso permite alcançar resultados decisivos 

nas Operações de Amplo Espectro (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014). 

 No 1º escalão é provido o primeiro socorro de urgência da zona de combate. 

Neste escalão são instalados os Postos de Socorro (PS), cuja missão consiste na 

aplicação de medidas de salvamento imediato e evacuação de doentes e feridos, onde 

serão classificados e submetidos a cuidados temporários, dentro das possibilidades da 

instalação.  

Figura 3 – Desdobramento dos escalões de saúde em operações e sua inter-relação com a cadeia de evacuação. 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados, Exército Brasileiro, 2016. 
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 Objetiva-se, portanto, de medidas necessárias destinadas a estabilizar e permitir 

a evacuação do paciente para cuidados no escalão seguinte (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2016). 

 O 2º escalão é realizado por meio do Posto de Atendimento Avançado (PAA), o 

qual recebe pacientes provenientes dos PS das Unidades. Destina-se a triagem e o 

atendimento, no menor prazo, dos feridos que necessitam de intervenção cirúrgica 

imediata (controle de danos). Este escalão possui capacidade de operar serviço 

odontológico, de enfermaria, laboratorial, além das medidas preventivas e àquelas 

realizadas no 1º escalão. Dependendo da gravidade da lesão, os feridos que necessitem 

de evacuação seguirão para organizações militares de saúde de maior capacidade 

operativa (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016). 

 O 3º escalão tem por missão proporcionar hospitalização e tratamento às baixas 

de qualquer tipo na zona de combate ou zona de administração, por meio do Hospital de 

Campanha. Neste escalão, as atividades da medicina veterinária possuem real valor, ao 

garantir a saúde do combatente por meio de medidas de vigilância sanitária, inspeção de 

água e alimentos consumidos pela tropa (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016). 

 No 4º escalão, os meios de saúde são mais fixos e possuem alto grau de 

especialização de atendimento aos enfermos. Há grande variedade de hospitais 

especializados, com íntima ligação do Serviço de Saúde com os meios civis existentes. 

Há instituições do setor privado e público em apoio técnico às Organizações Militares 

de Saúde (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016). 

 

2.3.2 Os níveis de apoio a saúde na doutrina da ONU 

 

Os níveis de escalões para Op Paz são definidos e determinados pela sua 

capacidade de tratamento, de equipamento, infraestrutura (SEET, 1999). 

  O primeiro escalão é o primeiro nível de suporte médico estruturado e incluem 

consultas ambulatoriais diárias e triagem, ressuscitação e estabilização de pacientes 

antes da evacuação. Além dessas atribuições, as equipes do nível 01 supervisionam 

práticas de higiene e medicina preventiva para as forças implantadas (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015) Sua instalação é composta por 8 a 12 médicos, 

apoiando a força das tropas de aproximadamente 600 pessoas. Geralmente são 

encontradas em tendas, próximo da missão e prontamente disponível a atuar nos 

ambientes de combate (SEET, 1999). 
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 O segundo escalão oferece suporte avançado à vida, cirurgia básica, cuidados 

intensivos. É apoiado por instalações auxiliares de radiologia, unidade odontológica e 

elementos de apoio hospitalar, objetivando a evacuação das vítimas para o próximo 

escalão (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). Essas unidades são 

compostas de até 60 profissionais de saúde, incluindo médicos de diversas 

especialidades, a exemplo de cirurgiões ortopédicos, anestesista, intensivista. Cirurgiões 

dentistas possuem papel fundamental neste escalão. O Hospital recebe uma brigada de 

até 1000 pessoas, com instalações de internação (SEET, 1999) 

 O terceiro escalão trata-se de um Hospital multidisciplinar, que fornece 

tratamento médico e cirúrgico de emergência e definitivo cuidados intensivos, serviços 

médicos e odontológicos especializados e instalações para pacientes internados 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). As instalações de terceiro escalão 

devem ter altos padrões de serviços laboratoriais, radiológicos e farmacêuticos. Na 

grande maioria das Missões de Paz, hospitais civis ou militares vizinhos são contratados 

para fornecer suporte (SEET, 1999). O hospital fornece cerca de 100 profissionais de 

saúde, objetivando o atendimento de aproximadamente 5000 pessoas, com ambulatórios 

de 60 consultas ao dia, serviços cirúrgicos diários (SEET, 1999).  

 O quarto e último escalão fornece assistência médica definitiva e tratamento 

especializado indisponível dentro da área missionária. Tais cuidados incluem eletiva 

secundária a procedimentos, reconstruções, reabilitação e convalescência de condições 

crônicas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). Esse tipo de tratamento 

pode ser demorado caro, devendo o paciente ser repatriado ao seu país de origem. 

 

2.4. O EMPREGO DO SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

 Aprovado pela Resolução 743 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 

21 de fevereiro de 1992, a “United Nations Protection Force” contou com a 

participação de militares do Serviço de Saúde do Exército do Brasil em apoio às Op 

Paz, comprometendo-se em colaborar com o esforço internacional, desde que coerentes 

com os interesses nacionais (CARDOSO, 2019).  

 Desta forma, o componente militar tem sido o instrumento para execução dos 

mandatos de uma missão de paz da ONU, sendo o primeiro a ser desdobrado a fim de 

dar suporte e segurança aos demais componentes.  
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 Dentre as Forças Armadas, destaca-se o Exército Brasileiro, por ser a força 

atuante em operações terrestres, eminentemente vivenciada em zonas de conflitos 

(OLIVEIRA, 2017). 

 O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, para o fiel cumprimento das tarefas 

impostas nos mandatos, construiu, ao longo de participações diversas em missões 

internacionais, sua própria doutrina e planejamento, apesar de ter absorvido conceitos 

consagrados na doutrina mundial. O processo de construção tem sido contínuo e de alta 

complexidade, não apenas pelo seu teor organizacional, mas também pela 

responsabilidade e por princípios específicos exigidos nas zonas de conflitos 

(OLIVEIRA, 2017).  

 A eficiência das atividades do Serviço de Saúde da Força Terrestre depende da 

coordenação e ligação estabelecida e mantida entre as organizações de saúde situadas na 

zona de apoio e na zona de combate (EXÉRCITO BRASILEIRO, 1980).  

 

2.5. PRINCÍPIOS PECULIARES DO SERVIÇO DE SAÚDE 

 

 Para o melhor emprego do Serviço de Saúde em Op Paz, é preciso atrelar em sua 

estrutura princípios peculiares. São eles os de ordem técnica e o de ordem logística. No 

tocante aos princípios técnicos, o funcionamento do Serviço de Saúde deve ser contínuo 

e sua organização deve responder às necessidades da organização tática. Durante a 

evacuação dos doentes e feridos, a assistência médica deve ser permanente em todo o 

percurso (EXÉRCITO BRASILEIRO, 1980).  

 Isso demonstra a necessidade de um alto grau de preparação específica de toda a 

equipe, objetivando, portanto, que não haja evacuação desnecessária e que a 

recuperação e preservação da saúde do contingente seja garantida. Outro aspecto 

importante é o princípio de ordem logística. Os feridos devem ser transportados pelo 

meio mais seguro e cômodo, sendo responsabilidade das unidades de retaguarda a 

evacuação das baixas das unidades da frente (EXÉRCITO BRASILEIRO, 1980).  

O grande desafio no setor logístico é a infraestrutura física limitada e recursos 

materiais escassos, o que justifica uma necessidade “tripé” de toda a equipe: ser 

eficiente, eficaz e efetivo.  

Isso requer planejamento e preparo nos níveis tático, operacional e estratégico, 

consubstanciadas em conhecimentos epidemiológicos, médicos e doutrinários 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017). 
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 Pode-se depreender que a grande missão do Serviço de Saúde é contribuir para o 

êxito das operações militares pela aplicação de conhecimentos técnicos e logísticos. O 

alto grau de responsabilidade para o cumprimento da missão emana ao Serviço de 

Saúde os primeiros socorros, evacuação, triagem e tratamento de doentes e feridos; o 

estabelecimento de medidas de manutenção da integridade e preservação de saúde da 

tropa; supervisão e fiscalização na distribuição dos materiais de insumo (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 1980). 

 

2.6. LIMITAÇÕES ENCONTRADAS PELO SERVIÇO DE SAÚDE 

NAS OPERAÇÕES DE PAZ 

  

 Em muitos países onde missões de manutenção da paz acontecem, 

particularmente na África, a infraestrutura médica deteriorou-se devido a um 

financiamento inadequado, insuficiente manutenção dos materiais, falta de 

planejamento ou atos diretos de hostilidade de guerra. Equipamentos de saúde e 

ambulâncias em condições precárias são um dos grandes desafios enfrentados pelos 

profissionais de saúde nestes cenários (INTERNACIONAL PEACE INSTITUTE, 

2015). 

 Ao considerar fatores geográficos, como terreno e estrada, o apoio médico 

muitas vezes depara-se com limitações à acessibilidade aos pacientes, principalmente os 

que estão nas faixas de guerras. Associado a isso, o clima influencia decisivamente o 

planejamento e ação dos profissionais de saúde, particularmente se mau tempo, 

inundação ou neve, causando muitas vezes interrupção da evacuação 

(INTERNACIONAL PEACE INSTITUTE, 2015). 

  Como em todas missões militares, a saúde dos soldados da paz exerce 

significativa influência em sua eficácia. Segundo dados do Internacional Peace Institute, 

cerca de 3266 funcionários de manutenção da paz morreram em serviço desde 1948, dos 

quais 2408 foram tropas de manutenção da paz, mas existem número significativo de 

funcionários locais (332), policiais (237), funcionários civis internacionais (232), 

militares observadores (87) e outros (30). Atos maliciosos representam 816 dessas 

mortes, significativamente superado em número por acidentes (1245) e doenças (1027). 

(INTERNACIONAL PEACE INSTITUTE, 2015). 

 

2.7. PROBLEMAS ENFRENTADOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE  
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 Os grandes problemas enfrentados pelo Serviço de Saúde são as doenças 

infecciosas, os ferimentos nas zonas de combate, a saúde mental e o estresse 

desenvolvidas pelo contingente militar e populacional (SOBRINHO, 2017).  

 Em áreas de conflitos, as doenças infecciosas têm sido um desafio permanente 

para a população civil e militar. Podemos exemplificar as gastroenterites ligadas a água 

e alimentos contaminados; as doenças transmitidas por vetores, ou seja, àquelas que 

necessitam de um animal intermediário como ponte de transmissão, a exemplo da 

malária, leishmaniose, doença de Lyme (LIMA, 2016). 

Estas enfermidades influem decisivamente em ambientes de guerra, sendo 

responsáveis por baixas temporárias e mortes. No teatro dessas doenças, às quais muitas 

são resultados de más condições de higiene e saneamento básico, realça a importância 

do Serviço de Saúde ao atuar na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação desses 

enfermos (LIMA, 2016).  

 Uma preocupação particular está relacionada ao HIV e o potencial impacto 

prejudicial do HIV na saúde dos profissionais em Op Paz. Por exemplo, as pessoas 

infectadas com HIV são mais vulneráveis a infecções oportunistas, incluindo hepatite 

viral e tuberculose, ambos prevalentes em muitos ambientes afetados por conflitos 

(INTERNACIONAL PEACE INSTITUTE, 2015). 

Os ferimentos de combate representam um dos maiores riscos à capacidade 

operativa de uma força. A responsabilidade na conservação e preservação do 

contingente para evitar o descumprimento da missão é do Serviço de Saúde, em que 

profissionais capacitados visam minimizar as consequências da exposição de agravos, a 

partir de medidas de primeiros socorros, suporte básico e avançado de vida, cirurgia de 

controle de danos, cirurgia reparadora, medidas de descontaminação em pacientes 

submetidos à agentes químicos, físicos, radiológicos e nucleares e no próprio sistema de 

transporte de pacientes às instalações de saúde mais adequadas (SOBRINHO, 2017). 

O fator psicológico tem sido apontado como um dos mais importantes problemas 

de enfrentamento no combate. O estresse, muitas vezes fruto de relacionamentos 

interpessoais vivenciados dentro das unidades, do próprio ambiente operacional, da 

fadiga, privação de sono, fome, distanciamento familiar, é responsável decisivamente 

como resultado nas zonas de conflitos. Isso reflete a importância do Serviço de Saúde 

na identificação, no gerenciamento e na prevenção dos sintomas emocionais 

(SOBRINHO, 2017). 
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3. CONCLUSÃO 

 

 O Serviço de Saúde possui amplo espectro de ação nas Op Paz promovidas pela 

ONU, ao qual consegue promover e transformar o cenário sanitário operacional e 

populacional com humanidade e respeito à dignidade humana. O assistencialismo como 

prioridade missionária não está isento de riscos, limitações e problemas. Encarar 

infraestruturas precárias, recursos financeiros limitados, fenômenos e catástrofes da 

natureza imprevisíveis são apenas alguns percalços inerentes a estas missões. Saber 

gerir o modelo estrutural do Serviço de Saúde, ao aplicar princípios peculiares, e 

realizar ações de planejamento objetivando a manutenção da biossegurança através de 

medidas de prevenção de doenças infecciosas, do controle de zoonoses, da água e de 

alimentos são fundamentais para a saúde e operacionalidade do contingente militar e 

populacional nestes ambientes de conflitos. 
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