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RESUMO 

 

O estado sanitário e de potabilidade da água para consumo humano é por vezes negligenciada 

pelos profissionais militares de saúde em razão da assumpção da boa qualidade deste recurso, 

em especial nas Organizações Militares localizadas em grandes cidades e capitais. Por vezes 

diante das múltiplas funções que estes profissionais vem a exercer em seus locais de trabalhos, 

as normas e procedimentos prescritos na fiscalização e análise da água, assim como o 

entendimento destes e a consonância com o previsto na saúde pública, podem ser prejudicados 

pela dificuldade de reunir todas estas informações adequadamente. Este trabalho visa avaliar se 

as práticas sanitárias  das Organizações Militares encontram-se de acordo com as normas 

vigentes de saúde pública do Brasil oferecendo fonte de consulta aos profissionais da área. 

Através de pesquisa exploratória-descritiva foi produzida uma compilação documental que 

esclarece aos profissionais do Serviço de Saúde do Exército acerca dos procedimentos de 

fiscalização da água para consumo no aquartelamento, assim como fornece fonte de consulta 

que facilita o desempenho de tal tarefa. Destaca também a total conformidade dos regulamentos 

e legislações do Exército com aquelas preconizadas e utilizadas no Sistema Único de Saúde, 

pela Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, por extensão estando em acordo com a 

Organização Mundial de Saúde.  

 

 

Palavras-chave: Vigilância Sanitária. Fiscalização. Água. Aquartelamento. Consumo 

Humano. Água Potável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The sanitary conditions and potability of water for human consumption is sometimes neglected 

by medical and veterinary military personnel (referred here as health military personnel), who 

take for granted the good quality of this resource, specially in Military Organizations located in 

big cities or state capitals. Due to the many tasks these professionals tend to take up, rules and 

procedures, as well as their understanding, can be impaired, while in the absence of conditions 

to gather alf these information adequately. This paper aims to evaluate if the sanitary procedures 

of Military Organizations are compatible with those estipulated in Brazilian Public Health, 

while offering a research source to health professionals. Through exploratory-descriptive 

research a documental compilation was produced to clarify to professionals of the Army Health 

Service about procedures on human drinking water within the Military Organizations, as well 

as presenting a consulting source through which the task in hand can be made easier. This paper 

also highlights the conformity and agreement of  Army regulations and legislations with those 

proposed and utilizes by the Sitema Único de Saúde, Sanitary Surveiliance e Brazilian Health 

Ministry, and by extension agreeing with the World Health Organization. 

 

Keywords: Sanitary Surveiliance. Fiscalization. Water. Quarters. Human Consumption. 

Drinking Water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Em 2017, o relatório do Programa de Monitoramento Conjunto (JMP) da Organização 

mundial de saúde (OMS), que produziu regularmente estimativas nacionais, regionais e globais 

do progresso nas áreas de água potável, saneamento e higiene desde 1990, concluiu que cerca 

de 2,1 bilhões de pessoas não tem acesso a água potável e disponível em casa, das quais 844 

milhões não possuem nenhum acesso à água potável, necessitando em muitos casos submeter-

se a quantidades limitadas de água em condições consideradas de não-potabilidade, para 

sobreviverem. O relatório traz à luz a fragilidade da relação das sociedades contemporâneas 

com a disponibilidade de água potável e a importância da manutenção e observação dos padrões 

de qualidade da água para a continuidade e perpetuação da saúde tanto do ponto de vista 

individual quanto no que tange sua importância para o funcionamento de uma sociedade 

economicamente viável e que preza pelo bem-estar de seus cidadãos.   

 Dentro desse amplo cenário, vislumbra-se a égide das Forças Armadas que inúmeras 

vezes buscam prestar aos cidadãos sua mão amiga e bem fazer à estabilidade da nação por meio 

seja de ações afirmativas nas mais variadas necessidades da população, seja no exercício 

constante do aprimoramento técnico-profissional inerente ao militar por ocasião de seu 

compromisso com a instituição. 

 De acordo com a OMS, a ingestão de água imprópria para o consumo é responsável por 

80% de todos os casos de diarreia aguda no mundo. O número de óbitos decorrentes destes 

casos chega a 1,5 milhão, afetando em especial crianças menores de cinco anos em países cujas 

condições de saneamento e moradia são precárias, devido à desidratação (OMS, 2017).  

 Não fossem bastante alarmantes os dados apresentados, outras doenças de veiculação 

hídrica, e que não somam às estatísticas relacionadas à diarreia aguda também são motivo de 

preocupação, como a Hepatite A, responsável por 12,3% do total de surtos relacionados a 

doenças de transmissão pela água ou alimento que foram notificados ao Centro de Vigilância 

Epidemiológica do estado de São Paulo entre 1999 e 2008 (CVE/SP, 2009). Podemos ainda 

citar, e convenientemente descreveremos brevemente, outros patógenos importantes para a 

compreensão da relevância das ações de fiscalização da água de consumo, como: E. coli, 

Salmonella tiphy, Vibrio cholerae, Entamoeba histolytica, Rotavírus, entre outros. 

 Em vista dos impactos para a saúde que a ingestão de água de má qualidade e imprópria 

para o consumo pode acarretar fica evidente a importância de se fiscalizar em qualquer 
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ambiente este recurso essencial para o ser humano. Como em qualquer ambiente de trabalho, e 

ainda mais por suas particularidades, para as unidades militares e para os profissionais que 

nelas atuam é importante compreender e ter bem sedimentados os procedimentos, métodos e 

legislações que controlam o desempenho da sensível atividade de vigilância sanitária. 

O estado sanitário e de potabilidade da água para consumo humano é por vezes 

negligenciada pelos profissionais militares de saúde em razão da assunção da boa qualidade 

deste recurso, em especial nas Organizações Militares localizadas em grandes cidades e 

capitais. Por vezes diante das múltiplas funções que estes profissionais vêm a exercer em seus 

locais de trabalhos, as normas e procedimentos prescritos na fiscalização e análise da água, 

assim como o entendimento destes e a consonância com o previsto na saúde pública, podem ser 

prejudicados pela dificuldade de reunir todas estas informações adequadamente. Assim esse 

trabalho visa avaliar a literatura acerca das práticas sanitárias  das Organizações Militares 

encontram-se de acordo com as normas vigentes de saúde pública do Brasil e com as próprias 

atribuições e particularidades das funções militares, constituindo uma fonte de fácil acesso e 

compreensão para os militares de saúde que atuem na fiscalização da água para consumo 

humano. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. METODOLOGIA 

 Foi utilizado o método de pesquisa exploratória-descritiva com a finalidade de produzir 

uma compilação documental que esclarecesse aos profissionais de saúde acerca dos 

procedimentos de fiscalização da aguá para connsumo no aquartelamento, assim como 

fornecesse fonte de consulta que facilitasse o desempenho de tal tarefa. A busa por tal finalidade 

deu-se partindo de uma revisão bibliográfica para situar historicamento e contemporaneamente 

a importância e o impacto da água para a saúde humana, tanto globalmente quanto no meio 

militar.  

 Para isso, o trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica que utilizou como fonte de 

busca as ferramentas Google Scholar, Google e PubMed, além de consultas diretas a sites de 

órgãos governamentais e não-governamentais, relacionados a legislação específica de saúde 

coletiva, epidemiologia e aqueles que regem as normas sobre tais assuntos. 

 A premissa na elaboração do trabalho partiu da observação do autor e de sua experiência 

pessoal no entendimento das legislações e na correta conduta quando no papel de fiscal da 

situação sanitária de aquartelamentos do Exército Brasileiro. Na busca por produzir substrato 

teórico, para compreensão da importância deste tema, e material de apoio ao profissional militar 

de saúde no desempenho de suas funções, este trabalho tem carater essencialmente qualitativo, 

com ênfase no estudo documental e associação das informações e políticas disponíveis na 

bibliografia e legislação mais atualizadas. 

 

2.2.  IMPACTO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SAÚDE 

 

 Em 2015, 2,1 bilhões de pessoas apresentavam-se em situação de consumo de água 

considerada não segura, segundo os parâmetros de avaliação da OMS. A definição de água 

segura para consumo, ou água de gerenciamento seguro, é o uso para consumo de água que 

tenha sido obtida através de uma fonte com melhoramentos em seu método de tratamento, em 

local próximo àquele onde é demandado o recurso, disponível quando necessária e livre de 

contaminação quimica e fecal. Estes dados nos ajudam a vislumbrar o impacto para a saúde que 

a água para consumo humano tem não só nacionalmente, mas seu impacto nas políticas públicas 

globais (OMS, 2017). 

 Da estimativa acima, a OMS considera que 159 milhões de pessoas, em especial em 

áreas rurais, obtém sua água de fontes superficiais, ou seja, rios, lagos, córregos, mananciais e 

outros corpos de água que correm imediatamente sobre a superfície terrestre. São justamente 
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destas fontes que provém as principais implicações graves para a saúde humana. Esta fontes 

estão diretamente suscetíveis a contaminação com resíduos químicos de aspersão e despejo, 

zoonoses de transmissão hídrica e aos patógenos de transmissão fecal-oral, principais 

precipitadores das doenças diarreicas de transmissão hídrica. Estas doenças são responsáveis 

por cerca de dois milhões de mortes todos os anos, com sua maioria ocorrendo em crianças 

abaixo de cinco anos, em especial na África sub-saariana e Norte e no Centro-Sul asiático 

(OMS, 2017). 

 As doenças diarreicas agudas podem ser divididas em não-infecciosas e infecciosas. 

Estas últimas podem ser utilizadas como modelo para termos uma superficial noção da 

epidemiologia das doenças de transmissão hídrica no Brasil, uma vez que 80% da diarréias 

agudas no mundo estão relacionadas ao uso de água imprópria para consumo e que estas duas 

categorias de doenças dividem em boa parte seus principais agentes etiológicos, como a 

Salmonella typhii, Vibrio cholerae e o Rotavírus.  

No Brasil o número de casos registrados de doença diarreica aguda aumentou em quase 

60% entre 2007 e 2017, fato que pode estar relacionado com a implantação de Unidades 

Sentinelas no Serviço Básico de Saúde, uma vez que observamos que de acordo com o 

Diagnóstico do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) 2017 houve uma 

elevação de 1,7% nas ligações de água e 3,2% na ampliação da rede de esgoto, em comparação 

ao ano de 2016, apontando para o franco avanço nas áreas de Saneamento Básico e 

disponibilidade de água, e apontando para uma crescente preocupação dos órgãos de saúde 

pública com a temática da água (SNIS, 2017). 

 As principais doenças relacionadas à ingestão de água contaminada são a cólera, a febre 

tifóide, hepatite A e as doenças diarreicas transmitidas pelas Shigella, E, coli, Norovírus, 

Rotavírus, Ameba, Giardia etc. Através das tabelas abaixo relacionadas, retiradas do Anexo I 

da Diretriz Para Situações de Surtos de Doenças e Agravos de Veiculação Hídrica, é possível 

verificar uma relação dos pricipais micro-organismos patogênicos causadores de doenças 

transmitidas pela água, assim como informações acerca de suas infectividade, sinais e sintomas 

e resistência ao cloro (SIVEP/DDA, 2018). 
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Tabela 1. Principais microrganismos bacterianos patogênicos sugeridos como causa de doenças 

transmitidas pela água. 
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Tabela 1 (continuação). Principais microrganismos bacterianos patogênicos sugeridos como 

causa de doenças transmitidas pela água. 

 
Fonte: adaptado de OMS (2011), BRASIL 2010, BRASIL 2017f, g. 

Nota: Os microrganismos patogênicos de veiculação hídrica listados acima têm sido confirmados por estudos epidemiológicos e relatos de casos. 

Parte da demonstração da patogenicidade envolve a reprodução da doença em hospedeiros suscetíveis aos agentes patogênicos. Estudos 
experimentais, em que voluntários adultos são expostos para definição do número de microrganismos, proveem informação relativa sobre a dose-
resposta. Como a maioria desses estudos é realizada com voluntários imunocompetentes, adultos e sadios, os dados relativos à dose-resposta 
são aplicáveis a apenas parte da população exposta, e a extrapolação para grupos com diferentes perfis de imunidade exige estudos específicos. 
Obs.: 

a) Período de detecção do estágio infeccioso em água, a 20oC: duração: até uma semana; moderada: de uma semana a um mês; e longa: acima 
de um mês. 
b) Quando o microrganismo está no seu estágio infeccioso, livremente suspenso em água, nas dosagens e nos tempos de contato usuais e em PH 
entre 7 e 8. Baixa significa 99% de inativação a 20º geralmente < 1 minuto; moderada 1 -30 minutos; alta > 30 minutos. Na caracterização moderada 
para resistência, a população do agente não é completamente inativada. Os organismos que sobrevivem e crescem em biofilme como Legionella 

e micobactéria ficam protegidos da cloração. 

c) Dados obtidos a partir de experimentos com voluntários humanos adultos, imunocompetentes ou de evidências epidemiológicas. 

e) A principal rota de infecção é feita pelo contato com a pele, mas pode ser assimilada por ingestão e desenvolver processo infeccioso em pessoas 
com neoplasias e com quadro de imunodeficiência. 

f) Em águas com temperaturas medianamente elevadas. 

g) Vibrio cholerae pode persistir por longos períodos em associação com copépodes e outros organismos aquáticos. 
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Tabela 2. Principais microrganismos virais patogênicos sugeridos como causa de doenças 

transmitidas pela água. 

Fonte: adaptado de WHO (2011), BRASIL 2010, BRASIL 2017f, g. 

Nota: Os microrganismos patogênicos de veiculação hídrica listados acima têm sido confirmados por estudos epidemiológicos e relatos de casos. 

Parte da demonstração da patogenicidade envolve a reprodução da doença em hospedeiros suscetíveis aos agentes patogênicos. Es tudos 
experimentais, em que voluntários adultos são expostos para definição do número de microrganismos, proveem informação relativa sobre  a dose-
resposta. Como a maioria desses estudos é realizada com voluntários imunocompetentes, adultos e sadios, os dados relativos à dose-resposta 
são aplicáveis a apenas parte da população exposta, e a extrapolação para grupos com diferentes perfis de imunidade exige estudos específicos. 
Obs.: 

a) Período de detecção do estágio infeccioso em água, a 20oC: duração: até uma semana; moderada: de uma semana a um mês; e longa: acima 
de um mês. 
b) Quando o microrganismo está no seu estágio infeccioso, livremente suspenso em água, nas dosagens e nos tempos de contato usuais e em PH 
entre 7 e 8. Baixa significa 99% de inativação a 20º geralmente < 1 minuto; moderada 1 -30 minutos; alta > 30 minutos. Na caracterização moderada 
para resistência, a população do agente não é completamente inativada. Os organismos que sobrevivem e crescem em biofilme como Legionella 

e micobactéria ficam protegidos da cloração. 

c) Dados obtidos a partir de experimentos com voluntários humanos adultos, imunocompetentes ou de evidências epidemiológicas. 

e) A principal rota de infecção é feita pelo contato com a pele, mas pode ser assimilada por ingestão e desenvolver processo infeccioso em pessoas 
com neoplasias e com quadro de imunodeficiência. 

f) Em águas com temperaturas medianamente elevadas. 

g) Vibrio cholerae pode persistir por longos períodos em associação com copépodes e outros organismos aquáticos. 
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Tabela 3. Principais protozoários patogênicos sugeridos como causa de doenças transmitidas 

pela água. 

 

Fonte: adaptado de WHO (2011), BRASIL 2010, BRASIL 2017f, g. 

Nota: Os microrganismos patogênicos de veiculação hídrica listados acima têm sido confirmados por estudos epidemiológicos e relatos de casos. 
Parte da demonstração da patogenicidade envolve a reprodução da doença em hospedeiros suscetíveis aos agentes patogênicos. Es tudos 
experimentais, em que voluntários adultos são expostos para definição do número de microrganismos, proveem informação relativa sobre a dose-

resposta. Como a maioria desses estudos é realizada com voluntários imunocompetentes, adultos e sadios, os dados relativos à dose-resposta 
são aplicáveis a apenas parte da população exposta, e a extrapolação para grupos com diferentes perfis de imunidade exige estudos específicos. 
Obs.: 
a) Período de detecção do estágio infeccioso em água, a 20oC: duração: até uma semana; moderada: de uma semana a um mês; e longa: acima 
de um mês. 

b) Quando o microrganismo está no seu estágio infeccioso, livremente suspenso em água, nas dosagens e nos tempos de contato usuais e em PH 
entre 7 e 8. Baixa significa 99% de inativação a 20º geralmente < 1 minuto; moderada 1 -30 minutos; alta > 30 minutos. Na caracterização moderada 
para resistência, a população do agente não é completamente inativada. Os organismos que sobrevivem e crescem em biofilme como Legionella 
e micobactéria ficam protegidos da cloração. 

c) Dados obtidos a partir de experimentos com voluntários humanos adultos, imunocompetentes ou de evidências epidemiológicas. 

e) A principal rota de infecção é feita pelo contato com a pele, mas pode ser assimilada por ingestão e desenvolver processo infeccioso em pessoas 
com neoplasias e com quadro de imunodeficiência. 

f) Em águas com temperaturas medianamente elevadas. 

g) Vibrio cholerae pode persistir por longos períodos em associação com copépodes e outros organismos aquáticos. 
  

 

 

 

  

2.3. PANORAMA HISTÓRICO-MILITAR DOS AGRAVOS DE SAÚDE 
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 “Se tiveres cuidado com seus homens, e acampar em terreno firme, o exército estará 

livre de doenças de todo o tipo, e isso significará vitória”. As palavras de Sun-Tzu em seu 

clássico A Arte da Guerra, escrito no século IV a.C., trazem para perto de nós a preocupação 

atemporal dos grandes estrategistas militares com a saúde de sua tropa. No seu 9° capítulo, O 

Exército em Marcha, A Arte da Guerra traz para o leitor atento inúmeras referências a medidas 

cautelares a serem tomadas para evitar que a tropa adoeça, com especial preocupação relativa 

aos cuidados com a água e com como se posicionar em relação aos corpos de água a fim de 

evitar contaminações, intoxicações e até patógenos e vetores que ali possam existir. 

 Em 1887 o pintor russo Viktor Vasnetsov pintou a obra “Os Quatro Cavaleiros do 

Apocalipse”. A obra apresentando a morte, a fome, a peste (doenças) e a guerra marchando 

armados sobre seus cavalos e fazia referencia ao textos bíblicos, porém 83 anos antes,  

marchando em direção a Rússia sob o comando de Napoleão, foram os franceses os verdadeiros 

derrotados pelos personagens retratados.  

 Em marcha com 600 mil homens, no intuito de controlar a Rússia, a tropa se deparou 

com condições sanitárias deploráveis ainda nas comunidades rurais polonesas, enfrentando 

abrigos infestados de piolhos e poços com água de qualidade ruim. A chegada das chuvas 

primaveris representou o alagamento do terreno e dificuldade do componente de suprimento 

em se manter no ritmo de marcha da infantaria, rapidamente a água consumida passou a ser 

aquela encontrada com meios de fortuna e um surto de disenteria se abateu sobre o efetivo. 

 Finalmente, na Lituania, a total escassez de água para higiene pessoal e a necessidade 

de abrigar-se do frio em acomodações pequenas fez com que os piolhos tomassem conta da 

tropa, abatendo 80.000 homens vítimas do tifo. Ao fim da campanha, o grande inimigo foram 

os micro-organismos Rickettsia prowazekii e Bartonella quintana, e o efetivo retornou com 

apenas 30.000 homens, no que pode ter sido a campanha com o maior número de óbitos 

militares por doenças, antes das Guerras Mundiais (ROY, 2018). 

  Durante a Guerra da Criméia, quando o Império Russo combateu contra a Aliança 

Anglo-Franco-Sarda e o Império Otomano entre 1853 e 1856, havia uma evidente mudança de 

paradigma ocorrendo dentro da medicina militar com o uso das imobilizações gessadas e das 

triagens de feridos sendo implementadas para manter os combatentes em batalha e evitar baixas 

excessivas. O combate, de forte componente naval, foi vencido pelas forças aliadas, contudo 

não sem pagar um relevante preço. Uma epidemia de cólera, doença de transmissão fecal-oral 

e relacionada diretamente a qualidade da água para consumo e das condições de higiene e 

direcionamento de resíduos, se abateu sobre a armada aliada no Mar Negro praticamente 



20 

 

 

exterminou o efetivo. O surto contabilizou 6000 soldados britânicos mortos por esta causa no 

Hospital Militar de Selimiye, na Turquia, não contabilizadas as mortes embarcadas. Melhorias 

sanitárias e de higiene para o efetivo a bordo de navios de guerra fizeram parte do plano de 

melhorias adotado pelas nações envolvidas como lição das perdas humanas (ROY; KAUSHIK, 

2018). 

 No Brasil, o caso mais clássico de conflito no qual a tropa foi vitimada por moléstias 

infecciosas, vindo a sofrer relevantes perdas humanas, ocorreu durante a Guerra do Paraguai, 

mais especificamente na Retirada da Laguna. Neste episódio, tão bem narrado pelo Visconde 

de Taunay, foi contabilizado um total de 2.300 baixas de militares afligidos pelas mais diversas 

doenças, mortos em combate ou desertores. A coluna partiu de Uberaba rumo ao Paraguai com 

3000 homens e antes de encontrar qualquer conflito teve seu efetivo assolado pelo tifo, béri-

béri, varíola, malária e, o grande vilão da coluna, cólera. Em 1867, ao chegar ao Paraguai, o 

efetivo era composto por 1680 homens sob comando do Coronel Carlos de Morais Camisão, 

que diante da precariedade que enfrentava a tropa decidiu pela retirada. No decorrer de oito de 

maio a 11 de Junho de 1867, a coluna teve seu efetivo e moral dizimados pelas constantes 

investidas da cavalaria paraguaia, mas principalmente pela cólera, chegando a seu reduto de 

paz, a fazenda Jardim no Porto Canuto, com apenas 700 homens, alquebrados pela doença e 

pela fome, porém aonde teve fim a epidemia e os enfermos puderam se reestabelecer (DE 

CARVALHO MARTINS, 2004). 

 Na época da narrativa do Visconde de Taunay, muitas eram as dúvidas acerca da 

etiologia da doença e de como ela teria alcançado a coluna em localidades tão longínquas e 

isoladas, os estudiosos e observadores, contudo já eram ávidos em correlacionar inúmeras 

doenças com a má-higiene e certas praticadas que consideravam pouco civilizadas. Neste 

contexto o Visconde em determinado momento de seu relato em A Retirada da Laguna, 

questiona-se: 

Seria a carne estragada que éramos obrigados a ingerir, ou a fome que 

padecíamos quando o nojo era maior que a necessidade? Seria o calor 

insuportável dos incêndios, que fazia nosso sangue fervilhar, ou a intoxicação 

provocada por todas as substâncias vegetais que devorávamos: hastes tenras, 

frutas verdes ou podres? Ou, finalmente, a insalubridade do ar, viciado pelas 

águas estagnadas das lagoas e dos brejos, numerosos nas região? 

 E em outro momento, pouco anterior à eclosão da epidemia de cólera dentro da coluna, 

ao observar a fome que se abatia sobre os soldados e em relato da miséria que passavam, 
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aventou a possibilidade de que a tropa fosse acometida por uma epidemia, tendo em vista os 

hábitos que eram adotados conforme se fazia escasso o alimento e a esperança do efetivo: 

"Um espetáculo repulsivo revelou-nos, neste lugar, o quanto era medonha a fome 

dos nossos soldados. Ia-se abater um boi estafado, quase moribundo: ao redor 

do infeliz animal um circulo já se formara, cada qual aguardando com ansiedade 

os jatos de sangue, alguns para recolhê-lo numa vasilha e levá-lo, outros para 

bebê-lo ali mesmo, e, no momento oportuno todos se lançaram a um só tempo, 

os mais distantes disputando com os mais próximos. Isto sucedia todos os dias. 

O açougueiro mal tinha tempo de cortar o animal e de certo modo já era preciso 

arrancar-lhes os pedaços das mãos para levá-los ao local da distribuição. Os 

restos, as víscera, o próprio couro, tudo era despedaçado no ato e prontamente 

devorado, mal assado ou mal cozido: refeição odiosa que não podia deixar de 

dar origem a algumas epidemias” 

 

 Quando se trata da observação da importância da água na saúde das tropa é essencial 

citarmos o Coronel Médico Dr. João Muniz Barreto de Aragão, patrono do Serviço de 

Veterinária do Exército Brasileiro, em especial pela sua contribuição com seu trabalho A 

Distribuição da Água aos Exércitos em Marcha e em Operações. O trabalho publicado no 

Boletim da Sociedade Médico-Cirúrgica Militar em 1917, foi uma sensível mostra da 

preocupação e reconhecimento da importância da higiene militar e fiscalização sanitária. No 

trabalho o Coronel Muniz Barreto demonstra conhecimento da contribuição da água como 

vetor de inúmeras moléstias e chega a elencar sua participação na disseminação da febre tifóide. 

Discute ainda os métodos para filtragem e purificação da água e avalia a possibilidade de 

empregar aqueles métodos para uma tropa em campanha, levando em consideraççao o tamanho 

dos utensílios a serem transportados e o colume de água passível de depuração, tal qual a 

serventia destes mesmos volumes aos efetivos numeroso das Forças. Em seu artigo o Coronel 

propõe, pela primeira vez, critérios objetivos a serem utilizados na distribuição da água a uma 

força de marcha, enumerando:  

1°. Saber se a sua quantidade é suficiente para abastecer toda a força; 

2°. Conhecer as condições geológicas do local onde se vai efetuar a captação; 

3°. Conhecer as condições topográficas, as condições 

de saúde dos habitantes das circunvizinhanças; 

4°. Conhecer o estado de pureza do liquido quanto 

a germes infecciosos (exame bacteriológico) e sua composição 

quimica (exame quimico).  
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 Nos conflitos do último século, a 2ª Guerra Mundial destacou-se por seu vulto e número 

de baixas, estimado entre 70-85 milhões entre militares e civis. Do número total de baixas, 

calcula-se que 19-28 milhões tenham perecido vítimas de fome e doenças. O governo russo, em 

relatório lançado na década de 90 estimou suas mortes por fome e doença em 9 milhões, o que 

representaria 30% do total de baixas do país durante a 2ª Guerra Mundial (ELLMAN, 1994) .  

No transcurso dos combates nos pós-guerra, ambientados em sua maioria nos teatros de 

operações do Oriente Médio, a constante observação da Organização das Nações Unidas (ONU) 

e de outros órgãos e entidades ligadas aos direitos humanos lançou luz sobre questões 

humanitárias nos conflitos. A atuação destas entidades permitiu uma melhor aferição 

quantitativa e qualitativa do comprometimento de recursos essenciais à saúde, como a 

disponibilidade de água de qualidade e acesso a alimentos e medicações, quando da ocorrência 

de conflitos em determinadas regiões. Em 1994, durante os conflitos em Sarajevo, na antiga 

Iugoslávia, e naqueles da Guerra do Golfo, a Cruz Vermelha fazia apelos para que as forças 

militares não bombardeassem estações de água e de geração de energia elétrica tendo como 

base argumentativa a Convenção de Genebra, que em seu artigo 54 proíbe ataques “a objetos 

indispensáveis para a sobrevivência da população civil” (PIERCE, 1994).  A UNICEF 

publicou, em 18 de Março de 2019, o documento Water Under Fire (Água sob Fogo), aonde 

avalia o impacto das doenças veiculadas pela água e a disponibilidade desta nas regiões de 

conflito. O relatório concluiu por meio de estudos de 16 países em conflito armado, que em 14, 

excetuados a Síria e Líbia, crianças apresentavam maior risco de serem vitimadas por recursos 

hídricos contaminados do que por tiros e bombardeios. O relatório traz entre outros exemplos 

os casos da Guerra Civil do Iêmen, que deixou 19 milhões de pessoas sem acesso à água segura 

para consumo, no que se tornou um dos maiores desastres humanitários da história, e  o caso 

dos refugiados Rohingya em Bangladesh, que nos últimos dois anos tem lutado contra a 

epidemia de cólera decorrente do acesso prejudicado a fontes confiáveis deste recurso. O 

relatório conclui que crianças de 5 a 15 anos têm duas vezes mais chance de morrer de doenças 

de veiculação hídrica do que de causas violentas em áreas de conflito, enquanto em crianças até 

cinco anos os números aumentam para 20 vezes mais chances de morrer de doenças de 

transmissão hídrica do que por causas violentas.  

 

2.4. ANÁLISE DO MATERIAL DOCUMENTAL 

 Os regulamentos, manuais e orientações que controlam as práticas de fiscalização e 

vigilância da água para consumo humano nos aquartelamentos do Exército Brasileiro, são 
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baseados em documentos de saúde pública do SUS e da OMS, que pautam as boas práticas e 

os critérios mínimos a serem considerados para que se possa considerar a água segura para 

consumo, em nosso enfoque a ser considerado o ponto de vista microbiológico. 

 Analisaremos documentos, entre lavrados pelo próprio Exército Brasileiro e Ministério 

da Saúde e Vigilância Sanitária, dos quais com entendimento será possível compreender com 

mais clareza as rotinas a serem tomadas no desempenho da fiscalização nas Organizações 

Militares. 

 O Manual de Ensino Higiene e Saneamento em Campanha (EB60-ME-17.401) versa 

especificamente sobre os hábitos para a tropa em deslocamento, porém é importante olharmos 

para este volume uma vez que reflete a importância que o Exército atribui ao tema. Neste 

manual podemos perceber como a higidez dos combatentes e de todo o pessoal envolvido em 

uma campanha é considerado assunto de primeira importância no planejamento de uma 

manobra. Abordando os temas de higiene, gestão de resíduos e do controle pessoal e ambiental 

das doenças transmissíveis, o Manual, ainda que de publicação recente, coloca em pauta, em 

sua maioria, aquelas que devem ser as preocupações de qualquer Comandante no tocante à 

saúde em campanha. O EB60-ME-17.401, define entre as missões do Serviço de Saúde em 

campanha apresentar sugestões acerca a localização dos quartéis, acantonamentos e 

estacionamentos e controle da qualidade da água. Em sua parte 2.2.5, faz referência direta ao 

conceito de Padrão de Potabilidade da Água, orientando para que os profissionais se guiem pela 

Portaria de Consolidação n° 5, que será analisada mais a frente, e é a pedra fundamental das 

orientações dos manuais do Exercito sobre este tema.  

 O Programa de Auditoria em Segurança Alimentar do Exército Brasileiro (PASA) é o 

programa ligado a Diretoria de Abastecimento, subordinada ao COLOG, que é dotado de 

compilar a legislação acerca da vigilância e das boas práticas de fabricação e abastecimento de 

alimentos e água. Sua legislação é constituída por 3 documentos: Manual de Alimentação das 

Forças Armada MD42-M-03, Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas 

MD42-R-01 e a Resolução RDC 216 da ANVISA – Regulamento Técnico de Boas Práticas 

Para Serviços de Alimentação. O MD42-M-03 por não tratar do tema aqui abordado não será 

apresentado com mais pormenores. 

 O Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas (MD42-R-01) 

constitui documento publicado em 2015 que tinha como um de seus objetivos a sistematização 

de ações que contribuam para a garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias ao 

processamento seguro de alimentos nas instalações militares, respeitadas as particularidades 

relativas à atividade-fim de cada OM. O Regulamento não trata de questões quantitativas 
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diretamente, porém determina os executantes das ações de fiscalização e vigilância e aquilo que 

deve ser observado, e trazendo como Anexo (Tabela 4) um documento com fins de servir de 

check-list de boas práticas para o serviço de alimentação. Nos itens 71 a 75 aborda-se  o 

abastecimento de água potável e lá podemos verificar as medidas práticas que o militar do 

Serviço de Saúde irá utilizar para, objetivamente, verificar se a água de seu aquartelamento é 

ou não própria para uso. O documento dedica somente um artigo ao estabelecimento do que são 

as medida e condições básicas para a utilização de determinada água e de como proceder sua 

fiscalização, porém tendo como farol os 7 parágrafos aqui subescritos podemos considerar essa 

a base da política militar de fiscalização da água: 

                                CAPÍTULO XII  

                         ÁGUA PARA CONSUMO 

  Art. 58. Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deve 

passar por processo de desinfecção ou cloração. A água utilizada para o 

consumo direto ou no preparo dos alimentos deve ser controlada, independente 

das rotinas de manipulação dos alimentos.  

 

 § 1o A água para consumo deve ser límpida, transparente, insípida e inodora.  

 § 2o É obrigatória a existência de reservatório de água edificado e/ou 

revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água, isento de 

rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos, dentre outros defeitos, em 

adequado estado de higiene e conservação e mantido tampado.  

 § 3o O reservatório de água deve ser lavado e desinfetado no máximo a cada 

6 meses e na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água.  

 § 4o Após toda desinfecção da água, deve ser realizada análise bacteriológica 

para pesquisa de coliformes totais e fecais.  

 § 5o As águas de poços, minas e outras fontes alternativas devem ser tratadas 

e a sua qualidade controlada por meio de análise laboratorial, no mínimo para 

pesquisa de coliformes totais e fecais.  

 § 6o O gelo para utilização em alimentos deve ser fabricado com água potável 

e mantido em condição higiênico-sanitária que evite sua contaminação.  

 § 7o Veículos transportadores de água para consumo humano devem 

apresentar os laudos de análises laboratoriais.  

 

Tabela 4. Checklist de Boas Práticas para o Serviço de Alimentação 

 A Resolução RDC 216 da ANVISA – Regulamento Técnico de Boas Práticas Para 

Serviços de Alimentação é o documento publicado em 2004 pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), a partir de uma revisão feita pela Diretoria Colegiada da 
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O documento reafirma seu compromisso afirmando 

a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de 

alimentos, visando a proteção à saúde da população, e a necessidade de harmonização da ação 

de inspeção sanitária em serviços de alimentação, para sua confecção. Neste documento a 

Vigilância Sanitária buscou estabelecer uma série de Procedimentos Operacionais Padrão com 

vias de facilitar o acompanhamento, pelos encarregados locais e autoridades, dos itens a serem 

observados. Também há no documento um compilado de definições pertinentes ao tema e de 

legislações-base, algo muito similar ao que observamos no MD42-R-01, visto que este tem 

como fundamentação aquele, guardando parar si as especificidades do ambiente militar. 

 A Portaria de Consolidação n° 5 (PC5/17), de 28 de Setembro de 2017, é o documento 

mais importante do qual iremos falar, e a partir dele serão provavelmente daqui em diante 

formuladas as políticas de saúde de forma geral. Isso porque essa é a portaria de consolidação 

das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, que devem todo 

obedecer a tal portaria. A portaria é extensa, possuindo 444 páginas sobre diversos assuntos, 

mas a parte que é pertinente a este trabalho diz respeito a sua parte a qual incorporou o que 

constava na Portaria n° 2914 do Ministério da Saúde, de 12 de Dezembro de 2011 (revogada), 

que dispunha sobre os procedimentos de controle e de vigilância da água para consumo humano 

e seu padrão de potabilidade. Não houve, porém mudança alguma nos parâmetros e nas 

concentrações máximas permitidas de nenhum micro-organismo ou composto químico. 

 Conforme a PC5/17, embora os parâmetros a serem medidos e sua frequência de 

avaliação estejam determinadas no texto, fica sob responsabilidade da Vigilância Sanitária 

Municipal  controlar as análises feitas de acordo com o tipo de abastecimento, contudo para que 

não haja confusões é importante frisar o papel de cada empresa, condomínio, ou no caso deste 

estudo, Organização Militar neste contexto. A rede de distribuição coletiva atende ao 

compromisso de qualidade e potabilidade da água para consumo humano até a entrada desta 

nos reservatório dos locais particulares, de modo que qualquer local, ainda que tenha como 

fonte de água uma concessionária ou distribuidora pública, está obrigada a realizar a análise da 

potabilidade em todos os pontos de consumo. Em suma, embora a Vigilância Sanitária tenha 

total autoridade para atuar na fiscalização dentro das Organizações Militares, a partir da entrada 

da água nos encanamentos particulares, a manutenção desta água livre de sujidades e 

contaminações é encargo da instituição que disponibiliza a água no ponto de consumo. Estas 

obrigações estão indiretamente expressas na PC5/17 e são complementadas pelos textos das 

Normas Regulamentadoras 18 e 24, que evidenciam as responsabilidade s individuais das 

empresas e órgão públicos e privados de fornecer água potável a seus empregados. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Expressando a importância da qualidade da água para a saúde humana e a complexidade 

residente no desempenho da fiscalização sanitária deste importante meio, este estudo foi capaz 

de abordar objetivamente os aspectos mais relevantes deste tema. 

 A compreensão dos impactos epidemiológicos, aonde quase um terço da população 

encontra-se em situação de consumo de água não segura, e do significado histórico-militar, no 

qual observamos como as moléstias e as más condições sanitárias são por vezes responsáveis 

por derrotas importantes, pavimenta o terreno para que o profissional do Serviço de Saúde 

compreenda sua relevância e o impacto de seus serviços no resultado final da ação militar, tanto 

em campanha quanto nos aquartelamentos. 

 Em se solidificando os conhecimentos técnicos e legais, através da ordenação dos 

documentos de maior relevância e da análise destes, torna-se o profissional do Serviço de Saúde 

mais hábil e apto a realizar suas próprias considerações sobre o tema estudado. Deste modo, 

não apenas estará sendo mero executor de legislações e normas, mas um agente de mudança no 

cumprimento de seu papel e compromisso para com a Instituição e pátria que serve. 

 Dito isto, podemos considerar que, muito embora não se esgote o tema de maneira 

alguma, o objetivo de fornecer ao profissional do Serviço de Saúde do Exército ferramentas 

para executar com qualidade e objetividade suas atribuições foi bem cumprido. 

 Observamos por parte dos regulamentos e legislações utilizadas no Exército, que se 

encontram em total conformidade com aquelas utilizadas e preconizadas no Sistema Único de 

Saúde, pela Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, por extensão estando em acordo com a 

Organização Mundial de Saúde. O Exército Brasileiro também foi, conforme observado nos 

manuais, capaz de adaptar as orientações sedimentadas na saúde coletiva e do trabalho, para 

sua realidade de campanhas e vida diária, de modo a fornecer ao seu efetivo as melhores 

qualidades de trabalho possível.    

 Encontramos oportunidade de dar continuidade ao trato do tema, e a discorrer e 

compreender melhor a função do militar do Serviço de Saúde na fiscalização da água, a medida 

que não foi possível abordar as particularidades de cada região e localidade e específica. Sendo 

assim, as particularidades procedimentais e órgãos envolvidos diretamente nas análises das 

amostras permanecem como sugestão para estudos que venham a se desenvolver no futuro, com 

a certeza de que serão de muita utilidade em suas devidas regiões e que poderão contar com 

este material para dar início aos seus estudos. 
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