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CONTRIBUIÇÃO DO VETERINÁRIO MILITAR NA INTELIGÊNCIA MÉDICA

Freddy Rodrigues Thomes1

RESUMO

A  atividade  de  Inteligência  tem  como  finalidade  a  obtenção,  análise  e  a  disseminação  de
conhecimentos e é voltada para o assessoramento ao comandante.  A Inteligência Médica é conceituada
como o produto do processamento das informações médicas, biocientíficas, epidemiológicas, ambientais e
outras relacionadas à saúde humana ou animal. O presente trabalho tem por objetivos estudar inteligência
médica e sua importância no âmbito das operações militares, definir e avaliar a contribuição do veterinário
militar  na  inteligência  médica  e  propor  procedimentos  de  atuação  do  veterinário  militar  no  campo  da
inteligência médica. A consciência situacional das áreas nas quais os desdobramentos das forças militares
estão ocorrendo é de importância fundamental para o comando, que deve considerar um elevado número
de variáveis, dentre as quais a inteligência médica. No planejamento das Operações, o Veterinário Militar
deve assessorar sobre o impacto das características da área de operações no planejamento do Apoio de
Saúde. Assim, devem ser listadas as principais características do clima e topografia, temperaturas médias
anuais e umidade relativa do ar. Deve ser dada ênfase aos riscos de contaminação de água e alimentos.
Concluiu-se que os veterinários militares poderiam beneficiar as forças armadas nacionais, tando no meio
doméstico quanto em ações internacionais, apoiando o combate, nos desastres e nas operações, sendo um
especialista ainda pouco empregado neste campo.

Palavras-chave: Inteligência médica. Veterinária militar. Apoio de saúde. Operações militares.

ABSTRACT

The Intelligence activity aims at obtaining, analyzing and disseminating knowledge and is geared towards
advising the commander. Medical Intelligence is conceptualized as the product of the processing of medical,
bioscientific, epidemiological, environmental and other information related to human or animal health. The
present work aims to study medical intelligence and its importance in the scope of military operations, define
and evaluate the contribution of the military veterinarian in medical intelligence and propose procedures for
the military veterinarian to act in the field of medical intelligence. The situational awareness of the areas in
which the unfolding of the military forces is occurring is of fundamental importance for the command, which
must  consider  a  high  number  of  variables,  among  which  the  medical  intelligence.  In  the  planning  of
Operations, the military veterinarian must point out conclusions about the impact of the characteristics of the
area of  operations in the planning of  the Health Support.  Thus,  the main characteristics of  climate and
topography, average annual temperatures and relative air humidity should be listed. Emphasis should be
given to the risks of contamination of water and food. It was concluded that military veterinarian could benefit
the  national  armed  forces,  both  domestically  and  internationally,  by  supporting  combat,  disasters  and
operations.

Keywords: Medical intelligence. Military veterinarian. Force Health. Military operations.

1  Capitão  QCO Veterinário  da  turma  de  2011.  Especialista  em Aplicações  Complementares  às
Ciências Militares pela EsFCEx em 2011.
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CONTRIBUIÇÃO  DO  VETERINÁRIO  MILITAR  NA  INTELIGÊNCIA
MÉDICA

1. INTRODUÇÃO

No período clássico da Grécia Antiga, Hipócrates já dizia que ao chegar em

uma cidade estranha precisava-se saber os efeitos das estações, do vento e do

calor/frio,  a qualidade da água e o terreno da cidade para conhecer as doenças

existentes, como tratá-las e o mais importante, como preveni-las (USA, 1989). 

Segundo Bowsher et al. (2016) as sociedades modernas estão cada vez mais

integradas e riscos à saúde antes individuais rapidamente podem se transformar em

riscos  para  populações  inteiras,  influenciando  diretamente  a  geopolítica  e  a

segurança nacional.

E  ainda,  de  acordo  com Pfuetzenreiter et  al.  (2004,  p.  07)  “O  risco  de

infecções emergentes por  novas entidades patológicas ou por agentes conhecidos

aparecendo em novas áreas ou em novas condições vem aumentando nos últimos

anos.”

Rodrigues-Júnior (2011) cita as ameaças de agentes patogênicos de uso dual

e encontrados com relativa facilidade,  tais  como  Mycobacterium tuberculosis,  M.

bovis, Yersinia  pestis, Vibrio  cholerae,  as  salmonelas,  Francisella  tularensis,

Histoplasma capsulatum, herpesvírus, retrovírus, vírus da Febre Amarela, vírus da

febre hemorrágica da Dengue e o vírus da varíola humana.

A  atividade  de  Inteligência,  segundo  Roth  (2009),  tem  como  propósito  a

obtenção, análise e a disseminação de conhecimentos para o tomador de decisão. E

ainda,  a  Inteligência  Estratégica  é  voltada  para  o  assessoramento  do  Decisor

Estratégico, que no âmbito das Forças Armadas é o seu comandante.

Jarcho (1991) fornece vários exemplos das consequências de negligenciar a

atividade de inteligência médica, inclusive com revezes que podem comprometer o

esforço  de  guerra.  Na  construção  do  Canal  do  Panamá,  tanto  a  Comissão

responsável quanto os generais e almirantes envolvidos não acreditavam na teoria

do mosquito transmissor da febre amarela e assim não foi enviada equipe médica

para  o  planejamento,  construção  ou  operação  do  Canal.  Na  guerra  Hispano-
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Americana,  a  malária  foi  mais  um inimigo  a  ser  considerado  pelos  americanos,

quando, por exemplo, em uma unidade de 800 homens, 377 foram hospitalizados. E

este  fato  ocorreu  simplesmente  devido  ao  desconhecimento  da  diferença

comportamental entre os anofelinos americanos e filipinos.

Na  operação de manutenção  da paz em Angola  entre  agosto  de 1995 e

fevereiro de 1996, o Exército Brasileiro perdeu 03 militares por malária cerebral a

partir  de 78 casos diagnosticados em 439 militares expostos aos locais de maior

incidência da doença. Não foram utilizadas drogas profiláticas e foi verificado o uso

irregular de repelentes e de mosquiteiros nos alojamentos (SANCHEZ et al., 2000).

A Junta Aliada para Suporte Médico da Organização do Tratado do Atlântico

Norte cita  a importância do estudo do ambiente no planejamento operacional.  E

conceitua Inteligência Médica como o produto do processamento das informações

médicas, biocientíficas, epidemiológicas, ambientais e outras relacionadas à saúde

humana ou animal (NATO, 2015). 

Atualmente, cerca de 75% das doenças emergentes são de caráter zoonótico.

Uma grande variedade de espécies animais, domésticos ou selvagens, podem atuar

como reservatórios ou vetor para estes patógenos, que podem ser uma ameaça

para o pessoal militar desdobrado. E ainda, outra preocupação é o planejamento do

retraimento das tropas do Teatro de Operações, pois a importação de patógenos é

um risco real  que não deve ser  minimizado frente ao grande impacto que pode

causar na saúde pública e animal,  danos econômicos e opinião pública negativa

(WIJNKER; GOOIJER, 2014).

No Exército Americano é relatada a pouca coordenação existente entre os

veterinários militares e demais técnicos nos momentos de preparo das missões e

operações (USA, 1997a). A mesma extrapolação poderia ser feita para a situação

das Forças Armadas brasileiras quanto à integração entre os veterinários militares e

o  restante  do  efetivo  de  saúde,  especialmente  quanto  ao  assessoramento  dos

escalões superiores.

De acordo com Morrison (2012), os veterinários militares poderiam beneficiar

as  forças  armadas  nacionais,  tando  no  meio  doméstico  quanto  em  ações

internacionais, apoiando o combate, nos desastres e nas operações.
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No Brasil uma série de dificuldades foram verificadas devido à inexistência de

informações no ramo da inteligência médica para o processo inicial de planejamento

em  apoio  de  saúde  em  operações  de  grande  vulto  e  o  papel  dos  veterinários

militares sendo evidenciado na etapa de planejamento e na execução de apoios

(CARVALHO, 2018). 

O presente trabalho tem por objetivos estudar a inteligência médica e sua

importância no âmbito das operações militares, definir e avaliar a contribuição do

veterinário  militar  na  inteligência  médica  e  propor  procedimentos  de  atuação  do

veterinário militar no campo da inteligência médica.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A  seguir  serão  descritos  o  referencial  teórico  sobre  operações  militares,

função de combate logística, apoio de saúde, inteligência em saúde e a inserção do

veterinário militar nesse contexto.

2.1 OPERAÇÃO MILITAR, LOGÍSTICA E O APOIO DE SAÚDE

Operação Militar é um conjunto de ações realizadas desde a paz, situações

de crise até conflito armado/guerra e que utilizam forças e meios militares a partir de

uma  diretriz,  plano  ou  ordem  para  cumprir  uma  atividade,  tarefa,  missão  ou

atribuição. As operações de paz ainda possuem natureza militar, política ou social

(assistência humanitária), sob a égide da Carta das Nações Unidas e respeitando os

princípios de não intervenção e da autodeterminação dos povos (BRASIL, 2017a). A

consciência situacional das áreas nas quais os desdobramentos das forças militares

estão  ocorrendo  é  de  importância  fundamental  para  o  comando,  que  deve

considerar um elevado número de variáveis (BRASIL, 2015). 

O manual EB20-MF-10.102 de Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014a, p.

44)  conceitua  a  função  de  combate  Logística  como  um conjunto  de  atividades,

tarefas e sistemas inter-relacionados para prover apoios e serviços e engloba as
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áreas de apoio ao material, apoio ao pessoal e, por fim, apoio de saúde, no qual

está inserido o Veterinário Militar. 

 O apoio de saúde é fundamentado na conformidade com os planos táticos,

proximidade do elemento apoiado, continuidade, controle, mobilidade e flexibilidade.

Deve estar sincronizado com os planejamentos táticos e manter estreita ligação, por

meio de um canal técnico.

2.2 INTELIGÊNCIA EM SAÚDE

De acordo com o manual de campanha EB70-MC-10.238 de Logística Militar

Terrestre (BRASIL,  2018 p. 74),  dentre as atividades de apoio em saúde está a

inteligência  em saúde ou inteligência  médica.  E o mesmo manual  (p.  79)  assim

define a coleta, avaliação, análise, interpretação e disseminação dos conhecimentos

relacionados à saúde,  tais como informações ambientais,  médicas,  biocientíficas,

epidemiológicas,  exame de corpo de delito,  dados socioeconômicos e  de saúde

pública de áreas consideradas de alto valor estratégico para a segurança do País,

em situação de guerra e de não guerra. O manual (p. 75) ainda considera que o

veterinário  militar  tem  atuação  na  preservação  da  higidez  da  tropa,  compondo

equipes multidisciplinares de saúde com o intuito de avaliar as possíveis ameaças à

saúde inerentes ao ambiente operacional.

O manual de Apoio de Saúde em Operações Conjuntas MD42-M-04 (BRASIL,

2017b) cita as principais competências da inteligência em saúde, tais como coletar e

processar  os  dados  de  interesse  referentes  ao  Apoio  de  Saúde,  produzindo  os

conhecimentos necessários para a elaboração dos planos e ordens. E diz ainda que

consiste  na  compilação  de  toda  a  informação  relevante  para  a  saúde,  o

dimensionamento dos riscos de saúde e ambientais  às quais as tropas poderão

estar  expostas,  a  análise  das  capacidades  em  saúde  nas  áreas  de  interesse,

integrar a análise de ameaça para a saúde à ameaça global da operação, dentre

outras.

É uma tarefa secundária, mas permanente, de toda a equipe de saúde coletar

informações médicas, epidemiológicas, ambientais, humanas ou animais que podem
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ser  úteis  para a  produção de inteligência médica para  ser  reportada aos canais

apropriados (NATO, 2015).

Sendo também indispensável para subsidiar as decisões do comando quanto

a riscos,  ameaças e  suscetibilidades da  tropa  e  deve  incluir  recomendações  de

proteção e medidas profiláticas do efetivo empregado (BRASIL, 2014b).

De acordo com Bressem (2008) a Inteligência Médica pode ser utilizada nos

níveis estratégico, tático e operacionais de planejamento de operações. E devem

prover informações sobre:

 Fatores geográficos como os efeitos do clima, topografia da área, fauna e

flora;

 Doenças endêmicas e epidêmicas, sua importância e prevalência, medidas

profiláticas locais, cepas resistentes, tratamentos, etc.

 Ameaças ambientais, indícios de atividades poluidoras na área;

 Capacidades  químicas,  biológicas,  radiológicas  e  nucleares  dos  países

envolvidos, se for o caso;

 Capacidades médicas civis e militares e os recursos acessíveis no Teatro de

Operações.

O Manual de Apoio de Saúde em Operações Conjuntas (BRASIL, 2017b) cita

as competências de uma Seção de Planos e Operações e Inteligência em Saúde,

dentre  as  quais  coletar  e  processar  os  dados de  interesse  referentes  ao Ap  S,

produzindo os conhecimentos necessários para a elaboração dos planos e ordens e

também estudar  as  capacidades,  limitações  e  carências  que  impactem o Ap  S.

Quanto à obtenção, consolidação e análise de dados estatísticos, podem constar

tipos de doenças (endêmicas etc.) e principais causas de óbito em combate. 

Ainda,  a  Inteligência  em  Saúde  poderia  ser  beneficiada  por  alguns  dos

objetivos  citados  por  Waldmann  (1991)  em  relação  à  vigilância  epidemiológica,

como por exemplo:

 A identificação de problemas de saúde pública nas áreas de interesse;

 A detecção de epidemias locais;

 Documentação  da  disseminação  de  doenças  presentes  nas  futuras
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áreas de operação;

 Estimar  a  magnitude  da  morbidade  e  mortalidade  provocadas  por

agravos comuns na área de interesse;

 Identificar fatores de risco locais relacionados à ocorrência de doenças;

 Elaborar recomendações com as medidas necessárias para prevenir a

ocorrência de determinados agravos à saúde;

2.3 O PAPEL DO VETERINÁRIO MILITAR 

A Junta de Serviços de Saúde das Forças Armadas norte-americanas define

o serviço veterinário não só como uma ciência voltada à saúde animal, mas com

diversos aspectos voltados para a saúde humana, como vigilância de doenças de

caráter zoonótico, epidemiologia, proteção à saúde, educação sanitária, etc. (USA,

2018).

Ainda  de  acordo  com  Pfuetzenreiter et  al.  (2004),  a  proteção  contra

enfermidades coletivas presente na formação do médico veterinário capacitaria a

sua atuação no grupo de profissionais de saúde. Assim, em um contexto estratégico

para a preparação de operações militares, o veterinário seria um importante ator a

ser considerado.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido como trabalho de conclusão do Curso

de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

(EsAO) do Exército Brasileiro, realizado entre os meses de maio a novembro de

2019 e pode ser caracterizado como uma pesquisa bibliográfica que compreende

um estudo retrospectivo, de natureza aplicada, de abordagem qualitativa e do tipo

descritiva.

Para alcançar os objetivos propostos foram realizadas revisões teóricas do

assunto,  através  de  pesquisas  bibliográficas  de  manuais  de  doutrina  e  de

campanha,  além  de  outros  documentos,  da  Marinha  do  Brasil  e  do  Exército
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Brasileiro.  Também  foram  utilizados  manuais  de  campanha  e  publicações  do

exército dos Estados Unidos da América (USA na sigla em inglês) e documento do

Centro de Desenvolvimento, Conceitos e Doutrina da Organização do Tratado do

Atlântico Norte (NATO na sigla em inglês). Diversos trabalhos científicos (artigos,

trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses) foram consultados com a

finalidade  de  se  obter  referências  de  experiências  sobre  o  assunto  abordado,

especialmente na ótica de outros países.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Manual de Apoio de Saúde em Operações Conjuntas (BRASIL, 2017b) diz

que  o  Veterinário  Militar  tem  responsabilidade  sobre  as  recomendações  de

procedimentos  para  controle  de  zoonoses  visando  a  prevenção  de  doenças,

produção  ou  obtenção  de  alimentos  ou  que  possam  servir  de  fonte  para  o

bioterrorismo. 

No  planejamento  das  Operações,  o  Veterinário  Militar  deve  apontar

conclusões  sobre  o  impacto  das  características  da  área  de  operações  no

planejamento  do  Apoio  de  Saúde.  Assim,  devem  ser  listadas  as  principais

características do clima e topografia, temperaturas médias anuais e umidade relativa

do ar. Deve ser dada ênfase aos riscos de contaminação de água e alimentos. 

As  condições  de  vida  da  área  de  interesse  das  operações  devem  ser

consideradas para avaliação dos riscos à saúde da tropa, pois escassez de recursos

e de instalações impediriam a adoção de medidas preventivas necessárias. Após a

avaliação dos riscos potenciais de cada enfermidade para o terreno a ser operado é

importante a centralização de informações quanto ao risco de contágio, medidas de

proteção e necessidade de imunização.

Uma sugestão dada por Carvalho (2018), a partir de entrevistas, foi a inclusão

de uma célula de saúde para dentro do Estado-Maior de uma unidade coordenadora

para que sejam facilitadas a consciência situacional, o canal de comando, o fluxo de

informações e as tomadas de decisões. 
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As considerações de planejamento devem incluir  dados da prevalência de

doenças  humanas  e  animais,  nomes  locais  para  doenças  comuns  e  fatores

climáticos (USA, 1997b).

Ainda os dados de Inteligência em Saúde levantados em nível estratégico,

devem  ser  adicionados  estudos  do  Teatro  de  Operações  (TO)  ou  Área  de

Operações (A Op) inerentes ao Veterinário Militar, tais como as condições sanitárias

abrangendo a  oferta  de  água e  rede de esgoto;  coleta  de  lixo;  contaminação e

poluição, assim como a epidemiologia registrando as doenças endêmicas e o estado

vacinal da população (BRASIL, 2017b).

4.1 RISCOS À SAÚDE

O  Manual  de Apoio de Saúde em Operações Conjuntas (BRASIL,  2017b)

estabelece uma série de modelos de avaliações de riscos que poderiam ser usados

pelos veterinários militares considerando as condições básicas de vida das áreas da

futura intervenção para fins de assessoramento ao comando.

As enfermidades poderiam ser divididas, conforme sugestão do Manual de

Apoio de Saúde em Operações Conjuntas, nas seguintes categorias “Risco Alto”,

“Risco Intermediário” e “Risco Baixo”, de acordo com a sua capacidade de contágio,

sua gravidade e possibilidades de diminuir a capacidade operativa de uma fração,

conforme o Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1. Classificação das enfermidades conforme seu impacto em uma fração. 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Manual de Apoio de Saúde em Operações Conjuntas

(BRASIL, 2017b)

Ainda segundo o Manual de Apoio de Saúde, com base nesta classificação

são realizadas as avaliações das doenças endêmicas da região considerada e ainda

com sugestões de medidas protetivas e possibilidade de imunização prévia.

As doenças transmitidas por água e alimentos, como diarreias bacterianas e

parasitárias, cólera, pólio, hepatite A e febre tifoide são consideradas de “Risco Alto”

e o trabalho combinado de inspeção e vigilância sanitária das fontes de alimentação

e água e a ação educativa anterior à operação. 

Algumas  doenças  consideradas  de  “contato  com  a  água”  como  a

esquistossomose (“Risco Alto”) e leptospirose (“Risco Intermediário”) poderiam ser

evitadas  com  a  pesquisa  de  corpos  d’água  contaminados  e  também  por  ação

educativa para um melhor conhecimento das doenças e suas formas de prevenção

(evitar ingestão ou imersão em água doce não clorada).

As enfermidades transmitidas por vetores variam conforme a classificação,

mas possuem as mesmas formas de prevenção (uso de repelentes, necessidade de

roupas  de  mangas  compridas,  uso  de  telas  impregnadas  com  repelentes  nos

alojamentos,  termonebulização  e  quimioprofilaxia).  A  malária  e  dengue  são

consideradas de “Risco Alto” pela gravidade de seus sintomas. A febre amarela de

“Risco Intermediário” e a filariose, leishmaniose e oncocercose de “Risco Baixo”. 

Já a raiva, uma zoonose contraída por contato ou mordedura de animais, é

considerada  de  “Risco  Alto”  e  as  medidas  protetivas  são  a  imunização  e  ação

educativa  quanto  ao  contato  ou  consumo  de  animais  selvagens  ou  domésticos
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desconhecidos,  informar  as  autoridades  sanitárias  quando  de  mordeduras  e  a

possibilidade de profilaxia pós-exposição.

No  Quadro  2  é  apresentada  a  classificação  das  enfermidades  quanto  ao

risco.

Quadro 2. Classificação das enfermidades quanto ao risco.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Manual de Apoio de Saúde em Operações Conjuntas

(BRASIL, 2017b)

Os riscos ambientais também devem ser de interesse do veterinário militar e

devem ser indicados por meio de memorandos e relatórios. O risco de contaminação

do ar, alimentos, da água e do solo devem ser registrados. Os animais peçonhentos

endêmicos da A Op devem ser alvos de instruções de conscientização e métodos de

prevenção de acidentes. Os riscos devido ao clima devem ser relacionados e suas

medidas protetivas elencadas, como as enfermidades relacionadas ao calor, frio e

umidade. 

As condições dos locais de operações podem diferir de forma dramática das

situações  domésticas,  tanto  nos  aspectos  climáticos,  nos  recursos  sanitários,
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saneamento básico, condições higiênicas de mercados, negócios locais etc. E todos

oferecem riscos ao pessoal militar (WIJNKER; GOOIJER, 2014). Assim, é importante

para  o  veterinário  militar  o  conhecimento  das  condições  locais  e  analisar  e

interpretar  os  dados  com  desenvolvimento  de  memorandos  ou  protocolos  para

reduzir a exposição a riscos e perigos aos demais militares. 

4.2 INTELIGÊNCIA MÉDICA E O VETERINÁRIO MILITAR

Segundo  Sanchez  et  al.  (2000),  devido  aos  casos  de  malária  que

acometeram as tropas brasileiras em Angola nas operações de manutenção da paz

entre  1995  e  1996  foi  discutido  e  implantado  na  época  uma  unidade  de

assessoramento de medicina preventiva de resposta ao surto, sob a chefia de um

oficial médico e contando com a participação de um veterinário, especialistas em

laboratório e em doenças infecciosas, além de um grupo de 4 a 6 pessoas para

auxiliar na coleta e processamento de dados e espécimes. A unidade atuava tanto

no pré como no pós desdobramento dos militares. 

Em situações de conflito diversos agravos à saúde dos militares envolvem

hospedeiros ou vetores animais e as experiências obtidas nas operações de paz no

Haiti  (2004  a  2017)  podem demonstrar  a  importância  da  atuação  do  veterinário

militar  na  inteligência  médica.  Nos  Batalhões  de  Infantaria  de  Força  de  Paz

(BRABATT)  foi  implantado  um  sistema  informatizado  para  produzir  informações

relacionando as condições ambientais com a incidência de doenças, assim como a

elaboração  de  planos  de  controle  de  pragas  e  animais  sinantrópicos,  captura  e

identificação  de  vetores  de  doenças  de  caráter  zoonótico,  acompanhamento  de

epidemias e surtos de doenças. (SOARES et al., 2013).

O  assessoramento  aos  diversos  níveis  de  comando  referentes  às

capacidades  e  expertise dos  veterinários  militares  pode  contribuir  para  o

planejamento das operações (USA, 1997a). 
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5. CONCLUSÃO

O veterinário militar é um profissional multifacetado e capacitado para atuar

no contexto da Saúde Única, uma visão holística e multidisciplinar da saúde e que

relaciona  a  salubridade  do  homem,  animais  e  do  meio  ambiente.  Assim,  tem a

possibilidade de desempenhar um papel muito importante no assessoramento ao

apoio de saúde em todas as fases de uma operação militar. 

As  operações  militares  são  muito  influenciadas  pelo  ambiente  nas  quais

ocorrerão. E os agravos à saúde estão relacionados com este ambiente. Diversas

doenças infecciosas são endêmicas e a coleta e processamento de informações nas

fases anteriores ao desdobramento das tropas podem auxiliar o comando quanto às

melhores formas de prevenção e controle das doenças.

A presença de um veterinário militar em um núcleo de assessoramento de

medicina  preventiva  e  inteligência  médica  seria  importante  para  a  escolha  de

métodos de combate e controle de doenças infecciosas de caráter zoonótico e nos

agravos  transmitidos  por  água  e  alimentos  e  assim  diminuir  as  quantidades  de

baixas e óbitos na tropa.
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