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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTEXTO DAS MISSÕES DE PAZ E OPERAÇÕES
MILITARES

Melina Isabel Marchi1

RESUMO
O Brasil tem tido uma participação ativa nos empreendimentos pela manutenção da paz
dos organismos internacionais, se fazendo presente em mais de 50 operações de paz e
missões políticas especiais da ONU. A dinâmica do atendimento em saúde em meio a
áreas de conflito constitui um desafio para as estratégias de cuidado de enfermagem,
exigindo do enfermeiro habilidades e requisitos críticos para atuação com a equipe
multidisciplinar e multinacional. O objetivo deste estudo foi identificar as intervenções de
enfermagem descritas nos estudos da literatura internacional acerca das experiências de
forças armadas estrangeiras, sobre o papel do enfermeiro e suas possíveis atividades e
responsabilidades nas missões de paz da ONU e operações militares. A metodologia
utilizada foi a revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados eletrônicas
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), LILACS (Literatura
Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic
Library Online), a qual após análise resultou em 8 estudos, publicados entre 2009 a 2019.
Os resultados mostraram que o enfermeiro além do cuidado direto a pacientes graves e
com risco de vida, desenvolve também atividades que exigem outras competências, como
conhecimentos em evacuação aérea e terrestre, cuidados em eventos DBQRN,
assessoria no planejamento da missão e ainda contribuir com dados de inteligência em
saúde. Este estudo evidenciou a relevância do papel do enfermeiro como integrante da
equipe de saúde, bem como a complexidade das atividades de enfermagem
desenvolvidas no âmbito das missões de paz, sendo imperativo a elaboração de diretrizes
e protocolos para o preparo e treinamento adequado de contingentes futuros.
Palavras-chave: Enfermagem Militar, Missões de Paz, Saúde Operacional.

ABSTRACT
Brazil has been an active participant in the peacekeeping endeavors of international
organizations, and is present in more than 50 UN peace operations and special political
missions. The dynamics of health care in conflict areas is a challenge for nursing care
strategies, requiring critical skills and requirements from nurses to work with the
multidisciplinary and multinational team. The aim of this study was to identify the nursing
interventions described in international literature studies on the experiences of foreign
armed forces, the role of nurses and their possible activities and responsibilities in UN
peace missions and military operations. The methodology used was the integrative
literature review, carried out in the electronic databases MEDLINE (Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online), LILACS (Latin American and Caribbean Literature
on Sciences SciELO (Scientific Electronic Library Online), which after analysis resulted in
8 studies published between 2009 and 2019. The results showed that the nurse, besides
direct care to critically ill and life-threatening patients, also develops activities that They
require other skills such as air and ground evacuation skills, DBQRN event care, mission
planning advice, and health intelligence. This study evidenced the relevance of the nurse's
role as a member of the health team, as well as the complexity of the nursing activities
developed within the scope of peace missions, being imperative the elaboration of
guidelines and protocols for the preparation and proper training of future contingents.
Keywords: Military Nursing, Peace Missions, Operational Health

1 Capitão QCO Enfermagem da turma de 2010. Especialista em Aplicações Complementares às Ciências Militares
pela EsAEx em 2010.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil tem tido uma participação ativa nas missões de paz e apoio humanitário

pelo mundo. Segundo dados do Ministério da Defesa, o Brasil se fez presente em mais de

50 operações de paz e missões políticas especiais da Organização das Nações Unidas

(ONU), assumindo tarefas de coordenação e comando militar de importantes operações,

como no Haiti (MINUSTAH/2004) e no Líbano (UNIFIL/2011). Desde 2008, foram pelo

menos 15 atuações como a desenvolvida no Haiti, em 2010, quando o Brasil liderou as

ações de resgate, assistência humanitária e de reconstrução daquele país devastado por

um terremoto. (ITAMARATY, 2019).

A participação brasileira em operações de paz, tem o intuito de projeção de poder,

aumento da capacidade de dissuasão e fortalecimento dos laços com os países em que

emprega as suas tropas. Baseada no tripé (segurança, estabilidade e desenvolvimento)

tem sido elogiada internacionalmente, em parte devido ao fato de enfatizar não somente

as questões de segurança, mas também por desenvolver projetos sociais e atividades

humanitárias visando a melhoria das condições de vida locais, buscando sobretudo

construir uma boa relação entre as tropas e a população civil (ONU, 2019).

O apoio de saúde é fator inerente ao desenvolvimento das missões de paz e

demais operações militares. Para as equipes que compõe o apoio de saúde, a

participação em missões de paz e operações militartes significa manter parte de seus

efetivos em ambiente de conflitos, permitindo maiores conhecimentos que possibilitem o

aprimoramento da doutrina militar por conta da convivência com tropas de diferentes

nacionalidades.

Apesar da expressiva participação do Brasil nestas missões e da complexidade da

prática em saúde em um ambiente operacional e em áreas de conflito, o efetivo de saúde

que participou destas missões foi composta apenas por praças de saúde, sem a presença

do enfermeiro, contrariando o previsto na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem,

onde temos que, cabe ao enfermeiro, privativamente, a supervisão de qualquer atividade

de enfermagem onde quer que esta esteja sendo exercida:

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:

I – privativamente:

[...]

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços

da assistência de enfermagem;
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[...]

l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;

m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;

(BRASIL, 1986, Art. 11).

A ONU em seu Manual de Suporte Médico para Operações de Campo das Nações

Unidas descreve que dentre as atividades do Grupo Funcional Saúde destacam-se “as

atividades de planejamento, de seleção médica, de medicina preventiva, de medicina

curativa, de evacuação, de apoio de material de saúde e de inteligência em sáude”(ONU,

2015). Todas essas atividades exigem preparo, competência e conhecimento científico

por parte do profissional de enfermagem, o que configura o enfermeiro como elemento

indispensável no âmbito da saúde operacional.

Diante de exposto, a justificativa deste trabalho encontra-se na necessidade de

estudos que identifiquem as intervenções de enfermagem no contexto dos ambientes

operacionais, a fim de retratar o papel do enfermeiro no âmbito destas missões e buscar

oferecer referenciais para a elaboração de protocolos e diretrizes que possam aprimorar o

preparo das equipes e a práxis de enfermagem em missões futuras.

Assim, o presente trabalho por meio de um estudo descritivo com revisão

integrativa teve como objetivo identificar as intervenções de enfermagem descritas nos

estudos da literatura internacional acerca das experiências de forças armadas

estrangeiras, sobre o papel do enfermeiro e suas possíveis atividades e

responsabilidades nas missões de paz da ONU e demais operações militares, visando

oferecer embasamento científico e oportunidades de inovação para os próximos

desdobramentos de tropas brasileiras no exterior e nas Operações Conjuntas.

1.1 PROBLEMA

O que dizem os estudos atuais, publicados na literatura internacional, acerca da

atuação do enfermeiro no ambiente de saúde operacional das missões de paz da ONU e

demais operações militares?

1.2 OBJETIVO GERAL

Identificar as intervenções de enfermagem descritas nos estudos da literatura

internacional acerca das experiências de forças armadas estrangeiras, sobre o papel do

enfermeiro nas missões de paz da ONU e demais operações militares.
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1.2.1 Objetivos específicos

Após a consecução do objetivo geral do estudo, foram formulados objetivos

específicos, de forma a conduzir logicamente o raciocínio descritivo apresentado neste

estudo

a)Descrever os principais conceitos relativos à participação do Brasil nas missões de Paz

da ONU.

b)Descrever o funcionamento do Hospital de Campanha do EB.

c)Levantar e elucidar as principais áreas de atuação do enfermeiro no âmbito da sáude

operacional nas áreas de conflito, tais como cuidados críticos, triagem de feridos,

evacuação aeromédica, entre outros.

d)Identificar e elencar as principais dificuldades e pontos críticos da atuação do

enfermeiro no âmbito da sáude operacional nas áreas de conflito

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno desTe

questionamento:

a)Qual a participação do Brasil nas Missões de Paz da ONU?

b)O que é e como é constituído o Hospital de Campanha do EB?

c)Quais as habilidades exigidas do enfermeiro na atuação em ambiente operacional?

d)Quais as intervenções de enfermagem descritas na literatura no âmbito das missões de

paz ?

e)Como se dá o preparo da equipe de saúde a ser empregada nas missões de paz ?

1.4 JUSTIFICATIVA

As Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) possuem vasta experiência

em missões de apoio humanitário pelo mundo. Desde 2008, foram pelo menos 15

atuações como a desenvolvida no Haiti, em 2010, quando o Brasil liderou as ações de

resgate, assistência humanitária e de reconstrução daquele país devastado por um

terremoto.

Cabe também salientar que, desde março de 2018, os militares brasileiros têm

vivenciado uma experiência diferente no território nacional. A Operação Acolhida, Força

Tarefa Logística Humanitária para o estado de Roraima, é a primeira missão de natureza

humanitária em território nacional e realiza o trabalho de recepção, identificação e

acolhimento de venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira com o estado de
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Roraima. As Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) prestam apoio à operação

com ações em infraestrutura, transporte, saúde e administração. A Operação Acolhida

está no 5º contingente e já contou com mais de três mil militares. (DEFESA, 2019).

O apoio de saúde é um fator inerente às missões de paz e ações humanitárias.

Porém, apesar da expressiva participação do Brasil nestas missões e da complexidade da

prática em saúde em um ambiente operacional e em áreas de conflito, estudos nacionais

acerca do tema são escassos.

Nas bases de dados internacionais temos diversos estudos sobre a atuação das

equipes de saúde em áreas de conflito, missões de paz e missões humanitárias.

Entretanto, poucos enfocam a assistência de enfermagem realizada no âmbito destas

missões, quando do desdobramento do Hospital de Campanha ou da rotina do apoio de

saúde.

Assim, a justificativa deste estudo encontra-se na necessidade de estudos que

identifiquem as intervenções de enfermagem no contexto dos ambientes operacionais, a

fim de prover referenciais para a elaboração de protocolos que otimizem tanto a

assistência direta ao paciente quanto o preparo/treinamento da equipe de enfermagem

em missões futuras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NAS MISSÕES DE PAZ DA ONU

As operações de paz foram iniciadas em 1947 como uma forma da Organização

das Nações Unidas (ONU) colocar em prática o sistema de segurança coletiva, parte de

suas atribuições em relação à manutenção da paz e da segurança mundial.

O Brasil é um membro fundador das Nações Unidas, historicamente comprometido

com a solução pacífica de conflitos. Como consequência natural, participar de operações

de manutenção de paz é uma de suas responsabilidades internacionais. Conforme o

artigo 4º da Constituição Federal, dentre os princípios que regem as relações

internacionais do Brasil estão a defesa da paz, a solução pacífica de conflitos e a

cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

Ao todo, o Brasil já participou de aproximadamente 50 missões das Nações Unidas,

tendo enviado cerca de 50 mil militares ao exterior. Atualmente, o Brasil mantém

observadores militares e oficiais de Estado-Maior em missões no Chipre, na República

Centro-Africana, no Saara Ocidental, na República Democrática do Congo, na Guiné

Bissau, no Sudão. (ITAMARATY, 2018).
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O Brasil assumiu tarefas de coordenação e comando militar de importantes

operações, como no Haiti (MINUSTAH/2004) e no Líbano (UNIFIL/2011), o que trouxe

prestígio à política externa do País, aumentando a projeção brasileira no cenário mundial.

Enquanto a MINUSTAH evidenciou a nossa participação fundamental para a consecução

da estabilidade política daquele país (Haiti), a UNIFIL se destaca por possuir o Brasil na

liderança da única força naval atuando pela ONU no mundo.o e no Sudão do Sul.

Em 2010, o país passou a contar com o Centro Conjunto de Operações de Paz do

Brasil– Centro Sérgio Vieira de Mello (CCOPAB), localizado na Vila Militar, na cidade do

Rio de Janeiro, um estabelecimento voltado à preparação de militares, brasileiros e

estrangeiros, que irão compor as missões de paz das Nações Unidas.

2.2 O APOIO DE SAÚDE NAS OPERAÇÕES DA FORÇA TERRESTRE COMPONENTE
(FTC)

O Exército Brasileiro em 2016 aprovou a Nota de Coordenação Doutrinária Nr

01/2016-DECEx, que trata sobre O Apoio de Saúde nas Operações da Força Terrestre

Componente (FTC) com a finalidade de apresentar a estruturação da Saúde Operativa no

Exército Brasileiro e descrever as características necessárias ao Grupo Funcional Saúde

para o apoio de saúde às Operações no nível da FTC.

O Serviço de Saúde, modelado para apoiar uma FTC, tem a sua estrutura funcional

hierarquizada por escalões e está organizado para ser desdobrado em profundidade no

TO. A eficiência de suas atividades depende da coordenação entre as Organizações

Militares de Saúde (OMS) situadas, principalmente, na Zona de Administração (ZA) e na

Zona de Combate (ZC) com as Organizações Civis de Saúde (OCS) mobilizadas e/ou

contratadas .

O Grupo Funcional Saúde é o conjunto de atividades relacionadas para a

conservação do capital humano nas condições adequadas de aptidão física e psíquica,

por meio de medidas sanitárias de prevenção e recuperação. Abrange, também, as

tarefas relacionadas à inspeção de alimentos, à preservação das condições de higidez

dos animais empregados pela FTC e ao controle sanitário.

As atividades do Grupo Funcional Saúde visam à conservação do potencial

humano e à conservação da saúde animal, destacando-se as atividades de planejamento,

de seleção médica, de medicina preventiva, de medicina curativa, de evacuação, de apoio

de material de saúde e de inteligência em saúde (ONU, 2015).
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2.2.1 Estrutura Funcional

A organização do apoio de saúde requer capacidade para que a partir de estruturas

modulares, consiga atender a múltiplas necessidades das tropas da FTC desdobradas em

ambientes frequentemente hostis. Isto implica a centralização dos recursos e a

descentralização seletiva de meios das OMS, possibilitando o escalonamento em

profundidade e o pronto atendimento o mais à frente possível (EXÉRCITO BRASILEIRO,

2016).

O apoio de saúde nas operações será prestado por OMS e Instalações Sanitárias

Operativas desdobradas em profundidade em escalões ou níveis assistenciais,

classificados de acordo com a capacidade de tratamento e numerados progressivamente

de 1 a 4 (de menor capacidade para a maior capacidade). Cada escalão deve ser capaz

de assumir as funções do nível inferior, podendo ser reforçado para adequar-se às

demandas de uma missão específica.

No Primeiro Escalão de Saúde temos ss elementos de saúde orgânicos das

Unidades de tropa, Pelotões de Saúde (Pel Sau). Nesse escalão, é provido o primeiro

socorro de urgência na ZC, são instalados os Postos de Socorro (PS) e é realizada a

evacuação das baixas para tais postos.

No Segundo Escalão de Saúde temos a Companhia de Saúde Avançada (Cia Sau

Avç), orgânica do Batalhão de Saúde que assegura o apoio de saúde à FTC. Este apoio

é realizado por meio do Posto de Atendimento Avançado (PAA), instalado e operado na

BLB, o qual recebe pacientes provenientes dos PS das Unidades.

No Terceiro Escalão de Saúde o apoio prestado é conduzido pelo Batalhão de

Saúde (B Sau), Organização Militar integrante do Grupamento Logístico (Gpt Log), sendo

existente desde o tempo de paz. O B Sau desempenhará as seguintes atividades para o

apoio de 3º escalão de saúde: evacuação; medicina preventiva e curativa; medicina

veterinária; e apoio de material classe VII.

No Quarto Escalão de Saúde, os meios de saúde são mais fixos e possuem

maiores possibilidades técnicas de atendimento aos enfermos. As principais

características presentes no 4º Escalão de Saúde são o predomínio da hospitalização e

da recuperação mais especializada (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016).

2.2.2 O Batalhão de Saúde

O Batalhão de Saúde realiza o apoio de saúde aos integrantes da FTC, outras

Forças Componentes e população civil, quando determinado pelo escalão superior. Esta
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Unidade é oriunda do Gpt Log, sendo existente desde o tempo de paz e constitui o 3º

escalão funcional do Serviço de Saúde.

O B Sau tem as seguintes possibilidades: a) proporcionar o apoio de saúde à FTC,

de acordo com sua organização; b) enquadrar um número variável de companhias,

pelotões e equipes especializadas de diversos tipos; c) enquadrar meios de saúde civis

mobilizados; d) destacar as Cia Sau Avç ou elementos de saúde em apoio às brigadas; e)

desdobrar e operar P Distr Cl VIII (material de saúde) em apoio às brigadas; f) prestar o

apoio em manutenção de material de saúde; g) desdobrar e operar Postos de Retenção e

Evacuação (P Rtn Ev) nos terminais aéreos, rodoviários, ferroviários e fluviais; h) realizar

a evacuação das baixas do PAA para as instalações de saúde capacitadas ao

atendimento médico de maior complexidade; i) executar as tarefas de Medicina

Veterinária (assistência veterinária, inspeção de alimentos e água, diagnóstico e controle

de zoonoses); j) executar as tarefas de Medicina Preventiva (saneamento, higiene,

controle de doenças, imunização e educação sanitária); e k) desdobrar e operar o H Cmp

na ZA ou na ZC, conforme a imposição da manobra.

2.3 HOSPITAL DE CAMPANHA

O H Cmp é a instalação típica do 3º Escalão de Saúde, montado com o emprego

de contêineres expansíveis e barracas de fluxo contínuo, conjugados, garantindo a

modularidade e a mobilidade que o Ap Sau em Op Cj exige. Em tempo de paz, está

subordinado diretamente ao B Sau do referido Gpt Log. Em operações, evoluirá para

OMS e ficará diretamente subordinado ao CLFTC. O H Cmp possui a seguinte

organização: a) Pelotão de Comando e Apoio; b) Seção Hospitalar; c) Equipes

Especializadas e; d) Grupo de Apoio Administrativo.

O Hospital de Campanha (H Cmp) é um complexo hospitalar móvel, que reúne

pessoal, equipamentos e instalações para prestar atendimento em áreas em que o apoio

à saúde é vital, mas não está disponível, ou é precário e limitado nos estabelecimentos

locais de atendimento. O H Cmp é capaz, inclusive, de operar em zonas contaminadas

por agentes químicos, biológicos ou radiológicos, risco que preocupa, por exemplo, a

região das usinas nucleares em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e a população em

geral durantes grandes eventos, como os que ocorreram no País há pouco tempo.

O Hospital de Campanha do Exército pode ser empregado em todo o território

nacional ou fora dele, desde que sejam atendidas as condições técnicas para seu
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deslocamento e desdobramento com segurança. Essa característica itinerante é uma das

poucas que o diferencia de um hospital fixo (DEFESA, 2018).

No quesito atendimento, o H Cmp enquadra-se no protocolo descritivo do hospital

Nível II da ONU, que classifica os hospitais de campanha em quatro níveis de acordo

com a capacidade de atendimento das estruturas hospitalares, em quantidade e grau de

complexidade. Tal protocolo permite à ONU maior agilidade na mobilização e

desdobramento desses hospitais nas suas áreas de atuação em todo o mundo.

Segundo o Medical Support Manual for United Nations Field Operations (2015), um

hospital Nível II é o primeiro nível onde equipe cirúrgica e instalações estão disponíveis. A

missão de um centro médico de Nível II é fornecer cuidados de saúde de segunda linha,

ressuscitação e estabilização de emergência, membro e salva-vidas, intervenções

cirúrgicas, atendimento odontológico básico e evacuação de vítimas para o próximo

escalão.

2.4 O APOIO DE SAÚDE NAS OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO

As Operações de Pacificação compreendem o emprego do poder militar na defesa

dos interesses nacionais, em locais restritos e determinados, por meio de uma

combinação de atitudes coercitivas limitadas para restaurar ou manter a ordem pública ou

a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por

calamidades de grandes proporções, provocadas pela natureza ou não; e de ações

construtivas para apoiar esforços de estabilização, de reconstrução, de restauração e/ou

de consolidação da paz (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016).

Nas Op Pac, é grande o risco de feridos em combate, crescendo de importância

um detalhado exame de situação relativo ao apoio de saúde, levando em consideração os

seguintes aspectos: ações em áreas humanizadas com dificuldade para identificar o

inimigo; dificuldade de deslocamento das equipes de socorro em ambiente urbano

destruído; e existência de prédios danificados com risco de acidentes, bem como

possibilidade da ocorrência de armadilhas e de emboscadas. preventiva e o controle de

pragas; e intensificação das ações comunitárias (ACISO) nas áreas conquistadas, a fim

de influenciar comportamentos favoráveis às tropas (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016).

3 METODOLOGIA

O presente trabalho tratou-se de um estudo descritivo que utilizou a revisão

integrativa. A revisão integrativa é um dos recursos da Prática Baseada em Evidências
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que possibilita ao pesquisador analisar e sintetizar o conhecimento científico a respeito do

objeto do estudo, por meio do resultado de pesquisas anteriores, assim como identificar

lacunas que devem ser preenchidas mediante a realização de novas investigações.

A revisão integrativa é uma abordagem metodológica ampla referente às revisões,

permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma

compreensão completa do fenômeno analisado. Para a construção de uma revisão

integrativa é indicado o seguimento de seis etapas: 1) elaboração da pergunta norteadora;

2) busca ou amostragem na literatura, com definição dos critérios de inclusão de estudos

e seleção da amostra; 3) coleta de dados; 4) análise crítica dos estudos incluídos; 5)

discussão dos resultados e 6) descrição da evidência encontrada ( SOUZA MT, SILVA MD,

CARVALHO R, 2010).

Para este estudo adotou-se uma ampla questão norteadora: quais as evidências

disponíveis na literatura sobre o papel do enfermeiro de forças armadas estrangeiras, com

suas possíveis atividades e responsabilidades, nas missões de paz da ONU junto a

batalhões e hospitais de campanha?

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados eletrônicas

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), LILACS (Literatura

Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic

Library Online).

Para a busca na base de dados foram utilizados descritores controlados contidos

no DeCS 2019 (Descritores em Ciências da Saúde): Military Nursing, Military Medicine,

Army Hospital , Armed Conflicts. Foram utilizados os operadores booleanos (AND/OR)

em diferentes associações entre si. Os descritores foram pesquisados nos idiomas inglês,

portugês e espanhol.

Como critérios de inclusão foram considerados artigos originais cujos estudos

considerassem intervenções de enfermagem no ambiente operacional, com resumos

disponíveis e que pudessem ser acessados na íntegra pelo meio online, publicados no

período de 2009 a 2019.

Os critérios de exclusão utilizados foram: estudos fora do período de interesse,

estudos que não estão disponibilizados na íntegra online para análise, estudos duplicados,

estudos fora do tema e publicações na forma de carta s, resenhas e editoriais.

Após seleção dos artigos utilizar-se-á um instrumento de coleta de dados

elaborado pela autora para sintetizar cada estudo, com conteúdo julgado relevante. O

instrumento contém as seguintes informações: identificação do artigo (título, periódico,
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descritores, base de dados, autores, país onde foi desenvolvido , ano e idioma da

publicação); características metodológicas, objetivo, resultados e conclusão.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca de artigos científicos se deu entre os meses de maio a agosto de 2019.

Foram utilizados descritores Military Nursing, Military Medicine, Army Hospital , Armed

Conflicts. Os operadores booleanos (AND/OR) foram usados em diferentes associações

entre si.

Foram inclusos artigos científicos disponíveis na íntegra online, nos idiomas

português, inglês e espanhol, publicados entre o período de 2009 a 2019. A seleção teve

como questão de busca: Qual o papel do enfermeiro e as intervenções de enfermagem

realizadas no âmbito das missões de paz ? Após análise inicial, verificou-se que diversos

artigos de temática relevante se desenvolviam em contextos de áreas de conflito e não

somente no contexto de missões de paz. A fim de enriquecer a bibliografia do presente

trabalho a questão de busca foi modificada para: Qual o papel do enfermeiro e as

intervenções de enfermagem realizadas no âmbito das missões de paz e/ou áreas de

conflito?

Durante a busca na base de dados com os critérios descritos acima, foram

identificados 249 artigos. Após triagem pelo título e resumo foram selecionados 121

artigos, e destes 80 foram excluídos por não terem relação com a temática. Assim, para

elegibilidade, 41 artigos foram lidos na íntegra, sendo incluídos na amostra final 8 artigos.

Ao analisar os 8 artigos selecionados verificou-se que 100% deles são produções

internacionais e descrevem experiências de forças armadas estrangeiras em diferentes

contextos de conflito e operacionalidade.

Estudo realizado por Bonilla e Morales (2018) descreve a atuação do Oficial

Enfermeiro da Marinha Espanhola em missão de resgate de refugiados no Mar

Mediterrâneo. Trata-se de uma missão humanitária conjunta com a Agência Européia da

Guarda de Fronteiras e Costas (FRONTEX). O Oficial Enfermeiro participa como

tripulante dos Navios Oceânicos compondo a equipe de apoio de saúde. Além do diploma

de enfermeiro é exigido que o Oficial Enfermeiro possua uma formação complementar em:

segurança e navegação básica, Suporte Avançado de Vida em Combate e curso em

partos extra hospitalares ministrados pelo SAMU de Sevilha e pelo Hospital Central de

Defesa.

Enquanto parte da tripulação do Navio Oceânico da Marinha Espanhola, o Oficial

Enfermeiro realiza diferentes tipos de funções, tais como: assistência de sáude à
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tripulação do Navio; assessoramento e apoio ao Comandante da Operação em temas de

saúde; revisão e controle do material de saúde; controle de águas e supervisão de

alimentos e estoque; capacitar a tripulação em Suporte Básico de Vida e manejos de

equipamentos de proteção individual e proteção Nuclear, Radiológica, Biológica e

Química (QBRN); triagem e assistência de saúde aos migrantes resgatados; elaboração

de Elaboração do Relatório de Incidente Médico e colaboração com a autoridade sanitária

portuária até a declaração de que o navio pode ser recebido oficialmente no porto, sem

necessidade de quarentena; Colaborar com a manobra de desembarque dos imigrantes

Controle das medidas higiênicas, limpeza e desinfecção do navio após o desembarque

dos imigrantes.

Os autores destacam ainda que o trabalho do Oficial Enfermeiro que está a bordo

destes Navios além de prestar ajuda humanitária necessária aos migrantes, também são

de extrema importância para evitar o início de epidemias nos locais de destino, inclusive a

entrada de enfermidades já erradicadas na Europa e que de outra maneira se tornariam

uma catástrofe sanitária e um problema grave de saúde pública.

Pavon e Ferrandiz (2015) em estudo sobre a Saúde Militar Operacional no contexto

multinacional descrevem as razões pelas quais a União Européia e a Otan estão

atualmente empenhadas em projetos de “Pooling and Sharing” que tem por objetivo

normatizar as capacidades sanitárias das diferentes nações com a finalidade de alcançar

um alto grau de interoperacionalidade multinacional, de modo que os diferentes recursos

sanitários e de saúde (instalações, equipamentos, materiais, pessoal, procedimentos, etc.)

possam ser integtrados em uma única estrutura denominada de Formação Sanitária de

Tratamento Multinacional (FSTM). Em operações militares conjuntas, a FSTM resultaria

em um esforço coordenado, entre os diversos países participantes, para evitar duplicidade

de meios, buscando a utilização eficiente e eficaz dos recursos de saúde.

Segundo os autores, o enfermeiro enquanto membro da equipe de saúde

operacional, deve somar esforços e colaborar na elaboração desses projetos, além de

contribuir com o adestramento da tropa, verificar e estar ciente em todo o tempo sobre as

capacidades disponíveis e estar aberto ao intercâmbio de conhecimento e lições

aprendidas nas experiências em operações multinacionais.

Blackman (2015) realizaram estudo que mapeou a atuação de enfermeiros da

Marinha dos EUA em evacuações aeromédicas de pacientes críticos do Hospital de

Campanha (Nível 2) para hospitais de Nível 3. Para caracterizar o número e os tipos de

pacientes transportados e conjuntos de habilidades exigidos por enfermeiras da Marinha

foram analisados dados durante implantações de suporte de combate em missões no
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Iraque e Afeganistão. De 1550 vítimas, 630 necessitaram de evacuação médica para um

nível mais elevado de cuidados. Desses, 133 (21%) foram transportados por uma

enfermeira da Marinha, com 131 (98,5%) classificado como "urgente", representando 46%

de todos os transportes urgentes. A principal indicação para a enfermagem no cuidado de

rota foi a ventilação mecânica de pacientes intubados (97%). O tempo médio de

transporte do paciente (DP) foi de 29,8 (7,9) minutos (intervalo, 17-61 minutos). As

intervenções de cuidado mais comuns foram a administração de sedação intravenosa

(80%), bloqueio neuromuscular (79%) e opioides (48%); transfusões (18%); e alterações

de ventilação (11%). Os autores concluem o estudo enfatizando a necessidade de

pesquisas futuras sobre o número e o tipo de missões de transporte concluídas por

enfermeiros da Marinha para avaliar o volume, o escopo e a eficácia de seus cuidados e

desenvolver as evidências para orientar as decisões de treinamento e políticas sobre as

capacidades da rota de cuidados necessárias para otimizar os resultados do paciente.

Hatzfeld e Foradori (2018) também realizaram estudo para caracterizar as

intervenções de enfermagem em pacientes submetidos à evacuação. Foram descritos

como principais cuidados: cuidados ao paciente crítico em evacuação terrestre; cuidado

ao paciente crítico em evacuação aérea; manejo da dor e manutenção da integridade da

pele.

Staudt et al (2018) realizaram uma revisão retrospectiva dos pacientes atendidos

pelo Exército dos EUA no Afeganistão no período de 2008 a 2014, pós-cirúrgicos e que

necessitaram ser evacuados do Hospital de Campanha (Nível 2) para hospitais de Nível 3.

Foram analisados 4534 pacientes, onde observou-se que o cuidados em rota foi, na

maioria das vezes, realizado pelo enfermeiro (35,5%), seguido de técnicos (14,1%) e

médicos (10,0%). A maioria dos pacientes (75,3%) foi transportada por evacuação

aeromédica (em aeronaves de asa rotativa). Foram identificados como cuidados principais

de enfermagem: transfusão de hemoderivados, cuidados de enfermagem para prevenção

de choque, manejo da dor e controle de vias aéreas.

Veenema, Burkle e Dallas (2019) defendem que dadas as tensões geopolíticas

aumentadas entre os países em posse de armas nucleares a necessidade de uma força

de trabalho de saúde com os conhecimentos específicos e habilidades para responder a

um evento nuclear é de importância crítica. Ressaltam ainda que a participação de uma

força de trabalho de enfermagem competente de radiação será imprescindível para uma

resposta efetiva a uma catástrofe resultante de um evento nuclear. Listam como principais

cuidados de enfermagem: o cuidado clínico de pacientes contaminados por radiação (por

exemplo, queimaduras de radiação, manejo de fluidos, controle de infecção), pacientes
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com queimaduras térmicas (que são difíceis mesmo com pequenos números) e outras

atividades de resposta do sistema de saúde, como triagem comunitária para exposição à

radiação, triagem, descontaminação, administração de contramedidas médicas e a

prestação de cuidados de saúde emocional e mental de suporte.

Brooks et al (2018) em estudo que analisou a resposta humanitária e de saúde

após o ataque com armas químicas em 2013 na Siria, relatam que para as forças de

saúde militares é imperativo rever e apoiar a preparação para responder em caso de

qualquer ataque químico futuro. Os respondedores devem ter treinamento de preparação

atualizado, equipamento de proteção individual e recursos médicos, incluindo suprimentos

adequados e prontamente disponíveis de antídotos, incluindo atropina e oximas.

Polomano et al (2012) realizaram investigação com militares em um Hospital

Britânico de Suporte ao Combate ( Nível 3) , no Afeganistão com o objetivo principal de

identificar as percepções dos militares em relação ao manejo da dor aguda. A severidade

e a complexidade do trauma do campo de batalha apresentam um conjunto único de

circunstâncias, necessitando do uso de métodos de controle de dor urgentes e agressivos

por profissionais de saúde experientes. A analgesia hospitalar de campo requer

abordagem terapêutica multidisciplinar e multimodal que se baseia nas necessidades

individualizadas dos pacientes.

Os autores observaram que 50% dos militares que participam das ações de manejo

da dor aguda são enfermeiros, mas apenas 1 destes era enfermeiro anestesista.

Notavelmente, os enfermeiros descritos neste estudo foram enfermeiros de cuidados

gerais e críticos. Sugerem então a necessidade de inserir nas equipes de saúde que

atuam em Hospitais de Campanha e Hospitais de Suporte ao Combate mais enfermeiros

especialistas em manejo da dor, no caso enfermeiro anestesista (especialidade existente

nos EUA e Reino Unido).

Os artigos analisados foram organizados no Quadro 1 constante no Apêndice A ,

evidenciando os seguintes dados: número do artigo, autor e ano, local, contexto do

cuidado e intervenção de enfermagem identificada.

Os cuidados descritos nos resultados foram didaticamente agrupados em quatro

categorias de cuidado, a fim de facilitar a análise, conforme o Quadro 2.

CATEGORIA CUIDADOS NR
ARTIGO

1. Planejamento e

Assessorar e apoiar o Comando em temas sanitários

Formar a tripulação em Suporte Básico de Vida e

Emergências, e em manejo de EPIs em situações DQBRN

1, 2, 5
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Quadro 2: Categoria de cuidados

Os resultados explicitam a complexidade de prestar assistência de enfermagem em

um ambiente de conflito e/ou operacional, seja ele em missões de paz, missões

Adestramento da

Tropa

Colaborar na elaboração do Projeto “Pooling and Sharing”

com a finalidade de padronizar as capacidades sanitárias e

alcançar um alto nível de inter-operatividade em missões

multinacionais

Levantar dados epidemiológicos das operações a fim de

direcionar o preparo das tropas empregadas

2. Cuidados em Saúde

Preventiva

Assistência sanitária à tripulação

Controle das medidas higiênicas, limpeza e desinfecção do

navio após o desembarque dos imigrantes

1

3. Cuidados direto ao

paciente crítico

Triagem e assistência de saúde aos imigrantes resgatados

Cuidados ao paciente crítico em evacuação terrestre

Cuidado ao paciente crítico em evacuação aérea

Manejo da Dor

Manutenção da integridade da pele

Administração de hemoderivados

Cuidados ao paciente crítico no ponto de injúria

Manejo da dor aguda no trauma

1, 3, 4,5,

8

4. Cuidados em

evacuação

Cuidados ao paciente crítico em evacuação terrestre

Cuidado ao paciente crítico em evacuação aérea

3, 4, 5

5. Cuidados ao

paciente vítima de

eventos QBRN

Cuidado clínico de pacientes contaminados por radiação

Triagem comunitária para exposição à radiação

Triagem

Descontaminação

Administração de contramedidas médicas

Prestação de cuidados de saúde emocional e mental de

suporte

Treinamento e preparação atualizados em agentes quimicos

Equipamento de proteção individual e recursos médicos,

incluindo suprimentos adequados e prontamente disponíveis

de antídotos

6,7

6. Apoio de material de

sáude e de

inteligência em

saúde

Colaborar com a manobra de desembarque dos imigrantes

Elaboração do Relatório de Incidente Médico e colaboração

com a autoridade sanitária portuária até a declaração de que o

navio pode ser recebido oficialmente no porto, sem

necessidade de quarentena

1
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humanitárias e operações reais. Observamos que o enfermeiro além de atividades

inerentes à sua profissão - cuidado direto a pacientes graves e com risco de vida e saúde

preventiva - desenvolve também atividades que exigem outras competências, tais como

conhecimentos em evacuação aérea e terrestre, cuidados em eventos DBQRN,

assessorar no planejamento da missão e ainda contribuir com dados de inteligência em

saúde.

As categorias de cuidado encontrados nos artigos analisados mostram que as

atividades que o enfermeiro desenvolve em Hospitais de Campanha e Batalhões de

Sáude em missões operacionias de diversos países vão de encontro ao descrito no

Manual de Suporte Médico para Operações de Campo das Nações Unidas onde temos

que dentre as atividades do Grupo Funcional Saúde destacam-se “as atividades de

planejamento, de seleção médica, de medicina preventiva, de medicina curativa, de

evacuação, de apoio de material de saúde e de inteligência em saúde”(ONU, 2015).

Podemos observar que o enfermeiro é elemento atuante em todas as atividades

elencadas no Manual da ONU.

Diante do exposto, a questão do contingente de saúde do EB nas missões de paz

ser composto apenas por praças de saúde, sem a presença do profissional enfermeiro

deve ser imediatamente revista. Pois além de estarmos diante de um caso de exercício

ilegal da profissão de enfermagem, visto que as praças de saúde devem ser

obrigatoriamente supervisionadas por um um profissional enfermeiro conforme descrito

na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (BRASIL, 1986), a dinâmica do cuidado

de enfermagem no âmbito das missões de paz exige requisitos críticos atinentes a

profissionais de ensino superior.

A Portaria Normativa N° 16/MD de 12 de Abril de 2018 que prova a Diretriz de

Atendimento Pré-Hospitalar Tático do Ministério da Defesa para regular a atuação das

classes profissionais, a capacitação, os procedimentos envolvidos e as situações

previstas para a atividade, cita o enfermeiro como elemento capacitado de Nível I,

juntamente com o médico:

CAPÍTULO III

ELEMENTOS CAPACITADOS EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO

Art. 3º Os elementos capacitados serão divididos em três níveis de atuação:

I - Nível I: Médicos e Enfermeiros;

II - Nível II: profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, elementos de
Operações Especiais e Operadores de Busca e Salvamento da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica; e
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III - Nível III: Socorristas Táticos (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, Art. 3)

A Portaria Nº 072-EME, de 6 de Abril de 2015 que Aprova a Diretriz para o

Atendimento Pré-Hospitalar nas Atividades de Risco no Exército Brasileiro, cita o

enfermeiro como responsável técnico da equipe de enfermagem e como responsável por

prestar o atendimento de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves

e com risco de vida:
Art. 22. O Enfermeiro Coordenador é um oficial enfermeiro socorrista responsável
técnico pelo atendimento da equipe de enfermagem e supervisão do serviço dos
socorristas, sejam eles técnicos ou auxiliares. É o auxiliar do Médico Coordenador.
[...]
Art. 48. Os oficiais do Serviço de Saúde, assessores do Oficial Médico no âmbito
do APH, têm as seguintes atribuições:
[...]
X - o Oficial Enfermeiro deverá prestar o atendimento de enfermagem de maior
complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida. ( EXÉRCITO
BRASILEIRO, 2015)

As duas portarias citadas acima configuram uma tentativa do Exército Brasileiro de

normatizar a atuação do profissional enfermeiro, diferenciando suas atividades daquelas

exercidas pelas praças de saúde. No entanto, este estudo demonstrou o quão extensiva é

a atuação do enfermeiro em operações de paz, fazendo-se necessária o desenvolvimento

de protocolos, diretrizes e capacitações a fim de potencializar e qualificar ainda mais a

preparação e atuação do enfermeiro nessas situações.

Buscando ainda atender ao objetivo específico de identificar e elencar as principais

dificuldades e pontos críticos da atuação do enfermeiro no âmbito da saúde operacional

nas áreas de conflito, os artigos analisados citam como principal dificuldade a falta ou

escassez de treinamentos específicos dos enfermeiros para atuar em situações

peculiares da saúde operacional (BLACKMAN, 2018; HATZFELD e FORADORI, 2018;

STAUDT, 2018; VEENEMA, 2019; POLOMANO, 2012).

5 CONCLUSÃO

Este trabalho procurou compreender a atuação do enfermeiro no âmbito das

missões de paz, buscando identificar as intervenções de enfermagem descritas nos

estudos da literatura internacional acerca das experiências de forças armadas

estrangeiras, sobre o papel do enfermeiro nas missões de paz da ONU e demais

operações militares.

Para atingir esse objetivo inicialmente buscou-se retratar participação do Brasil nas

missões de Paz da ONU, apresentar a estruturação da Saúde Operativa no EB e

descrever o funcionamento do Hospital de Campanha. Em seguida, foi realizada uma
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revisão integrativa de artigos científicos sobre o tema, advindos de diferentes

nacionalidades, onde observou-se que o enfermeiro exerce atividades de cuidado direto a

pacientes graves e com risco de vida, além de ações em saúde preventiva, em evacuação

aérea e terrestre, cuidados em eventos DBQRN, assessoramento no planejamento da

missão e ainda contribui com dados de inteligência em saúde. A principal dificuldade

identificada na literatura analisada foi a falta de treinamento/preparo do enfermeiro para

as peculiaridades de atuação no ambiente operacional.

Os resultados do presente estudo evidenciam a relevância e do papel do

enfermeiro como integrante da equipe de saúde, bem como demonstra a pluralidade de

competências exigidas para o desempenho de uma assistência de enfermagem segura e

eficiente em operações militares internacionais. Levando-se em consideração esses

aspectos, a questão do contingente de saúde do EB nas missões de paz ser composto

apenas por praças de saúde, sem a presença do profissional enfermeiro, é uma lacuna

que ser deve ser imediatamente sanada.

Assim, o presente trabalho ao identificar as intervenções de enfermagem no

contexto dos ambientes operacionais, buscou contribuir e prover referenciais para a

elaboração de protocolos que otimizem tanto a assistência direta ao paciente quanto o

preparo/treinamento da equipe de enfermagem em missões futuras.
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APENDICE A - QUADRO-RESUMO DOS RESULTADOS

Artigo Autor e ano Local Contexto do cuidado
Intervenções de

enfermagem identificadas

1. Bonilla JA, Morales

MI, 2018

Itália Atuação do

enfermeiro em

missões de busca e

resgate de refugiados

no Mar Mediterrâneo

Assistência sanitária à
tripulação
Assessorar e apoiar o

Comando em temas

sanitários

Revisão e controle dos

materiais de saúde

Formar a tripulação em

Suporte Básico de Vida e

Emergências, e em manejo

de EPIs em situações

DQBRN

Triagem e assistência de

saúde aos imigrantes

resgatados

Elaboração do Relatório de

Incidente Médico e

colaboração com a

autoridade sanitária portuária

até a declaração de que o

navio pode ser recebido

oficialmente no porto, sem

necessidade de quarentena

Colaborar com a manobra de

desembarque dos imigrantes

Controle das medidas

higiênicas, limpeza e

desinfecção do navio após o

desembarque dos imigrantes

2. Pavón EC Ferrandiz

RB, 2015

Espanha Atuação do

enfermeiro no

emprego das forças

militares conjuntas da

OTAN e União

Europeia

Colaborar na elaboração do

Projeto “Pooling and

Sharing” com a finalidade de

padronizar as capacidades

sanitárias e alcançar um alto

nível de interoperatividade

em missões multinacionais
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3. Blackman et al 2015 EUA Atuação do

enfermeiro na

evacuação de

pacientes críticos no

Iraque e Afeganistão

Cuidados ao paciente crítico

em evacuação terrestre

Cuidado ao paciente crítico

em evacuação aérea

4. Hatzfeld J Foradori

M, 2018

EUA Atuação do

enfermeiro na

evacuação de

pacientes críticos no

Iraque e Afeganistão

Cuidados ao paciente crítico

em evacuação terrestre

Cuidado ao paciente crítico

em evacuação aérea

Manejo da Dor

Manutenção da integridade

da pele

5. Staudt et al, 2018 EUA Atuação do

enfermeiro na

evacuação de

pacientes críticos no

Afeganistão

Administração de

hemoderivados

Cuidados ao paciente crítico

no ponto de injúria

Cuidado ao paciente crítico

em evacuação terrestre

Cuidado ao paciente crítico

em evacuação aérea

Levantar dados

epidemiológicos das

operações a fim de

direcionar o preparo das

tropas empregadas

6. Veenema et al

(2019)

EUA Papel do enfermeiro

na resposta a evento

nuclear

Cuidado clínico de pacientes

contaminados por radiação

Triagem comunitária para

exposição à radiação

Triagem

Descontaminação

Administração de

contramedidas médicas

Prestação de cuidados de

saúde emocional e mental de

suporte

7. Brooks et al (2018) EUA Resposta a ataque

com agentes

químicos na Síria

Treinamento e preparação

atualizados em agentes

químicos

Equipamento de proteção

individual e recursos
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médicos, incluindo

suprimentos adequados e

prontamente disponíveis de

antídotos

8. Polomano et al

(2012)

Reino Unido Manejo da dor aguda

no trauma em

Hospital de Suporte

ao Combate no

Afeganistão

Manejo da dor aguda no

trauma
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