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A EVOLUGAO DA MEDICINA OPERACIONALMILITAR NO BRASIL
Leonardo Paixao Neto*
Claudia de Almeida Guaranha Costa**
RESUMO

No transcurso das operagées militares é inevitavel que ocorram diversostipos de baixas e 0 Apoio de

Saude nas operagées no amplo espectro tem papel fundamental para a consecucdo doestadofinal
desejado. Tal aspecto acarreta a necessidade de queseja eficiente, eficaz e efetivo, inclusive nas
situagdes em que os recursos humanos, os recursos materiais e a infraestrutura fisica sejam
limitados. A importancia da dimenséo humana noatual ambiente operacional, no qual a preservagao
do potencial humano aumenta o desafio nas operagéesmilitares, particularmente devido aostipos de
ferimentos comumente encontrados e a degradag&o dos recursos disponiveis no Teatro de
Operagées. A necessidade de um adequadoapoio de satide em combate, veiculado muitas vezes em

temporeal pela midia e redes sociais, com todas as nuances do campo de batalha, podera influenciar

sobremaneira, a moral dos combatentes e a opinido publica, constituindo um fator determinante na
capacidade de agao dos Comandantes, em todos os niveis. Um apoio de satide eficiente garante,
mesmo em um ambiente operacional prejudicado sob o ponto de vista sanitario, a capacidade de as
Forgas Componentes durarem na agao. Nesse sentido, a efetividade do apoio de satide tem estreita

relagéo com a integragéo das capacidades da Medicina Operativa das Forgas Armadas e da
convergéncia de esforcgos entre os diversos atores - militares e civis. Para tanto, é necessario o
planejamento minucioso desse apoio, elaborado por meio de assessoria técnica especializada em

todososniveis, junto com a capacidade de pronta resposta as ameacasexistentes ou potenciais.
Palavras-chave: Medicina Operativa, Servico de Satide, Exército Brasileiro

ABSTRACT
In the course of military operations, various types of casualties are inevitable and Health Support in
broad-spectrum operations plays a key role in achieving the desired end state. This entails the need

for it to be efficient, effective and effective, even in situations where human resources, material

resources and physicalinfrastructure are limited. The importance of the human dimensionin today's
Operating environment, where preserving human potential increases the challenge in military
operations, particularly due to the types of injuries commonly encountered and the degradation of
resources available in the theater. The need for adequate combat health support, often conveyedin
real time by the media andsocial networks, with all the nuancesofthe battlefield, can greatly influence

the morale of the combatants and public opinion, and is a determining factor in Commanders’ability to
actatall levels. Efficient health support ensures, even in a sanely harmed operating environment, the
ability of the ComponentForcesto last in action. In this sense, the effectiveness of health support is
closely related to the integration of the capabilities of Armed Forces Operative Medicine and the
convergenceofefforts between the various actors - military and civil. This requires careful planning of
this support through expert technical advice atall levels, along with the ability to respond promptly to

existing or potentialthreats.

Keyword:Health Service, Brazilian Army, Operative Medicine
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1 INTRODUCGAO
1.1 BREVE HISTORICO
O emprego dos recursos de satide na frente de combate é antigo, com

referéncia aos exércitos egipcio, macedénio e romano. Seu reconhecimento
definitive como pega fundamental dentro da estrutura militar de combate e a

sedimentagao de doutrinas de emprego universalmente reconhecidas tem como
marcos as Guerras Napoleénicas, a Guerra Civil Americana e a Guerra da Criméia.
Neste contexto, destaca-se o trabalho de Dominique Jean Larrey, Cirurgiao-

Mor do Exército de Napoledo Bonaparte. Suas ideias, inovadoras a época, de

aproximagao do atendimento hospitalar aos feridos, da necessidade da realizagao

de cirurgias no campodebatalhae, principalmente, da relevancia do transporte de
feridos em combate, transformada no desenvolvimento do chamado “Sistema de
Corpos de Ambulancia”, nucleado nas famosas “Ambulancias Voadoras de Larrey”,
continuam atuais.
O Brasil acompanhouasligdes das Campanhas Napolesnicas, por meio dos

registros das experiéncias em combate de grandes nomes da medicina francesa, e
as empregou massivamente nas Campanhasda Cisplatina e na Guerra da Triplice

Alianga. Os meios de evacuag&o eram baseados na mobilidade observada nos
servigos de satide dos exércitos europeus, e o Exército brasileiro chegou a operar os
Hospitais de Sangue, denominagéo dada aos precursores dos atuais Hospitais de

Campanha (H Cmp), em cidades como Sao Borja, Montevidéu, Cerrito e Assuncao.

Ainda naquela Guerra, a Marinha Imperial ativou no Vapor Onze de Junho,
seu Hospital de Sangue, tendo empregado também outros navios de menor porte
como embarcagdes de transporte de feridos. Em terra, a Armada operou a

Enfermaria de Uruguaiana e a Enfermaria de Corrientes, destinadas ao tratamento
de coléricos, além dos Hospitais da Marinha em Humaita e Assungao.

NaIl Guerra Mundial, o Brasil foi, em muito, influenciado pela doutrina norte-

americana, que ja privilegiava o emprego de importante efetivo especializado no
apoio de satide ao combate, com equipes de socorro e de evacuagao proximas a

linha de frente e H Cmp de maior porte. Naquele conflito, a Forga Expedicionaria
Brasileira (FEB) incorporouentre seus efetivos o 1° Batalhado de Satide, organizagao

militar de sade especialmente criada para apoiar a 1? Divisdo de Infantaria
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Expedicionaria, e que se tornou peca fundamental no Teatro de Operagéesda Italia,

recuperando e realizando a manutengao fisica e mental do combatente brasileiro.

(BRASIL, Ministério da Defesa, 2017)

1.2 O ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MILITAR ATUAL
A basehistérica do servigo de resgate em atividade militar ocorreu durante a
Guerra do Vietna nos anos de 1960, quando osnoticiarios vespertinos mostravam o
papel vital desempenhado pelo pessoal de satide da linha de frente ajudando a
salvar vidas.(NAEMT,2004)

Devido a hostilidade do territério vietnamita Para oO acesso de equipes de

satidepor terra, foi desenvolvido nao sé 0 servigo de evacuagao aeromédica como
também, as equipes de emprego dentro do terreno inimigo; coube ao entao

comandante da Terceira Divisao de Para-Quedistas dos Estados Unidos da América,

General Faulemberg, a nobre missdo de adestra-las. (Manual do Estagio Basico
de

Resgate/Sau. Destacamento de Satide Para-quedista,2002) Era o embriado do
esquadrao Parachutes-Rescue (P.R.), formado por militares voluntarios que tinham
que passar porrigorosos testes, que envolviam preparos fisicos, psicolégicos e
aptiddes militares, tais como tiro, sobrevivéncia, orientagao, taticas militares e
Operagées com aeronaves entre outras.

A qualificagao dos militares do esquadrao P.R. tinha duragao média de quatro
meses e estes além de intensa preparagaofisica, tinham instrugdes de taticas

militares refinadas (infiltragao e exfiltragdo por meios aquatico, aéreo terrestre,
comando de fragées no Teatro de Operagées, etc.), instrug6es especificas de

resgate e salvamento e realizavam seis operagdes, sendo as duas ultimas avaliadas
comocritério de aprovagao e de conclusdo de curso. Somente apdés todas estas

fases, era considerado apto a desenvolver operagdes de resgate. (Manual do
Estagio Basico de Resgate/Sau. Destacamento de Satide Para-quedista,2002)

1.3 HISTORICO DO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MILITAR NO BRASIL
Apesar de nao haver em literatura nada que especifique precisamente a

origem do atendimento pré-hospitalar em terras brasileiras, acredita-se que tal
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processo tenha sua origem nacriagdo do Servigo de Satide do Exército Brasileiro,
com a chegada da Familia Real Portuguesa ao Brasil em 1808.
© primeiro relato de um sistema semelhante ao atendimento médico

organizado em campode batalha é apresentado pelo entéo Tenente Médico Joao
Severiano da Fonseca, Patrono do Servigo de Satide do Exército Brasileiro, durante
atuagdo em campanha na Guerra do Paraguai (1864-1870).
Naquele conflito, diversos recursos foram utilizados no atendimento no campo
de batalha, entre os quais: padiolas, redes,liteiras rusticas, carretas, carros de boi e
a ambulancia voadora de Larrey. As equipes méveis prestavam o socorro no terreno

e providenciavam a evacuagao para os hospitais de sangue e destes para osfixos,
preconizando a diretriz de “carregar e transportar” (load and go) que caracterizou o
atendimento da maioria dos conflitos anteriores a Primeira Grande Guerra.
O atendimento no campode batalha seguiu de forma nao fundamentadaaté a
criagao da Forga Expedicionaria Brasileira (FEB) a fim de atuar em apoio aos Paises
Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Chegandoa Italia como parte integrante
do Quinto Exército Norte-Americano, os nossospracinhas foram treinadosutilizando
os manuais americanos como base do ensinamento do atendimento médico no
Teatro de Operagées da Europa.
Esses manuais americanos, no pés-segunda guerra, serviram de molde para
nos idos de 1948, serem impressos os primeiros exemplares do Manual de
Campanha de

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

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

Destaca-se também neste capitulo, a criagao, por Portaria Ministerial de
numero 324 de Dez de 1950, do Servigo de Busca e Salvamento que seria o
precursor do SAR da Forga Aérea Brasileira. Tal decisao foi tomada apds tragico
acidente com uma aeronave Catalina em Dez de 1947. (Manual do Estagio Basico
de Resgate/Sau. Destacamento de Satide Para-quedista,2002)

O treinamento

para o atendimento

no ambiente hostil

permaneceu

basicamente inalterado por décadas, chegando a ser ministrado em algumas
organizacgées militares os mesmosconceitos preconizados nos manuais adotados na
Segunda Grande Guerra.
Os ideais de novos e evoluidos conceitos de resgate somente surgiram por

volta de 1987, apds a criagao da Aviagao do Exército; mesmo assim, somente em
1990 formou-se a primeira turma de resgatistas da Forga Aérea Brasileira e os

cursos basicos e de auxiliar de Busca e Salvamento somente se formaram em 1992
e 1994 respectivamente. (Manual do Estagio Basico de Resgate/Sau.Destacamento
de Satide Para-quedista, 2002)

O grupo de Busca e Salvamento da Aviagao do Exército tem por missao
principal localizar, socorrer e recolher combatentes que nado conseguem retornar as
suas bases e como missdo secundaria realizar procedimentos em proveito da

seguranga de aeronaves civis e militares. Tem como limitagdes a superioridade
aérea do inimigo, as condigédes meteorolégicas adversas e a necessidade do
emprego de técnicas de cobertura.

O Servigo de Busca e Salvamento do Exército ainda nao esta plenamente
estruturado para o conflito armado, o que o coloca em especial importancia e
destaque em agées secundarias visando o bem-estar da populagaocivil nos tempos
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cidade de Ribeirao Preto em Sao Paulo, iniciando assim uma real e moderna era de
capacitagao baseada em metodologias e teorias consistentes deixando de lado as
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de seus combatentes de satide, o Destacamento de Satide Para-Quedista formou
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de paz.
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1.4 O RESGATEMILITAR BRASILEIRO

De uma maneira geral, somente em 1996 quando, buscando o aprimoramento
um nucleo de militares e os enviou para o Nono Grupo de Bombeiros Militares da

antigas e obsoletas diretrizes que se encontravam muito aquém das necessidades
de uma tropa com aspiragées operacionais.
Em 2010 foi aprovada a Diretriz para a Implementagao do Atendimento Pré-

Hospitalar nas Atividades de Risco no Exército Brasileiro (PORTARIA N° 196-EME,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010) com os objetivos de Sistematizar o APH em
atividades de risco, em consonancia com a legislagao de Satide, Implementar a
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capacitagao

de

de

militares

satde

para

realizagao

do

APH,

e

Definir

responsabilidades para o APH em atividades derisco.

Finalmente, em 2018, foi criado o Curso de Satide Operacional (CSOp) com o
objetivo de capacitar militares de satide a prestar atendimento em ambiente taticomilitar, incluindo ambientes hostis (PORTARIA N° 021-EME, DE 2 DE FEVEREIRO
DE 2018).

1.5 A MEDICINA OPERACIONAL
Medicina Operacional é toda atividade de satide realizada em operagées militares,

tanto em tempo de paz como em situagées de conflito, incluindo as operagdes de
paz, as humanitarias, a resposta a catastrofes e a crises, aleém dos ambientes
operativos especiais (selva, montanha, caatinga, glacial e a bordo de embarcagoes,
aeronaves, submarinos e viaturas). Subentende-se que na Medicina Operativa os
recursos humanos, os recursos materiais e 0 sistema de apoio logistico podem
encontrar-se restritos, o que requer agdes de planejamento e preparo, nos niveis

Tatico,

Operacional

e

Estratégico,

consubstanciadas

em

conhecimentos

epidemiolégicos, médicos, tecnolégicos e doutrinarios. (BRASIL, Ministério da
Defesa, 2017)

1.6 PROBLEMA
Servigo de Satide do Exército Brasileiro vem evoluindo através dos tempos,
adquirindo um carater mais técnico e organizado. O apoio de satide as tropas
desdobradas nas areas de conflito vem merecendo aten¢gao especial. Nas ultimas
décadas, o Exército Braisleiro vem desempenhando cada vez mais tarefas em que a
chance de riscos para a vida daqueles que delas participam aumentaram
consideravelmente. A evacuag¢4o das baixas da frente de batalha para a retaguarda,
para instalagdes com melhores condigées de tratamento, demanda grandeatividade
logistica desempenhada pelo Servigo de Satide. A extensao territorial do pais,
associada a centralizag&éo dos hospitais de alta complexidade, determinam a
importancia

da

evacuagaéo

necessitem de tais cuidados.

com

maior

rapidez,

para

recuperar feridos que
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1.7 OBJETIVOS
O presente trabalho faz uma andalise da evolugao na Medicina Militar

Operativa no Exército Brasileiro com énfase nas mudangasocorridas no tratamento
e no transporte de feridos em combate.

2 METODOLOGIA
Foi realizada uma revisao de literatura com o intuito de reunir e expor

conceitos e abordar, de forma critica e sucinta, dentro daquilo que interessa ao
presente trabalho, a doutrina utilizada pelo Exército Brasileiro (EB) no que diz

respeito ao emprego da atividade de satide realizada em operacées militares, tanto
em tempo de paz como emsituagées deconflito, incluindo as operagées de paz, as
humanitarias, a resposta a catastrofes e a crises internas e externas.

3 RESULTADOSE DISCUSSAO
3.1 O APOIO DE SAUDE NAS OPERAGOESDA FORGA TERRESTRE
A nova Doutrina Militar Terrestre, um dos principais vetores do Processo de

Transformacgao do Exército Brasileiro na Era do Conhecimento, baseia-se em
permanente atualizagao, em fungao da evolugao da naturezadosconflitos, resultado
das mudangas da sociedade e da realidade brasileira diante do atual cenario

mundial.

Em campanha, o Grupo Funcional Sade podera ser empregado em um
Teatro

de

Operagdes

(TO)

Conjunto,

o

que

demandaraé

um

estudo

ecoepidemioldgico criterioso para o estabelecimento das medidas preventivas que

garantam o estado de higidez das tropas a serem desdobradas no TO ou Area de
Operagdes (A Op). O Servigo de Satide, modelado para apoiar uma Forga Terrestre
Componente (FTC), tem a sua estrutura funcional hierarquizada por escalées e esta

organizado para ser desdobrado em profundidade no TO.
A eficiéncia de suas atividades depende da coordenagao entre as
Organiza¢gées Militares de Saude (OMS) situadas, principalmente, na Zona de
Administragaéo (ZA) e na Zona de Combate (ZC) com as Organizagées Civis de
Satide (OCS) mobilizadas e/ou contratadas. E fundamental o estabelecimento das
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ligagdes entre essas Organizagdes de Satide. As Instalagdes de Satide situadas na
ZC caracterizam-se por total mobilidade, uma vez que apoiam diretamente as
Unidades(U) taticas desdobradas na ZC.

(BRASIL, Ministério da Defesa, MD 42 — M — 04: Apoio de Saude em
Operagées Conjuntas, Brasilia, DF, 2017)

3.2 ORGANIZACAO DO APOIO DE SAUDE
A organizagaéo do apoio de satide requer capacidade para, a partir de
estruturas modulares, atender a multiplas necessidades das tropas da FTC

desdobradas em ambientes frequentementehostis. Isto implica a centralizagao dos
recursos e a descentralizagao seletiva de meios das OMS, possibilitando o
escalonamento em profundidade e o pronto atendimento o mais a frente possivel.

3.3 ESCALOES DE SAUDE
O apoio de satide nas operagdes sera prestado por OMS e Instalacoes

Sanitarias Operativas desdobradas em profundidade em escalées ou niveis
assistenciais, classificados de acordo com a capacidade de tratamento e numerados
progressivamente de 1 a 4 (de menor capacidade para a maior capacidade). Cada
escalao deve ser capaz de assumir as fungdes do nivel inferior, podendo ser
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reforgado para adequar-se as demandas de uma miss
ao especifica (Tabela 1).

i
ESCALAO
q-_

EXECUTANTE

INSTA
MISTALLACAO
ACAC

. (Pel
Pelotia ode Saude

CAPACIDADES
@ evacuacao.

:
:
Sau) ou Elementos de a ae nntcin
sprowa
niva
organicos das
OM.

.

Awan¢ada dodo:Gata
de Saiide.
(Cia Sau Ave /B Sau)

ae

Tabela 1 — Escaldes de Satide
Fonte NCD Nr 01/2016 - DECEx

Osescalées de satide sao inter-relacionados com a cadeia
de evacuacao,
constituindo um conjunto funcional unico, no qual o
paciente é transferido em
diregao as instalagdes de satide mais a retaguarda e geral
mente mais capacitadas,
de acordo com suas necessidades detratamento (Figur
a 1).
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Figura 1 — Escalées de satide e cadeia de evacuacao

Fonte NCD Nr 01/2016 - DECEx

A seguir, serao descritos pormenorizadamente os escaléesde satide.

3.3.1 O 1° Escalao — Servigo de Satide de Tropa Valor U/SU

Os elementos de satide organicos das Unidades de tropa, Pelotées de
Satide
(Pel Sau), mobiliam 0 1° Escalao de Satide. Nesse escalao, é provid
o o primeiro

socorro de urgéncia na ZC,so instalados os Postos de Socorro (PS)e
é realizada a
evacuagao das baixas para tais postos. A missdo deste escala
o consiste em

conservar 0 poder combativo da Unidade, da seguinte maneira:
a) pela aplicagao de medidas de salvamento imediato;

b) pela aplicagdo de medidas preventivas de controle e combate aoest
resse;

Cc) pela prevengao de doengas e leséesfora do combate;
d) pela coleta de dados; e
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€) pela evacuagao deferidos e doentes para os PS, onde serao classificados
e submetidos a cuidados temporarios e de emergéncia, dentro das possibilidades
da
instalagao.

Deve ser dada énfase para as medidas necessarias destinadas a estabil
izar e
permitir a evacuagao do paciente para cuidados no escalao seguinte. Estas
medidas
incluem: manutengao das vias aéreas, controle de hemorragia, prevencao
do

choque, protegao de ferimentos, imobilizagao de fraturas e outras
medidas de
emergéncia, conforme indicado. Os Pelotées de Satide estabelecem
os PS para o

atendimento aos homens das Unidades a que pertencem. O Grupo de Evacu
agao -

composto por trés Turmas de Evacuagao, opera sob a supervisao do Oficial
Médico
Auxiliar do Pel Sau, sendo que cada Turma de Evacuagdo é compo
sta por: um

Sargento de Satide, que é técnico em satide de enfermagem e possui treinamento
em Atendimento Pré-Hospitalar (APH); um Cabo Auxiliar de Saude; um Soldad
o de
Satide; e um Soldado Motorista.

3.3.2 O 2° Escalao — Companhia de Saude Avangada (Cia Sau Avg)
do Batalhao

de Saude

A Companhia de Satide Avangada, organica do B Sau que assegura
0 apoio

de sade a FTC, conduz 0 2° escaldo de satide. Este apoio é realizado por
meio do

PAA,instalado e operado na BLB, o qual recebe pacientes provenientes
dos PS das
Unidades. A Cia Sau Avg tem por missoes:

a) instalar e operar PAA;
b) instalar e operar P Distr Cl VIII;

Cc)prestar assisténcia médico-cirtirgico de urgéncia;
d) prestar tratamento dentario de emergéncia;
e) realizar exames laboratoriais de emergéncia; e

f) realizar, com seus proprios meios, a evacuacao deferidos, de doentes e
de

acidentados provenientes dos PS das Unidades; e

g) realizar a manutengao de 2° escalao em todo o material de sauide
da
Grande Unidade.

a)
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O Posto de Atendimento Avangado destina-se a realizacao da triage
m, da

evacuagao e do tratamento dos feridos em geral. Além disso, o
PAA possibilita a
triagem e o atendimento, no menor prazo, dos feridos
que necessitam de
intervengao cirtrgica imediata (controle de danos). Seu
desdobramento deve

conciliar, da melhor forma, a necessidade de seguran¢a da instal
agéo com 0 apoio
cerrado para o elemento apoiado. O fluxo de evacuados é feito
em grupos e
realizado nas ambulancias; - ao chegar ao PAA, os enfermos sao submet
idos a uma

triagem cuidadosa, sendo priorizados os casos mais graves; Caso
necessario, os
feridos graves poderao ser evacuados para OCS ou OMS de maior capaci
dade na
ZA ou Zona doInterior (Zl). Normalmente, so considerados “ferido
s graves” os
feridos de cranio, os feridos de abdémene osferidos de torax. A evacu
agao do PAA

é intermitente, sendo realizada pelo 3° escalao funcional do
Servico de Satide, pelo
modal apropriado disponivel.

3.3.3.0

3°

Escaléo -—

Batalhdo

de

Saude,

Contratadas/Mobilizadas

Hospitais

Militares

e

OCS

O apoio prestado no 3° escalao de satide € conduzido
pelo Batalhao de

Satide (B Sau), Organizag4oMilitar integrante do Grupamento
Logistico (Gpt Log),
sendo existente desde o tempo de paz. O B Sau desempenha
ra as seguintes

atividades para 0 apoio de 3° escaldo de satide:
a) evacuagao;
b) medicina preventiva e curativa;

c) medicina veterinaria; e
d) apoio de material classe VIII.

OB Sau conta com um nticleo do H Cmp em tempo depaz, que
evoluira para
OMS em operagées. Neste escalao, as atividades da veteri
naria contribuem para
garantir a satide do combatente por meio de medidas
de vigilancia_sanitaria,
ambiental, controle de zoonoses, inspegao de alimentos
e Agua consumidos pela

tropa, além dezelar pela higidez dos animais de emprego militar
, por intermédio da
medicina veterinaria preventiva e curativa. Eventualmente,
o B Sau pode destacar
elementospararealizar atividades de veterinaria no 2° escala
o. O B Sau tem por
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miss4o proporcionar hospitalizagao e tratamento as baixas de qualquer tipo na ZC
ou na ZA, por meio do Hospital de Campanha (H Cmp), e prepara-las para posterior
evacuacao, se necessario. O emprego dos seus meios sera condicionado aotipo e a

duragao da operagao,ao efetivo da forga empregada e a Norma de Evacuacao (N
Ev) vigente no TO ou na A Op.

3.3.4 0 4° Escalao - OMS e OCS Contratadas e Mobilizadas no territério
nacionale na ZonadoInterior

No 4° Escaléo de Satide, os meios de satide sdo mais fixos e possuem
maiores possibilidades técnicas de atendimento aos enfermos. As principais
caracteristicas presentes no 4° Escalao de Satide sao:
a) predominio da hospitalizagdo e da recuperagao mais especializada;
b) grande variedade de hospitais especializados;
c)intima ligagéo do Servigo de Satide com osmeioscivis existentes:
d) grande importancia das Juntas Militares de Satide para a selegao da tropa;
e) direcao do Servigo de Satide mais centralizada e predominantemente de

coordenagao;
f) instituig6es hospitalares do setor particular realizam apoio técnico as OMS;
Q) instituig6es hospitalares do Estado realizam apoio técnico As OMS;

h)

periodo de hospitalizagao do enfermo é€ prolongado; i) os centros de reabilitagao
fisica desempenharéo papel relevante para o tratamento dos casos
neuropsiquiatricos;

j) possibilidade de as OMS atuarem de forma isolada ou de forma conjugada
num Centro Hospitalar; e

k) intensa ligacao do Servigo de Sade com os Orgaos de Recompletamento
e com a Justiga Militar.

O desdobramento dos escaldes de satide em operacées e sua inter-relagao
com a cadeia de evacuagao é apresentado a seguir.

IIDI
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3.4 EVACUACAO

Esta atividade traduz-se pela remogéo de pessoal doente ou ferido, sob
cuidados especiais, para uma instalagaéo de sade capacitada ao atendimento
médico de maior complexidade, de acordo com as necessidades do paciente. No
ambiente

internacional,

a

evacuagéo

de feridos

e

a

evacuagao

médica

correspondem respectivamente a Casualty Evacuation (CASEVAC) e a Medical

Evacuation (MEDEVAC). Em operagées de grande intensidade, a evacuagao médica
poderconstituir a segunda fase de uma evacuacao, depois de uma evacuagao de
feridos, sendo a opgao prevalente nas demais situag6es.

3.5 PRINCIPIOS DA EVACUACAO
A evacuacéo de feridos contém algumas peculiaridades em sua execugao,
que podem ser de ordem técnicaoulogistica.

3.5.1 Os principios de ordem técnica:
a) os doentes e feridos devem ser preparados para a evacuagao e
necessitam de tratamento e cuidados durante todo o percurso;
b) nenhuma baixa deve ser evacuada de uma Zona de Ag@opara outra sem

indicagéo médica ou imposigao da situagao tatica. Cada evacuagao desnecessaria
impée um 6nus a Unidade do evacuado, ao sistema de recompletamento e ao

proprio Grupo Funcional Satide. E preciso, portanto, uma adequada triagem neste
sentido;
c) os doentes, os acidentados e os enfermos com ferimentos graves devem
receberprioridade para a evacuagao, mediante triagem prévia;

d) nos incidentes com multiplas vitimas, com o objetivo de escalonar a
prioridade de atendimento, “..deve ser utilizado o método S.T.A.R.T (Simple Triage

and Rapid Treatment - triagem simples e rapido tratamento) como protocolo de
triagem. Inicialmente, as vitimas devem ser rapidamente avaliadas, utilizando os
critérios do esquema abaixo, e marcadas com algum material identificador (cart6es,
fichas, fitas ou outro) nas seguintes cores:

YIIIIPIIIIIIIIIIIDIIPIOIIIIIA~AI~PAIPAIIIIDIIIFIIIIIIIIIIIID
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- VERMELHO- 1? prioridade;

- AMARELO- 2? prioridade;
- VERDE- 3? prioridade; e
- PRETO - sem prioridade (EB30-N-20.002 Protocolo Assistencial em Atendimento
Pré Hospitalar no Ambito do Exército).
€)

a

concentragéo

das

baixas

a

serem

evacuadas

em_pontos

preestabelecidos é indispensavel para mantera eficiéncia e a eficacia do apoio, em

particular no que diz respeito ao principio de guerra da economia de meios;
f) na evacuagao, a diivida deve favorecero paciente; e
g) as instalagdes avancadas de satide dependem de uma pronta evacuacao
dos seus feridos graves. Isso possibilita a manutengao de sua mobilidade e
eficiéncia no tratamento, sem prejudicar o fluxo de suprimentos e o deslocamento de
tropas.

3.5.2 Os principios de ordem logistica:

a) 0 sentido da evacuacdo é dafrente para a retaguarda. E responsabilidade
das Unidades do Escalao Superior, localizadas mais a retaguarda, a evacuacdo das
baixas das Unidades localizadas mais a frente ou as que estao situadas mais
préximas do oponente;
b) a pronta evacuagao deve ser uma preocupagao constante, sempre com
vistas 4 manutengao da mobilidade dos meios de satide disponiveis;
Cc) Os feridos, sempre que possivel, devem ser transportados pelo meio mais

rapido, seguro, cémodoe eficiente; e
d) se o numero de ambulanciasfor insuficiente, outros meios de evacuagao,
devidamente identificados, deverao ser utilizados, com as adaptagdes necessarias
para garantir o conforto e a seguranga do paciente.

>PPaDIPDODIIIDIINIPVIIDIIAIIIIIIIDIDID »v>rDIIIDIIID
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c) uma dasprioridades durante o transporte é evitar que o ferido ou enfermo
seja atingido pelo fogo inimigo, piorando a sua situagao.

3.7.1 Meios de transporte

3.7.1.1 Transporte manual
Normaimente, realizado em curtas distancias. O Cmt da fragao deve avaliar
os seguintes fatores para a escolha do método de transporte e do itinerar
io a ser
percorrido:
a) pesodavitima;
b) natureza do ferimento;
Cc) obstaculos noitinerario;

d) fogo inimigo;
e) coberturas existentes no trajeto;

f) em situagdes como fogo cruzado, incéndios, auséncia de padiolas
ou
imposigao doterreno, cresce de importancia 0 transporte manual para
salvar a vida
do ferido, na medida em que ele pode ser a unica forma de remové-lo
para um local

onde possa receber atendimento médico.

3.7.1.2 Tansporte por macas ou Ppadiolas
E importante na medida em que pode ser o melhor meio de
transporte

Possiveldeutilizagao para a evacuagao do ferido, de acordo com o tipo
de ambiente

operacional.

O transporte por macas ou por padiolas possui caracteristica
s
semelhantes, guardando pouca distingao entre os equipamentos
. O uso de macas

ou padiolas economiza esforgo do socorrista e permite transportaro
ferido por maior
distancia, podendo até chegar ao PS, veiculo ou aeronave. A padron
izagao de

padiolas permite que estas sejam utilizadas em diversos veicul
os e aeronaves

(importante a existéncia de “kits de adaptacao”ou suportes especificos
para isto).

As padiolas também podem ser improvisadas no ambientetatico.

PIIIIIIIIIDD
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3.7.1.3 Transporte veicular terrestre
Podeserrealizado pordiversostipos de veiculos,tais como:

a) Ambulancias - As ambulancias sao os meios de transporte que melhor

Proporcionam acomodagao, material para estabilizagéo do paciente, seguranca,
rapidez e condigdes de transporte no meio terrestre. As ambulancias sao capazes de
trafegar em estradas nao pavimentadas ou estradas que estejam em piores
condigées. Além disso, as ambulancias permitem percorrer grandes distancias.
Ha ambulancias especificas, como UTI méveis, que dao maior suporte médico

aos feridos. Ambulancias tipo lanchas sao embarcagées destinadas ao transporte
porvia fluvial, equipadas e destinadas 4 evacuacdo de feridos em ambientes onde
Os recursos de transportes terrestres sejam deficientes e as vias preponderantes
sejam fluviais. Em caso de incidentes envolvendo agentes QBRN, ha necessidade

de isolamento e protegao adequada, com forracdo interna com a utilizagao de
material especifico para esta finalidade, visando a evitar a contaminagaoda viatura.
b) Caminhéesmilitares - Os caminhéesmilitares podem ser empregados para
a evacuagao dos feridos, mesmo que nao sejam especificos para este tipo de
servigo. Isso pode ser realizado com 0 aproveitamento do retorno dos caminhées de

um escalaoa outro, transportandoos feridos menos graves.

Uma viatura 5 t pode serutilizada para realizar essa atividade, podendo
transportar até doze macas com o aproveitamento de seu espaco interno. Os

caminhées militares, de uma maneira geral e independente da sua capacidade de

tonelagem, sao viaturas desprotegidas de blindagem, sem aparelhagem necessaria

para o suporte médico e com limitagées de trafegabilidade, quanto ao tipo de
terreno.

c) Viaturas blindadas - As viaturas blindadas, como o Guarani e o M113, sao
consideradas ideais para a realizagéo da evacuagao terrestre, devido a duas
caracteristicas principais:

a. possuem tragao integral (de rodas ou sobre lagartas), permitindo o
emprego dessasviaturas em terrenosdedificil locomogao; e
b.

possuem

relativa capacidade de blindagem,

proporcionando

protegao para a equipe que esta efetuando a evacuagado, bem como para o
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ferido evacuado, contra os tiros das armas comuns de emprego pelo
oponente.

3.7.1.4 Transporte aéreo - evacuacgao aeromédica
Denomina-se evacuagéo aeromédica (Ev Aem) a evacuagao realizada por
meios de transporte aéreos devidamente identificados, seja por meio de aeronaves

de asa rotativas ou de aeronaves de asafixa.

As aeronaves de evacuagao médica nao devem possuir armamento pesado,
portando somente o necessario para a autodefesa.
O transporte aéreo é imprescindivel para o combate naatualidade, possuindo

como vantagens em suautilizagaéo a velocidade de locomo¢ao, a possibilidade de
emprego em localidades remotas e a redugao nofluxo das estradas.

Quanto a velocidade de locomogao, o transporte aéreo conseguerealizar
viagens mais rapidas e suaves, diminuindo o indice de mortalidade (desde que a
aeronave esteja devidamente equipada), contribuindo para recuperar o maior

numero de baixas no menor espaco de tempo. Além disso, esse tipo de transporte

proporciona maior conforto ao enfermo.
Quanto ao emprego em localidades remotas, o transporte aéreo pode ser

empregado para evacuar osferidos mais graves, onde outros meios de transporte
nao possam chegar a tempo para salvar vidas, comoilhas, locais cercados pelo

inimigo e areas isoladas ou dedificil acesso.

Quanto a redugao no fluxo das estradas, o transporte aéreo contribui para
reduzir o fluxo de veiculos nas estradas, pela diminuigao da necessidade de
utilizagao de viaturas de evacuagdo. Podem ser aproveitados os avides que

regressam da frente de combate (onde foram utilizados para realizar o suprimento
de itens criticos).
O transporte aéreo apresenta as seguintes desvantagensnasua utilizacao:

- alto custo;

- possibilidade de interrupgao por periodos indeterminados, quer seja
pelas condigées meteorolégicas, quer seja pela acao do inimigo;

PIDdT
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- dificuldade de pouso em terrenos inclinados (montanha) ou com
vegetacaoalta (necessitando de clareiras no meio da selva para pousar); e
- possibilidade de restrigéo quanto ao
disponiveis.

ntimero de aeronaves

Neste caso, devem-se priorizar os feridos mais graves ou com maior

possibilidade de reestabelecimento.

O tipo de transporte a serutilizado esta diretamente relacionado aos fatores
da decisao, a disponibilidade dos meios existentes e a condicao clinica do enfermo
.
Neste sentido, existe uma classificagaéo de feridos que proporciona suporte
ao

agente regulador para a selecao do tipo de transporte a ser empregado durante
a

evacuagao.

Os feridos sAo classificados de acordo com sua gravidade, priorizando-se
os

casos mais urgentes para a evacuacAo(utilizar o método S.T.A.R.T).

Normalmente, nao existem contraindicagées formais para a evacuagao por via

aérea de doentes, acidentadosou feridos. A existéncia de aeronaves pressurizadas,
de helicépteros velozes e com grandeestabilidade aerodinamica e a possibilidade

de

atendimento

médico

contraindicagées.

a

bordo

contribuem

para

eliminar

possiveis

A Evacuagao Aeromédica podeser Tatica, Operacional ou Estratégica.
a) A Ev Aem Tatica, normalmente, é realizada por aeronaves
de asa

rotativa e destina-se a realizar o transporte de feridos desde o mais a frente
possivel. As aeronaves podem deslocar-se nointerior da ZC, mesmoaté
a

retaguarda das linhas inimigas. As baixas deveraéo ser conduzidas as
instalagées de satide predeterminadas.

b) A Ev Aem Operacional, normalmente, é realizada por aeronaves de
asa fixa e destina-se 4 evacuagdo para as instalagdes de satide mais a
retaguarda no TO/A Op.
c) A Ev Aem Estratégica, normalmente, é realizada por aeronaves com
grande autonomia, deslocando-se da ZA para um local naZI.

Solicitagao de Ev Aem:

)

DIPDIDIIIIPD IIAP IIDIIIIIDIDIMIDIMDIVAIMMDDIDD

>dDDdIIIAD|S

)

20

a) As comunicagées exercem papel fundamental para a realizagao da
Ev Aem, pelas imprescindiveis informagdes a serem passadas ao escalao

superior.

b) O escaldo superior, ao receber essas informagoes, realizara um
estudo baseado nos fatores da decisdo, na disponibilidade dos meios
existentes e na condigaoclinica das vitimas, para o adequado emprego das
aeronaves disponiveis.
c) Dados importantes parasolicitagao de uma Ev Aem:
- localizagao geografica das vitimas;
- tipo de terreno predominante no local onde se encontram as
vitimas;

- condi¢des meteoroldgicas existentes;
- numero e gravidade dosferidos;
- Classificagao dos feridos;
- se ha feridos contaminados(suspeitos ou confirmados) QBRN;

- nacionalidade dosferidos;
- se 0 ferido é militar ou civil;
- se o ferido é amigo;
- se 0 ferido pertence as Forgas Aliadas ou as nossas Forgas;
- Se 0 ferido é inimigo ou desconhecido; e

- necessidade de material médico especifico para a situagao.
d) Esses procedimentos tém a finalidade de otimizar o sistema de Ev
Aem, minimizando possiveis erros e atrasos na chegada das aeronaves
e

problemas quanto a seguranga da Ev Aem.

e) A padronizagao da solicitagdo da Ev Aem, por meio de uma
sequéncia de informagées e cédigos, proporciona rapidez no envio de
informagées e minimiza o vazamento destas para 0 inimigo.
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4 CONSIDERACOESFINAIS

Os conflitos contemporaneos mostram a tendéncia dos confrontos serem
caracterizados por combates em terrenos humanizadose urbanizados, nado apenas

em cidades, mas em areas com expressiva presenga de civis, num espaco que se
estende além do campode batalha, envolvendo forcas convencionais e irregulares,

combatentes e populagaolocal, aumentando, consideravelmente, a possibilidade de
danoscolaterais, advindos das oOperagées militares.

O espectro dos conflitos abrange desde a paz estavel até o conflito
armado/guerra, passandopela pazinstavele pela crise.
A Medicina Operativa, nesse tipo de ambientel, deve calcar-se nas préoprias
caracteristicas da Forga Terrestre da Era do Conhecimento, organizando-se e
estruturando-se de modo a obter o maximo de Flexibilidade, Adaptabilidade,
Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade.

O apoio de satide “na medida certa” deve ser Capaz de prever e prover o
suporte em material e servigos necessarios para assegurara liberdade de agao da
tropa empenhada, mantendo a sua capacidade de durar e preservando 0 seu poder

de combate.

Como consequéncia de provavel existéncia de consideravel numero de
deslocados e refugiados no TO/A Op, caracteristica marcante dos conflitos
modernos, o planejamento do apoio de satide deve prever agdes coordenadas com

agenteslocais ou internacionais ligados a area médica para apoio a populagao civil.

Os meios militares de apoio de satide devem ser priorizados para suporte a
tropa em presenga. O planejamento define as necessidades e as capacidades a

serem disponibilizadas para 0 adequado apoio de satide, permitindo a necessaria
prontidao operativa, a adequada disposigao dos recursos de satide disponiveis e o

levantamento de caréncias a serem atendidas por meio de contratagao/mobilizagao.

O apoio de satide deve ser capaz de promover, aumentar, conservar ou
restabelecer a satide fisica e mental dos recursos humanos. Abrange, também,

tarefas relacionadas 4 preservagdo das condigées de higidez dos animais, assim
como 0 controle sanitario e a inspegao de alimentos.

)
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A eficiéncia e eficacia das atividades do Apoio de Satide depen
dem da

coordenagdo e daligacdo estabelecida e mantida entre as OMSsituadas na
ZC, na
ZA € na ZI. Asinstalagées de satide da ZC devem possuir maior mobilidade
do que
as da ZA, uma vez que apoiam diretamente as Unidades Taticas nela desdobradas.
O apoio de satide deve estar sincronizado com os planejamentos taticos e
manter estreita ligagao, por meio do canal técnico, com os recursos
de satide

Operativa das outras Forgas Componentes e agéncias civis desdobradas e/ou
existentes no TO/A Op.

As OMS, dentre as quais os Hospitais Militares e os Batalhdes de Satide,
dispdem de capacidades necessarias para a execucao das atividades do Grupo
Funcional Satide, visando a prevengao de doengas, rapidez da evacuacao e

tratamento de doentes e/ou feridos, para viabilizar 0 célere retorno de militares ao
campodebatalha.
O apoio de satide deve estar apto a responder prontamente a um incremento
de baixas em lugares inesperados ou a situagdes de feridos em massa, decorre
ntes

da transigao de um nivel de violéncia para outro no decorrer das operagées. As
capacidades das OMSdevem serarticuladas em fungao de uma acao decisiva.

)
)
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