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RESUMO
O  risco  de  incidentes  envolvendo  substâncias  químicas,  biológicas,  radiológicas  ou  nucleares
(QBRN), seja de forma acidental ou, principalmente, através de ações terroristas tem sido crescente e
gera  preocupação em todo  o mundo.  Diante  de tais  ameaças,  novas  capacidades precisam ser
desenvolvidas, exigindo flexibilidade e adaptando a estrutura de Defesa QBRN (DQBRN) existente.
Nesse contexto, surge a demanda de profissionais de saúde qualificados e capacitados para atuar
nas  especificidades  de  incidentes  dessa  natureza.  O  presente  estudo  pretende  levantar  as
oportunidades  para  aperfeiçoar  a  atuação  da  Saúde  Operacional  em  conjunto  com  a  DQBRN,
analisando, através de uma revisão bibliográfica, a relação entre as duas áreas e possíveis aspectos
que  podem  favorecer  o  preparo  e  o  emprego  da  Saúde  Operacional  nesse  tipo  de  operação.
Observou-se que relação entre a DQBRN e o Serviço de Saúde vem se estabelecendo, mas ainda
existem  algumas  lacunas  doutrinárias,  que  podem  ser  preenchidas  para  contribuir  com  o
aprimoramento da capacitação da Saúde Operacional para as atividades de DQBRN.

Palavras-chave:  Defesa  química  biológica  radiológica  e  nuclear.  Saúde  operacional.  Exército
brasileiro. Saúde DQBRN. 

ABSTRACT
The  risk  of  incidents  involving  chemical,  biological,  radiological  or  nuclear  (CBRN)  substances,
whether accidentally or, mainly, through terrorist actions, has been increasing and is causing concern
worldwide. In the face of such threats, new capabilities need to be developed, requiring flexibility and
adapting to existing CBRN Defense (DQBRN) structure. In this context, there is a demand for qualified
and trained health professionals to work with the specificities of incidents of this nature. The present
study intends to find the opportunities to improve the performance of army medical experts combined
with CBRN defense, analyzing, through a bibliographic review, the relationship between the two areas
and possible aspects that can favor the preparation and use of Operational Health in this type of
operation. It was observed that the relationship between DQBRN and the Health Service has been
established,  but  there  are  still  some  doctrinal  gaps,  which  can  be  filled  to  contribute  to  the
improvement of Operational Health training for DQBRN activities.

Keywords: Chemical biological radiological and nuclear defense. Operational health. Brazilian army.
CBRN medical defense. 
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1 INTRODUÇÃO

O  risco  de  incidentes  envolvendo  substâncias  químicas,  biológicas,

radiológicas ou nucleares (QBRN) tem sido uma grande preocupação mundial nas

últimas décadas (SANDSTRÖM, 2014). A atual sociedade globalizada, caracterizada

pela  aglomeração  de  centros  urbanos,  intenso  desenvolvimento  industrial  e

tecnológico e pela facilidade de acesso à informação e aos meios de transporte, está

sujeita  ao  mau  uso  do  conhecimento  sobre  essas  substâncias  e  à  rápida

disseminação de patologias infectocontagiosas e contaminações. 

Nesse sentido, seja de forma acidental, tendo em vista o seu emprego em

diversos setores da indústria e da medicina, ou intencional, através de armas de

destruição em massa ou atos terroristas, que marcam a evolução na natureza dos

conflitos, os eventos QBRN geram grande impacto material, ambiental e à saúde

pública, resultando em grandes perdas sociais e econômicas à nação (MINISTÉRIO

DA SAÚDE, 2014).

Diante de tais ameaças, em especial da crescente propagação do terrorismo,

a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) tem merecido atenção

especial da Força Terrestre no Brasil, com a busca pelo aperfeiçoamento da doutrina

e  o  investimento  em  equipamentos  e  capacitação  de  recursos  humanos

(CAMARGO, 2015).

Após a experiência dos Grandes Eventos ocorridos no Brasil, no período de

2011 a 2012, verificou-se a necessidade de aperfeiçoar a estrutura de DQBRN no

EB, o que determinou a atualização do Sistema de Defesa Química, Biológica e

Nuclear do Exército (SDQBNEx), que passou a incluir os vetores de ensino, saúde e

logística, além da vertente Radiológica  (R)  no seu campo de atuação, passando a

se chamar Sistema de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército

- SisDQBRNEx (VASCONCELOS, 2018).

De fato, a natureza específica da ameaça terrorista exige dos militares do EB

a análise de tarefas peculiares, bem diferentes do que se espera em um combate

dito   “convencional”.  Novas  capacidades  precisam  ser  desenvolvidas,  exigindo

flexibilidade e gerando uma adaptação na estrutura existente (MENDONÇA, 2019).

O cenário de um evento QBRN está ligado a presença de múltiplas vítimas,

onde os profissionais de saúde atuarão tanto na primeira resposta,  realizando a

triagem e o atendimento pré-hospitalar como na retaguarda, em ações de Vigilância
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em  Saúde,  no  monitoramento  ambiental  e  epidemiológico  e  no  atendimento

hospitalar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

Nesse contexto, surge a demanda de profissionais de saúde qualificados e

capacitados para atuar em incidentes dessa natureza e desperta o questionamento

sobre  a  necessidade  da  participação  ativa  do  Serviço  de  Saúde,  incluindo  sua

vertente Operacional, no SisDQBRNEx. 

Com  o  objetivo  de  ampliar  o  conhecimento  e  buscar  alternativas  para  a

questão, este trabalho revisará a estrutura da DQBRN e da Saúde Operacional e as

possibilidades de intercessão entre elas, sem a pretensão de esgotar o assunto,

mas de chamar a atenção e estimular a discussão sobre o tema. 

1.1 PROBLEMA

A notável  transformação na natureza dos conflitos associada ao crescente

avanço da indústria química, a manipulação de elementos radioativos na medicina,

na indústria  alimentar,  na produção de energia e em diversos outros setores da

economia  e  a  facilidade  de  disseminação  de  novas  e  velhas  doenças

infectocontagiosas,  dada  pelo  crescente  adensamento  populacional  nos  centros

urbanos, são fatores diretamente associados ao aumento dos incidentes envolvendo

elementos QBRN, principalmente a partir do século XX (VASCONCELOS, 2018).

Diante  dessa  realidade,  a  atualização  da  doutrina  e  a  realização  de

investimentos em especialização e capacitação de pessoal em DQBRN passaram a

ser prioridades para a Força Terrestre brasileira, principalmente a partir do ano de

2002, quando a Diretriz de Implantação do Sistema de Defesa Química, Biológica e

Nuclear no âmbito do Exército (SDQBNEx) foi aprovada (BRASIL, 2002). 

Entretanto, apenas em 2012, com a percepção de que o apoio de saúde é

inerente  às  atividades  de  DQBRN,  fruto  da  experiência  do  emprego  nos  Jogos

Mundiais Militares em 2011 e na Conferência para o Desenvolvimento Sustentável

RIO + 20, ambos no Rio de Janeiro, o aspecto da Saúde passou a ser contemplado

de forma mais efetiva nesse contexto, sendo incluído no novo Sistema de Defesa

Química,  Biológica,  Radiológica  e  Nuclear  (SisDQBRNEx),  aprovado  através  da

Portaria nº 204-EME, de 4 de dezembro de 2012. Até então, apenas os aspectos de

profilaxia e primeiros socorros eram abordados de forma sucinta, sem menção da

especialidade técnica do executante no manual C 3-40, "Defesa Contra os Ataques

Químicos, Biológicos e Nucleares", em vigor na época.
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Dessa  forma,  observamos avanços  no EB,  frutos  dos  esforços  envidados

para o desenvolvimento da área de saúde na DQBRN. Ainda assim, existem lacunas

que  distanciam  esses  dois  universos,  como  a  escassez  de  militares  de  saúde

especialistas  em  DQBRN  e  a  ausência  de  manuais  específicos  de  saúde  para

operações em DQBRN, deixando  dúvidas  em todo  o  processo de coordenação,

planejamento e execução do atendimento às vítimas em situações dessa natureza.

Com o intuito  de colaborar  para o aperfeiçoamento da DQRN, através do

levantamento  das  demandas  relacionadas  ao  apoio  de  saúde,  foi  formulado  o

seguinte problema: de que forma a integração entre a DQBRN e o Serviço de Saúde

vem ocorrendo ao longo do tempo e quais os possíveis desafios para proporcionar o

aprimoramento do preparo e emprego da Saúde Operacional nesse contexto?

1.2 OBJETIVOS

A fim de levantar as possibilidades para a atuação da Saúde Operacional em

conjunto com a DQBRN, o presente estudo pretende analisar a relação estabelecida

entre  as  duas  áreas,  identificando  possíveis  aspectos  que  podem  favorecer  o

preparo e o emprego da Saúde Operacional nesse tipo de operação. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Identificar a trajetória da DQBRN no EB até a organização da estrutura atual;

b) Descrever a história da Saúde Operacional no EB; 

c) Analisar se há relação já estabelecida entre a DQBRN e o Serviço de Saúde,

incluindo a vertente operacional;

d) Inferir possíveis lacunas entre a DQBRN e a Saúde Operacional;

e) Concluir sobre aspectos que possivelmente poderiam aprimorar a doutrina, o

preparo e o emprego da Saúde Operacional em operações de DQBRN.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Apesar dos esforços internacionais para a eliminação de armas de destruição

em massa, como o Tratado de Não Proliferação Nuclear e a Convenção sobre a

Proibição de Armas Químicas, não se pode descartar que estados não signatários

ou organizações terroristas utilizem essas substâncias de forma irregular,  com a
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finalidade  coercitiva,  intimidatória  ou  de  autopromoção  de  interesses  político-

ideológicos .

A multiplicidade dos agentes, com a sua grande capacidade de gerar danos à

população  e  ao  patrimônio,  traz  o  desafio  e  a  necessidade  de  conhecimento  e

preparo específico para a atuação em um ambiente contaminado.

A ameça QBRN é uma realidade e, consequentemente, todos os aspectos

envolvidos  no  desenvolvimento  de  uma  estrutura  de  defesa  capaz  de  mitigá-la,

desde a dissuasão, obtida através da constante atualização e capacitação, até o

gerenciamento das consequências de um possível ataque, é fundamental.

Instrumentos legais brasileiros estabelecem as atividades do EB e das demais

Forças Armadas relacionadas à DQBRN. A Estratégia Nacional de Defesa (END),

para cumprir o objetivo de assegurar a capacidade de defesa, para o cumprimento

das missões constitucionais da Forças Armadas, determinado no Plano Nacional de

Defesa (PND), estabelece a seguinte Estratégia de Defesa: 

“Acão Estratégica de Defesa (AED) 19 - Incrementar as capacidades das

Forças Armadas em sua autodefesa e para contribuir  com os órgãos de

Proteção e Defesa Civil, na prevenção, mitigação, preparação, resposta e

recuperação,  em  eventos  adversos  de  natureza  biológica,  química,

radiológica ou nuclear” (BRASIL, 2016a, p.34).

Nesse  sentido  e  diante  da  grande  morbidade,  letalidade  e  do  poder  de

alcance dos agentes QBRN, ter um Serviço de Saúde preparado para operar em um

ambiente  contaminado  por  essas  substâncias  deve  fazer  parte  de  qualquer

estratégia de DQBRN.

Portanto, pensar na associação entre a Saúde Operacional  e a DQBRN é

uma oportunidade importante de avaliar as capacidades das duas áreas, a fim de

estimular o desenvolvimento da doutrina e das práticas de Saúde na DQBRN, além

de complementar e aperfeiçoar o emprego da tropa.

Através do presente estudo pretende-se revisar a estrutura da DQBRN no EB

e verificar a participação da Saúde Operacional nesse sistema. A partir daí, verificar

a possibilidade de aprimoramento da doutrina de Saúde voltada para a DQBRN.

A discussão desses assuntos contribui  para a revisão do conhecimento já

adquirido, o estímulo à reflexão sobre o tema e para o desenvolvimento de ideias

que possam aperfeiçoar a doutrina da DQBRN nesse e em outros trabalhos futuros.

2 METODOLOGIA
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Para obter subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema,  o  delineamento  da  pesquisa  contemplou  as  fases  de  levantamento  e

seleção  da  bibliografia,  coleta  e  análise  crítica  dos  dados,  leitura  analítica  e

fichamento das fontes, argumentação e, finalmente, discussão dos resultados.

Quanto a natureza, o presente trabalho representa uma revisão bibliográfica,

de natureza aplicada, do tipo descritiva. Foi realizado através da leitura exploratória

e da revisão integrativa do material de pesquisa.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os

conceitos de pesquisa qualitativa, pois os dados foram obtidos através da análise de

relatos, documentos e trabalhos científicos, para entender a doutrina DQBRN e suas

possibilidades de ligação com a Saúde Operacional no Exército Brasileiro.

2.1 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos,

a fim de viabilizar  a solução do problema de pesquisa,  sendo baseada em uma

revisão da literatura disponível do período de jan/1980 a jul/2020, para possibilitar o

entendimento da doutrina da DQBRN e os seus aspectos relacionados à área de

saúde, bem como a atualização do tema.

O limite anterior foi determinado visando incluir o Manual Serviço de Saúde

em Campanha (C8-1), de 1980, que permanece em vigor.

A busca de dados sobre os assuntos de interesse foi realizada utilizando as

palavras-chave defesa química biológica radiológica e nuclear, saúde operacional,

exército brasileiro, saúde DQBRN e seus correlatos em inglês, nas bases de dados

do Scholar Google, PubMed, LILACS e SCIELO, em livros e monografias da rede de

Bibliotecas do Exército, monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército

Brasileiro, legislações e manuais doutrinários do EB e de Nações Estrangeiras, além

de documentos e outros trabalhos científicos (trabalhos de conclusão de curso e

dissertações).

a. Critério de inclusão:

-  Estudos publicados em português ou inglês relacionados ao tema;

-  Estudos e  outros  documentos relacionados a  DQBRN do EB,  de  outras

Forças Armadas ou Órgãos Públicos;

- Estudos e outros documentos relacionados à Saúde Operacional do EB de

outras Forças Armadas.
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b. Critério de exclusão: 

- Estudos que não sejam relacionados à DQBRN ou à Saúde Operacional.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1   A DQBRN NO EB

Para entender a estrutura atual  da DQBRN e a situação da Saúde dentro

desse contexto, é importante, antes de tudo, conhecer como ela foi construída ao

longo do tempo.

3.1.1 A História da DQBRN no Brasil

O início  da  relação do Brasil  com a área de DQBRN ocorreu no final  do

período  Entre  Guerras  do  século  XX,  por  ocasião  da  preparação  da  Força

Expedicionária Brasileira (FEB) para a Segunda Guerra Mundial (II GM). Em 1943,

coube ao Exército Brasileiro a criação do Departamento de Guerra Química (DGQ),

sediado no Centro de Instrução Especializada, a fim de capacitar os pracinhas para

aquele conflito (CAMARGO, 2015).

Com o fim da II  GM e  o  início  da  Guerra  Fria,  novas ameaças,  como a

evolução da bomba atômica e novas gerações de armas químicas e biológicas,

impulsionaram o Brasil a desenvolver a primeira organização militar operativa capaz

de prover a defesa naquele espectro, a Companhia Escola de Guerra Química (Cia

Es G Q), atual 1º Batalhão DQBRN (1º Btl DQBRN) no ano de 1953 (CAMARGO,

2015).

A principal atuação da Cia Es G Q ocorreu no ano de 1987, quando participou

do  apoio  ao  acidente  ocorrido  com o  radioisótopo  césio  137  em Goiânia.  Esse

acidente teve como resultado quatro pessoas mortas e mais de 100 gravemente

contaminadas por exposição à radiação. Nesse episódio, 70 militares da Cia Es G Q,

juntamente  com  técnicos  da  Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear  (CNEN),

realizaram o monitoramento radiológico de centenas de pessoas e auxiliaram na

retirada  e  no  tratamento  de  toneladas  de  rejeitos  radioativos  (VASCONCELOS,

2018).

O  estado  de  preocupação  com  a  ocorrência  de  acidentes  tecnológicos

considerou significantemente as lições aprendidas a partir do desastre de Goiânia e
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de  outros  países  ocorridos  na  mesma  época,  provocando  a  transição  de  uma

mentalidade de “resposta” para uma consciência de “prevenção” (SANTOS, 2019). 

A experiência  de  Goiânia  revelou  a  fragilidade  da  falta  de  um  protocolo

coordenado  para  atendimento  a  emergências  daquela  natureza.  Como

consequência, algumas mudanças benéficas puderam ser notadas naquele período.

Entre elas, a consolidação da CNEN, por sua expertise, como órgão regulador no

setor nuclear, a Marinha, por meio do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), tornou-

se referência nacional no tratamento de radioacidentados e o Exército transformou a

Cia Es G Q, que se consagrou nos trabalhos de monitoramento e descontaminação

durante  o  acidente  de  Goiânia,  em Companhia  de  Defesa  Química,  Biológica  e

Nuclear - Cia Def QBN (ALVES, 1988; SANTOS, 2019).

Desde de 1989, as equipes de DQBRN do EB participam do Exercício Geral

do Plano de Emergência das Usinas Nucleares de Angra I e II, em coordenação com

o  Plano  de  Emergência  Complementar  do  Comando  Militar  do  Leste  e  com  o

Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. Em caso de acidente naquela

instalação  estratégica,  a  OM  tem  como  missões  a  realização  de  atividades  de

monitoramento radiológico de pessoas e do meio ambiente, a descontaminação de

pessoas e, ainda, o apoio à evacuação dos moradores do Município de Angra dos

Reis e arredores (VASCONCELOS, 2018).

Apesar do impacto gerado pelo Acidente de Goiânia e por outros acidentes e

do  aumento  de  atentados  terroristas  pelo  mundo,  a  natureza  pacífica  do  Brasil,

gerava uma falsa sensação de segurança,  que não permitia  a  sensibilização da

sociedade quanto ao assunto. Até a última década do século XX, a interação entre

as diversas agências envolvidas na DQBRN foi pequena. Nas Forças Armadas, a

DQBRN continuou a ser tratada sob uma abordagem estritamente técnica e tática,

de modo muito setorizado (SANTOS, 2019). 

Entretanto,  os  militares  envolvidos  com a  área  continuaram a  estimular  o

desenvolvimento da doutrina DQBRN. Após o atentado de Onze de Setembro de

2001,  nos Estados Unidos,  e  diversas ações extremistas  subsequentes,  o  Brasil

passou a atribuir maior valor às medidas de enfrentamento ao terrorismo, dando

destaque à atuação das Forças Armadas (SANTOS, 2019).

Foi então, em 2002, que o Sistema de Defesa Química, Biológica e Nuclear

no âmbito do Exército (SDQBNEx) foi aprovado, com a finalidade de dotar a F Ter de
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um instrumento capaz de responder prontamente a uma ameaça e/ou desastre QBN

(VASCONCELOS, 2018).

No período subsequente, o Brasil recebeu uma série eventos, que exigiram e

trouxeram atenção especial para a DQBRN. Foram eles: a Copa Panamericana de

Tiro com Arco em 2006; os Jogos Panamericanos e Para Pan-Americanos em 2007;

as visitas do presidente norte-americano George W. Bush em 2005 e 2007; a visita

do  Papa  Bento  XVI  em  2007;  os  V  Jogos  Mundiais  Militares  em  2011  e  a

Conferência  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  Rio+20,  em  2012

(VASCONCELOS, 2018).

Durante todo esse período, o EB buscou acompanhar o ritmo acelerado da

evolução tecnológica e doutrinária, transformou Cia DQBN no 1º Btl DQBRN e o

Pelotão  DQBN  em  Cia  DQBRN,  aumentando  a  abrangência  dessas  frações.  A

experiência trouxe a necessidade de aperfeiçoar sua estrutura de DQBRN, para os

eventos  que  seguiriam,  a  Jornada  Mundial  da  Juventude  (2013),  a  Copa  das

Confederações (2013), a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos e

Paralímpicos em 2016 (VASCONCELOS,2018).

Nessa  ocasião,  em  2012,  foi  aprovada  a  atualização  do  SDQBNEx,  que

incluiu  a  vertente  Radiológica  (R),  passando  a  se  chamar  Sistema  de  Defesa

Química,  Biológica,  Radiológica  e  Nuclear  (SisDQBRNEx),  que  manteve  a

coordenação pelo Comando de Operações Terrestres (COTER) e incluiu os vetores

de ensino, saúde e logística (VASCONCELOS,2018).

Nos  anos  de  2016  e  2017  a  atividade  DQBRN  passou  por  diversas

atualizações  doutrinárias  com  a  aprovação  e  publicação  de  novos  manuais,  o

Manual de Campanha Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (EB70-MC-

10.233) - 1ª Edição, 2016, o Caderno de instrução de Defesa Química, Biológica,

Radiológica e Nuclear (EB70-CI-11.409) – 1ª Edição, 2017 e o Manual de Campanha

Defesa  Química,  Biológica,  Radiológica  e  Nuclear  nas  Operações  (EB70-MC-

10.234) - 1ª Edição, 2017.

Gradualmente, a DQBRN começou a ser pensada de forma estratégica. O

transbordamento  das  práticas  de  DQBRN  das  FA  para  os  demais  arranjos

ministeriais,  meio  acadêmico  e  agências  facilitou  a  coordenação  das  ações  de

segurança, ao mesmo tempo em que vem difundindo uma linguagem horizontal aos
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profissionais da área, apesar da necessidade da elaboração de doutrinas comuns e

instrumentos normativos em muitos aspectos (SANTOS, 2019).

Nesse  contexto,  se  insere  o  Serviço  de  Saúde,  incluído  como  ponto  de

atenção no SisDQBRN, apenas 10 anos após a sua criação, pela constatação da

necessidade do apoio de saúde nesse tipo de operação trazida pela experiência e

contemplado de maneira um pouco mais ampla nos novos manuais.

3.1.2 A Organização da DQBRN

Os  objetivos,  as  premissas,  a  subordinação  e  vinculação,  a  estrutura

organizacional  e  as  atribuições  das  Forças  de  Respostas  QBRN  encontram-se

regulados pela Diretriz para Atualização e Funcionamento do Sistema de Defesa

Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército (BRASIL,2012).

Apesar de estar enquadrado no contexto da Função de Combate Proteção,

permeia todas as demais funções da F Ter, o SisDQBRNEx foi estruturado em três

níveis de atuação:

• Orgânico (1º Nível): engloba as atividades de proteção individual e de

alerta inicial, as quais exigem capacitação e adestramento inerentes ao

previsto para formação do combatente básico na tropa;

• Inicial (2º Nível): abarca medidas preventivas e corretivas para detecção,

identificação e descontaminação/detoxificação de eventos de pequenas

proporções  em  locais  pontuais,  exigindo  uma  capacitação  básica  em

DQBRN e recursos humanos e materiais especializados; e

• Emergência  (3º  Nível): abrange  as  atividades  de  planejamento,

coordenação e execução das atividades e tarefas de DQBRN em toda a

área de operações, em âmbito nacional ou internacional.

Ainda de acordo com a Diretriz para Atualização e Funcionamento do Sistema

de  Defesa  Química,  Biológica,  Radiológica  e  Nuclear  do  Exército,  o  Sistema  é

integrado pelos seguintes órgãos do EB, cada um com a sua responsabilidade:

➢ Estado-Maior do Exército (EME) - Órgão de Direção Geral;

➢ Comando de Operações Terrestres (COTER) - Órgão Central;
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➢ Órgãos Vinculados - Órgãos de Direção Setorial (ODS) com atribuições

específicas  na  área  de  DQBRN,  os  quais  englobam  atividades

relacionadas aos recursos humanos, doutrina, ensino, logística e ciência e

tecnologia;

➢ Organizações Militares de DQBRN - OM da F Ter dotadas de recursos

humanos e materiais especializados em defesa QBRN;

➢ Órgãos de Assessoria Científica - Instituto Militar de Engenharia (IME), o

Centro  Tecnológico  do  Exército  (CTEx)  e  o  Instituto  de  Biologia  do

Exército  (IBEx)  ,  órgão  de  assessoria  científica  representada  pelas

Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) do Exército,  voltadas para a

assessoria técnica e científica em DQBRN, em especial, por meio de suas

respectivas seção/divisão vocacionadas para essa área;

➢ Assessorias Especializadas: divisão ou seção existente nos Órgãos de

Direção Setorial e Comandos Militares de Área (C Mil A), relacionada aos

vetores operacional, doutrina, logístico, ensino ou saúde voltados para a

área de DQBRN; e

➢ Força  de  Resposta  (FR):  constituída  pelas  OM/EB,  OM DQBRN e/ou

Destacamentos  de  DQBRN  (Dst  DQBRN),  de  caráter  temporário  e

concepção modular. 

As Forças de Resposta, por sua vez, serão ativadas pelo Órgão Central do

SisDQBRNEx, possuindo o seguinte escalonamento:

1) Força de Resposta Orgânica (FRO): constituída pelas OM empregadas em

1º Escalão que entrem em contato (área contaminada) ou que se encontrem próxima

de área ameaçada ou atingida por agente QBRN;

2) Força de Resposta Inicial (FRI): composta pelo Dst DQBRN, o qual será

constituído  por  módulos  dos  vetores  Proteção,  Logística  e  Saúde  orgânicos  de

Grande Comando/Grande Unidade (G Cmdo/GU), para atuação em eventos QBRN

de pequena magnitude. Em princípio, será adotada a dosagem mínima de 01 (uma)

FRI por C Mil A; e

3) Força de Resposta a Emergências (FRE): constituída pelo 1º Batalhão de

DQBRN (BDQBRN) e Companhia de DQBRN (Cia DQBRN)/Bda Op Esp, podendo

ser reforçados por elementos da AC, para atuação estratégica em todo o Território
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Nacional para proteção de estruturas estratégicas ou em eventos QBRN de grandes

proporções.

Em relação à subordinação e vinculação, as OM DQBRN serão vinculadas

operacionalmente ao COTER para fins de preparo e emprego específico DQBRN,

terão  vinculação  técnica  com  os  diversos  ODS  em  suas  respectivas  áreas  de

atuação, seguindo-se o canal técnico existente no âmbito dos C Mil  A e Regiões

Militares e subordinam-se operacionalmente aos respectivos C Mil A enquadrantes

para emprego específico DQBRN, exceção feita à Cia DQBRN/Bda Op Esp, que se

subordina àquela GU (BRASIL, 2012).

3.1.3 A Participação do Serviço de Saúde na DQBRN Atual

O órgão que mais diretamente se relaciona com o Serviço de Saúde do EB é

o  Departamento  Geral  de  Pessoal  (DGP),  representando  a  sua  expressão  na

DQBRN, com diversas atribuições ligadas à área (BAPTISTA, 2013).

Conforme  estabelecido  na  Diretriz  para  Atualização  e  Funcionamento  do

Sistema  de  Defesa  Química,  Biológica,  Radiológica  e  Nuclear  do  Exército

(BRASIL,2012), ele possui como missões: 

• Integrar  o  SisDQBRNEx por  meio  da  Diretoria  de  Saúde  (D  Sau),  da

Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentação (DCEM) e Instituto de Biologia do

Exército (IBEx), prestando a assessoria na área de saúde, de pessoal e de apoio

técnico  às  tarefas  operacionais  das  Organizações  Militares  DQBRN e  Força  de

Resposta; 

• Levantar  e  manter  atualizado  um  catálogo  com  capacidades  e

competências de organizações e instalações de saúde das demais FA e de órgãos

públicos e privados, visando atuação conjunta ou em ambiente interagências;

• Levantar em âmbito regional, por meio da Seção de Saúde Regional/RM

e sob coordenação da D Sau, os hospitais de referência nos níveis secundário e

terciárias  (militares  e  civis),  visando  à  evacuação  e  ao  tratamento  de  vítimas

expostas a agentes QBRN; 

• Assessorar  o  EME  na  prospecção  e  implementação  de  cursos  de

especialização em DQBRN, voltados para a área de saúde.
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• Levantar e apresentar ao EME, anualmente, a Lista de Necessidades de

material específico da área de saúde, as necessidades de capacitação e pesquisa

biológica e desenvolvimento na área de biossegurança para emprego nas atividades

do SisDQBRNEx. Instalando e operando no IBEx um laboratório de referência para

identificação de agentes biológicos com nível de contenção, no mínimo 3 (NB-3).

E quando em operações DQBRN, coordenar por meio das RM, no caso de

ativação de uma Força de Resposta Imediata (FRI), a evacuação para os hospitais

secundários  e  terciários,  podendo  ser  Organizações  Civis  do  Sistema  Único  de

Saúde, Organizações Militares de Saúde (OMS), hospitais das demais FA ou Forças

Militares  Estaduais  e  Organizações  Civis  de  Saúde  Contratadas  (OCS),  ficando

responsável dessa forma não só pelo tratamento dos atingidos por agentes QBRN,

mas por toda a gestão das vítimas (BAPTISTA, 2013).

De acordo com o novo Manual  de  Campanha Defesa Química,  Biológica,

Radiológica e Nuclear (EB70-MC-10.233), 1ª Edição, de 2016, as ações do Apoio de

Saúde  em  ambiente  QBRN  são:  Inteligência  de  Saúde;  Estimativas  de  Saúde;

Vigilância  de  Saúde;  Coleta  de  Amostras;  Análise  Laboratorial;  Triagem  e

Descontaminação  de  Pacientes;  Tratamento  de  Saúde;  Evacuação  Apoio  aos

Assuntos Mortuários.

3.2  A SAÚDE OPERACIONAL NO BRASIL

O apoio de Saúde ao combate há muito se faz presente e necessário. Para

compreender melhor a realidade atual da Saúde Operacional no Brasil, este trabalho

trará um breve histórico e analisará a sua participação na DQBRN, a fim de permitir

a reflexão sobre as possibilidades de integração entre as duas áreas.

3.2.1 Histórico da Saúde Operacional no Brasil

As ideias inovadoras, a época, de Dominique Jean Larrey, Cirurgiao - Mor do

Exército  de Napoleão Bonaparte,  de aproximação do atendimento hospitalar  aos

feridos,  da  necessidade  da  realização  de  cirurgias  no  campo  de  batalha  e,

principalmente, da relevância do transporte de feridos em combate, transformada no

desenvolvimento do chamado “Sistema de Corpos de Ambulância”, nucleado nas

famosas “Ambulâncias Voadoras de Larrey”, continuam atuais (NETO, 2020).
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O Brasil,  inspirado nas lições das Campanhas Napoleônicas, as empregou

massivamente nas Campanhas da Cisplatina e na Guerra da Tríplice Aliança. Os

meios  de  evacuação  eram baseados  na  mobilidade  observada  nos  serviços  de

saúde dos exércitos europeus, e o Exército brasileiro chegou a operar os Hospitais

de Sangue, denominação dada aos precursores dos atuais Hospitais de Campanha

(H Cmp),  em cidades como São Borja,  Montevidéu,  Cerrito  e  Assunção (NETO,

2020).

Já na Il  Guerra Mundial,  o  Brasil  foi  fortemente  influenciado pela  doutrina

norte-americana, que já privilegiava o emprego de importante efetivo especializado

no apoio de saúde ao combate, com equipes de socorro e de evacuação próximas a

linha de frente e H Cmp de maior porte. No ano de 1943 foi criado o 1º Batalhão de

Saúde no Exército no Brasil,  um serviço tático – móvel de saúde, especialmente

para  apoiar  a  1ª  Divisão  de  Infantaria  Expedicionária,  e  que  se  tornou  peça

fundamental  no  Teatro  de  Operações  da  Itália,  recuperando  e  realizando  a

manutenção física e mental do combatente brasileiro (NETO, 2020).

Os manuais americanos dessa época serviram de molde para os primeiros

manuais  de  campanha  da  área  de  saúde  brasileiros,  entre  eles  o  Manual  de

Campanha C8-1 (Serviço de Saúde em Campanha), de 1980, ainda em vigor. 

Os conceitos utilizados no treinamento para o atendimento no ambiente hostil

permaneceu basicamente inalterado por décadas, chegando a ser ministrado em

algumas organizações militares os mesmos conceitos preconizados nos manuais

adotados na Segunda Grande Guerra.

Diante da necessidade de atualização do conhecimento e das práticas de

saúde  para  o  atendimento  pré  hospitalar  dos  militares,  em  1996  quando,  o

Destacamento de Saúde Paraquedista formou um grupo de militares e os enviou

para o Nono Grupo de Bombeiros Militares da cidade de Ribeirão Preto em São

Paulo,  iniciando  um  novo  período  de  capacitação  baseada  em  metodologias  e

teorias consistentes (NETO, 2020). 

Em 2010 foi aprovada a Diretriz para a Implementação do Atendimento Pré-

Hospitalar nas Atividades de Risco no Exército Brasileiro (BRASIL, 2010) com os

objetivos de sistematizar  o  APH em atividades de risco,  em consonância com a

legislação  de  Saúde,  implementar  a  capacitação  de  militares  de  saúde  para

realização do APH, e definir responsabilidades para o APH em atividades de risco.
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No mesmo ano foi criada uma Seção de Saúde Operacional, na Diretoria de

Saúde, destinada às tratativas específicas sobre o assunto, sendo esta elevada à

categoria de Subdiretoria de Saúde Operacional no início do ano de 2013.

Seguindo  o  caminho  de  busca  pela  atualização  dos  procedimentos

operacionais de saúde, dando ênfase à capacidade de rápida resposta por parte do

Exército, e visando contribuir para a atualização da Doutrina e para a estruturação

do Sistema de Saúde Operacional no Exército Brasileiro e estruturar a Subdiretoria

de Saúde Operacional  da Diretoria  de Saúde do DGP, em 2017,  foi  aprovada a

Diretriz para Implantação do Projeto Saúde Operacional (BRASIL, 2017).

Desde então, uma série de medidas nesse contexto vem sendo adotadas. Um

exemplo de destaque foi a criação do Curso de Saúde de Operacional (CSOp)   na

Escola  de  Sargentos  de  Logística  (EsSLog),  tendo  como  objetivo  principal  a

capacitação dos militares da área de Saúde para atuarem em operações militares no

Brasil e no exterior, com foco em APHT, aplicando técnicas especiais para acessar e

transportar feridos em operações militares e progressão no terreno (BRASIL, 2014).

3.2.2 A Relação entre a Saúde Operacional e a DQBRN atual

Dentro dos escalões de DQBRN, o Manual de Campanha Defesa Química,

Biológica, Radiológica e Nuclear nas Operações (EB70-MC-10.234), de 2017, prevê

o emprego de militares da saúde nos seguintes Grupos:

➢ Grupo de Sensoriamento QBRN:

• Grupo de reconhecimento e vigilância QBRN (Rec Vig QBRN), responsável

por: localizar o perigo QBRN; detectar e identificar o perigo QBRN nos níveis

presuntivo e confirmação decampo; levantar e demarcar a área contaminada;

coletar  amostras  QBRN  ao  módulo  de  identificação  QBRN;  reportar  a

contaminação ao C2 DQBRN; realizar a triagem QBRN de contaminados; e

observar e monitorar Região de Interesse para a Inteligência (RIPI) quanto à

contaminação.

• Grupo de identificação QBRN (Idt QBRN): provê informações necessárias à

tomada de decisão, realizando a análise laboratorial de campo de amostras

QBRN. É responsável por: gerenciar a amostra QBRN obtida; identificar os

perigos  QBRN  no  nível  de  validação;  e  apoiar  a  identificação  no  nível

definitivo.
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• Grupo de triagem QBRN (Trg QBRN):  realiza a triagem de vítimas QBRN

estabelecendo a prioridade para a descontaminação de pessoal.

➢ Grupos da Descontaminação QBRN:

• Grupo de saúde QBRN (Sau QBRN): apoia a descontaminação de pessoal e

a descontaminação técnica. Responsável por: realizar ou apoiar a triagem de

saúde  de  contaminados;  realizar  suporte  básico  à  vida  durante  a

descontaminação; e realizar evacuação de contaminados.

Além disso, conforme o Caderno de instrução de Defesa Química, Biológica,

Radiológica  e  Nuclear  (2017),  quando houver  a  ativação da Força de Resposta

Imediata  (FRI),  deverá  ser  mobiliado  o  Módulo  de  Saúde,  que  possui  como

atribuições:

• Assessorar, planejar, coordenar e executar as tarefas para atendimento

inicial  (medidas  de  suporte  à  vida  e  de  controle  inicial  das  lesões)  das  vítimas

expostas a agentes QBRN;

• Instalar e operar um Posto de Saúde (PS) no interior do P Descon Tot;

• Planejar  e  coordenar  a  evacuação  terrestre  e/ou  aérea  dos  feridos

submetidos a agentes QBRN; e

• Coordenar  o  apoio  de  saúde  hospitalar,  por  meio  de  Organizações

Militares de Saúde do EB e demais Forças Armadas e/ou Organizações Civis de

Saúde contratadas.

Os documentos específicos da área de Saúde Operacional, o Manual Serviço

de  Saúde  em  Campanha  (C8-1),  de  1980,  e  o  Protocolo  Assistencial  em

Atendimento Pré-Hospitalar (APH) no Âmbito do Exército (EB30-N-20.002), de 2014,

não orientam as atividades de saúde em DQBRN.

A formação do pessoal de saúde em DQBRN ocorre através do Curso de

Defesa,  Química,  Biológica,  Radiológica  e  Nuclear  para  Oficiais  do  Serviço  de

Saúde e do Quadro Complementar de Oficiais e do Estágio de Defesa, Química,

Biológica,  Radiológica  e  Nuclear  para  Sargentos  de  Saúde,  ambos  criados  e

regulados pela Portaria Nº 287-EME, de 19 de Julho de 2016, com duração de 8

semanas,  sendo  a  primeira  fase  em regime  de  Ensino  a  Distância  (EAD)  de  5

semanas e a segunda fase presencial de 3 semanas.
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Ambos,  Curso  e  Estágio,  são  ministrados  na  Escola  de  Instrução

Especializada  (EsIE),  pela  mesma equipe  responsável  pelo  Curso  DQBRN para

Oficiais, com duração de 32 semanas, sendo a primeira fase EAD de 20 semanas e

a segunda fase presencial de 12 semanas, e pelo Curso DQBRN para Sargentos,

que possui duração de 14 semanas, sendo a primeira fase EAD de 6 semanas e a

segunda fase presencial de 8 semanas.

Os alunos do Curso de Saúde Operacional também são apresentados à área

DQBRN na EsIE, através de PCI (Pedido de Cooperação de Instrução).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando  a  construção  da  doutrina  da  DQBRN ao  longo  da  história,

observa-se que ela foi conduzida privilegiando a orientação de táticas, técnicas e

procedimentos  que  atendessem  as  necessidades  para  a  atuação  dos  militares

combatentes em operações dessa natureza.

Até o ano de 2012,  as atividades específicas de saúde em operações de

DQBRN não eram previstas,  apesar  da  criação do Sistema de Defesa Química,

Biológica e Nuclear em 2002.

Após o emprego em diversos grandes eventos ocorridos no território nacional,

em  especial  os  V  Jogos  Mundiais  Militares,  em  2011,  e  a  Conferência  para  o

Desenvolvimento  Sustentável  RIO  +  20,  em  2012,  a  necessidade  do  apoio  de

pessoal de saúde especializado foi destacada e o Módulo de Saúde foi incluído no

novo SisDQBRN.

Outra  consequência  foi  o  início  da  formação  do  pessoal  de  saúde  em

DQBRN,  através  do  Curso  DQBRN  para  Oficiais  do  Serviço  de  Saúde,  com  a

primeira turma formada em 2015 e posteriormente substituído pelo Curso DQBRN

para Oficiais do Serviço de Saúde e do Quadro Complementar de Oficiais, além do

Estágio DQBRN para Sargentos de Saúde, ambos criados e regulados pela Portaria

Nº 287-EME, de 19 de Julho de 2016, na EsIE, utilizando a base doutrinária vigente.

Em  relação  a  doutrina,  também  houve  modificações.  Os  manuais  de

campanha Defesa Contra os Ataques Químicos, Biológicos e Nucleares (C 3-40) e

Operações Químicas, Biológicas e Nucleares (C 3-5) ambos de 1987 deram lugar ao

Manual de Campanha Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (EB70-MC-

10.233) - 1ª Edição, 2016, ao Caderno de instrução de Defesa Química, Biológica,
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Radiológica  e  Nuclear  (EB70-CI-11.409)  –  1ª  Edição,  2017  e  ao  Manual  de

Campanha Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear nas Operações (EB70-

MC-10.234) - 1ª Edição, 2017, todos manuais da área combatente, que passaram a

incluir a participação dos Módulos de Saúde nas Operações de DQBRN.

Na área da Saúde Operacional, os manuais disponíveis são o Manual Serviço

de  Saúde  em  Campanha  (C8-1),  de  1980,  e  o  Protocolo  Assistencial  em

Atendimento Pré-Hospitalar (APH) no Âmbito do Exército (EB30-N-20.002), de 2014,

que não orientam efetivamente as atividades de saúde em DQBRN.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme  apresentado  no  referencial  teórico,  o  risco  de  incidentes  com

substâncias QBRN, acidentais ou em ações terroristas, é real e exige do Estado

uma capacidade de resposta adequada para garantir a proteção e a segurança da

população.

A revisão da literatura permitiu observar que, por muito tempo, o Serviço de

Saúde esteve a parte dos processos de planejamento e emprego em operações

DQBRN.

A realização de Grandes Eventos no Brasil  trouxe a luz à necessidade de

integração entre as duas áreas, dando início à adoção de uma série de medidas,

pelo  EB,  para  possibilitar  esse  processo.  Entre  elas,  a  criação  dos  Módulos  de

Saúde em operações de DQBRN e do curso e estágio para a capacitação de oficiais

e sargentos do Serviço de Saúde, respectivamente.

Tais  medidas  demonstram  a  intenção  de  inserir  o  Serviço  de  Saúde  na

DQBRN, mas é possível notar que elas ainda são majoritariamente direcionadas por

condicionantes combatentes.

Ao analisar essa realidade em países com maior experiência em operações

de  DQBRN,  como  os  Estados  Unidos,  observa-se  um  grande  número  de

publicações,  protocolos  e  manuais  de  saúde,  que  padronizam  as  ações  de

reconhecimento, triagem, descontaminação, tratamento, evacuação e prevenção da

contaminação, evidenciando a preocupação em manter atualizada a sua doutrina e

de normatizar a atividade de seus militares, o que determina a possibilidade de uma

atividade coletiva por competências, para o enfrentamento e contenção dos efeitos

deletérios desse tipo de ambiente (BAPTISTA, 2013).  

Nesse sentido, sob a ótica do Serviço de Saúde do EB, pode-se inferir que a
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elaboração de uma doutrina específica para orientar as ações e procedimentos de

saúde em ambientes contaminados com substâncias QBRN, desde o planejamento

até  o  tratamento  das  vítimas  de  cada  agente,  poderia  contribuir  para  o

aperfeiçoamento do apoio de saúde.

Da mesma forma, com a constatação de que a natureza de um incidente

QBRN, geralmente envolve múltiplas vítimas e politraumatizados, a visão da Saúde

Operacional,  voltada  para  o  resgate,  poderia  colaborar  para  o  mesmo  objetivo,

através da sua aproximação com o Curso DQBRN para Oficiais do Serviço de Saúde

e QCO e do Estágio DQBRN para Sargentos do Serviço de Saúde.

Conclui-se, portanto, que é possível de integração entre a DQBRN e a Saúde

Operacional  e  que  já  foram  obtidos  avanços  nesse  sentido.  Entretanto,  o

preenchimento das lacunas na doutrina ainda são desafios para o aperfeiçoamento

da capacidade de resposta de saúde na DQBRN. 
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