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RESUMO 

Inteligência é a ciência de coleta, análise e transformação da informação em conhecimento. Embora 
sua atuação nos campos político, estratégico, operacional e tático seja bem estabelecida, a Inteligência 
Médica ainda parece ser pouco conhecida e explorada no Brasil. Inteligência Médica não é apenas um 
braço da inteligência em si, mas é a inteligência aplicada tecnicamente para análise de informações 
estratégicas, operacionais, táticas e técnicas a fim de produzir conhecimento útil e confiável para o 
sucesso de missões bélicas, não bélicas e para a manutenção da saúde da tropa. Este artigo procurou 
abordar os conceitos de Inteligência Médica nacional e internacionalmente, assim como sua aplicação 
prática na área de controle sanitário, epidemiológico e no planejamento estratégico operacional. Para 
tanto, foram levantadas fontes bibliográficas acerca do tema e realizada uma comparação entre os 
dados de inteligência médica de países de língua inglesa a fim de traçar um paralelo com os conteúdos 
e aplicação destes conceitos no Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 

Intelligence (INTEL) is the science of collecting, analyzing and transforming information into knowledge. 

Although its performance in the political, strategic, operational and tactical fields is well established, 

Medical Intelligence still seems to be little known and explored in Brazil. Medical Intelligence is not just 

an arm of intelligence, but it is intelligence applied technically to analyze strategic, operational, tactical 

and technical information in order to produce useful and reliable knowledge for the success of war, non-

war operations and troop health maintainance. This article has sought to address the concepts of 

Medical Intelligence nationally and internationally, as well as their practical application in the area of 

sanitary and epidemiological control and strategic-operational planning. To this end, bibliographic 

sources were raised on the subject and a comparison was made between the medical intelligence data 

of English-speaking countries in order to draw a parallel with the contents and application of these 

concepts in the Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Serviço de Saúde do Exército confunde sua história com a história do próprio 

Exército Brasileiro. Personificado pelo General de Brigada Médico João Severiano da 

Fonseca, seu Patrono, que contribuiu para a solidificação de sua estrutura durante a 

Guerra do Paraguai (1864-1870). O Serviço cresceu e modernizou-se desde aquela 

época. Hoje, é composto por quadros de militares temporários e de carreira nas 

diversas áreas médicas, odontológicas e farmacêuticas (BRASIL, 2012). 

Na área médica, são desenvolvidas atividades assistenciais, administrativas e 

periciais nos tempos de paz, que são acrescidas de atividades tático-operacionais em 

períodos de guerra (BRASIL, 2012). 

Estas últimas pressupõem habilidades específicas dos oficiais médicos 

envolvidos. Uma delas é a capacidade de coordenação e ligação entre as zonas de 

combate (ZC), de administração (ZA) e do interior (ZI) (BRASIL, 1980). 

As divisões do Serviço de Saúde em Campanha são bem delimitadas, 

apresentando-se em 5 níveis, chamados escalões, que vão do atendimento móvel na 

ZC até o atendimento e reabilitação na ZI, nos Hospitais Militares (BRASIL, 2017). 

Sua função é contribuir para o êxito das operações militares. Para isso, presta 

ações de conservação dos efetivos e suprimento. Na primeira, deve atuar na seleção 

física e psicológica dos efetivos, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação, 

instrução da tropa, coleta de dados, estatística e avaliação. Dentro do escopo do 

tratamento, estão inclusos o socorro, evacuação, triagem e hospitalização (BRASIL, 

2017).  

Fica clara, portanto, a importância do Serviço de Saúde nas operações 

militares. Atualmente, estas operações expandiram-se, incluindo atuação em terreno 

urbano, combate a guerrilha e operações de garantia da lei e da ordem (GLO). Todas 

estas são operações ofensivas que se desdobram, especialmente, fora de um teatro 

de operações, e são chamadas de operações de não-guerra (BOWSHER; MILNER; 

SULLIVAN, 2016; GLENN; HARTMAN; GERWEHR, 2003; MARTINEZ-LOPEZ, 

2013). 

Ora, se o serviço de saúde em campanha é bem definido, pelo menos em 

termos técnicos e clínicos, pode-se dizer o mesmo quando empregado nas operações 

de não-guerra? Operações em ambiente urbano, GLO e outras contam com efetiva 

participação de médicos em seu serviço de inteligência para o planejamento das 
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ações? Onde se encaixa o conceito de inteligência médica neste contexto? 

 

1.1 PROBLEMA 

A participação do oficial médico mostra-se essencial no planejamento de 

operações militares. No entanto, esta atividade parece não ser devidamente 

valorizada, já que o oficial médico tem, na prática, participação limitada nas 

operações, principalmente em seu planejamento e organização, restando-lhe quase 

que somente o atendimento em casos de acidentes. 

Porém, o atendimento de qualidade, que realmente presta-se e salvar a vida 

do acidentado, deve contar com serviço logístico altamente organizado desde antes 

do início das atividades operacionais. 

As ações de reconhecimento do terreno, traçado de rotas de fuga e de planos 

de evacuação bem estruturados, o levantamento de dados epidemiológicos prévios 

capazes de prever baixas por doenças endêmicas ou epidêmicas, o estabelecimento 

de ações de profilaxia e isolamento, dentre outros, são atividades de inteligência 

médica que devem ser intrincadamente desenvolvidas com o comando da operação 

a fim de oferecer o maior proveito à operação em si, representando o menor número 

de baixas possíveis e o melhor apronto operacional. 

Portanto, qual deve ser o papel do médico militar no planejamento de 

operações de não-guerra? A inteligência médica é um conceito aplicado no Exército 

Brasileiro atualmente? 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

a Identificar a atuação do médico militar nas atividades de planejamento de 

operações, caso possível; 

b Verificar a existência e conteúdo dos documentos nacionais sobre inteligência 

médica no Exército Brasileiro; 

c Avaliar documentos internacionais disponíveis acerca da inteligência médica; 

d Analisar os dados internacionais, comparando-os com os nacionais; 

e Traçar uma comparação entre a inteligência médica no exterior e no Brasil na 
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atualidade, debatendo oportunidades de melhoria. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A inclusão da inteligência médica como parte atuante e indissociável do 

planejamento de combate, seja nas operações de guerra ou de não-guerra, é 

necessário. No entanto, trata-se de campo ainda pouco explorado, e muitas vezes 

desempenhado por oficiais combatentes com vasta experiência operacional, mas sem 

experiência clínica aplicada. A união destas duas frentes é essencial ao planejamento 

bem sucedido e o oficial médico militar não só deve receber treinamento para tal, mas 

também deve ser estimulado a desempenhar tal papel. 

Por outro lado, o desenvolvimento de literatura nacional acerca do assunto 

possibilita o despertar do tema no meio militar brasileiro, trazendo à tona a lacuna 

existente no momento. 

Tratar deste tema e da aparente falta de materiais sobre inteligência médica no 

Brasil e em língua portuguesa, abrem o caminho para a produção de estudos, 

protocolos e possibilita uma nova área doutrinária que serve de pressuposto teórico 

para a organização de manuais de campanha em inteligência médica no Exército 

Brasileiro, uma vez que sua participação em missões de paz no exterior tem impacto 

positivo no cenário internacional e demanda cada vez mais este tipo de conhecimento. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de revisão de literatura do tipo integrativa, por pesquisa bibliográfica, 

a fim de analisar de forma transversal a literatura produzida sobre a temática até o 

momento. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O método de buscas foi o amplo uso dos termos “operações ofensivas”, 

“operações de não-guerra” e “inteligência médica”, forma isolada ou conjunta, em 

língua inglesa e portuguesa, no período de julho a agosto de 2020, em bases de dados 

e em sites de busca a fim de avaliar resultados possíveis especialmente em periódicos 

especializados e/ou documentos oficiais das Forças Armadas de outros países, 

organismos internacionais como a ONU (UN) e a OTAN (NATO). 
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A pesquisa de referências será complementada e analisada à luz da vivência 

pessoal do autor como integrante do 23º Batalhão Brasileiro de Força da Paz no Haiti 

(BRABAT 23). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As referências levantadas foram analisadas e catalogadas quanto sua 

importância para o tema da inteligência médica. Abaixo, seguem as referências 

selecionadas para discussão: 

TABELA 1: Relação de referências selecionadas para discussão no presente estudo. 

N REFERÊNCIA TIPO DE PUBLICAÇÃO ANO 

1 Lessons from the organization of the UK medical services 
deployed in supoort of Operation TELIC (Iraq) and Operation 
HERRICK (Afghanistan) 

Paper 2017 

2 The Medical Department in Military Operations Other than War 
Part I. Plannig for Deployment. 

Paper 1999 

3 Medical Intelligence Paper 2013 

4 Medical Intelligence, security and globall health: the foundations 
os a new health agenda. 

Paper 2016 

5 Medical Support for Urban Operations Relatório/ manual 2013 

6 Division Combat Health Support Operations: Planning Combat 
Health Support for Division Operations. 

Manual militar s/data 

7 Allied Joint Doctrine for Medical Support Relatório/ manual 2019 

8 Army Health System Support Planning. ATP 4-02.55 Manual militar 2020 

9 The intersection of Global Health, military medical intelligence, 
and national security, in the management of Transboundary 
Hazards and Outbreak. 

Manual militar 2020 

10 Collection and sharing of medical information and medical 
intelligence (M2I) in NATO: a transversal survey. 

Paper 2018 

11 The role of the plans, operations and medical intelligence 
(POMI) Officer on the component and unified-level staff. 

Paper 2019 

12 Medicina Operacional Militar Brasileira no BRABAT 26: relato 
de experiência e atendimentos médicos e de urgência da 
MINUSTAH no Haiti em 2017. 

Dissertação 2013 

13 Guide to Medical Intelligence Handbook. Standards Related 
Document. SRD AJMedP-3-1 

Manual militar 2018 

14 Medical Support Manual for United Nations Field Missions Manual militar 2015 

 

Inicialmente, é preciso definir alguns conceitos relacionados à atividade de 

inteligência e às operações de uma forma geral. 

Operação é qualquer situação de emprego das Forças Armadas. Pode ocorrer 

em período belicoso (ofensivas e defensivas) ou em situação de não-guerra 
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(cooperação e coordenação interagências). Estas são as operações chamadas 

básicas (BRASIL, 2017). 

As operações complementares são as destinadas a ampliar o escopo das 

básicas, e que: 

“por sua natureza, características e condições em que são conduzidas, 
exigem especificidades quanto ao seu planejamento, preparação e 
condução, particularmente, relacionadas às táticas, técnicas e procedimentos 
(TTP) ou aos meios (pessoal e material) empregados” (BRASIL, 2017. p. 2-
8). 

O Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres (PPCOT) 

é uma metodologia utilizada pelo Exército Brasileiro a fim de racionalizar a solução de 

problemas e acompanhar e controlar a execução das ações planejadas. Para tanto, o 

planejamento deve considerar a presença de uma gama de atores no Teatro de 

Operações, que incluem militares e civis. Neste contexto, a presença do oficial médico 

e sua participação ativa no PPCOT é essencial, já que avalia as ameaças e o ambiente 

operacional, possibilitando a correta compreensão do problema militar e uma 

concepção de solução mais abrangente. O planejamento das ações militares possui 

várias prerrogativas, dentre as quais, a coordenação e integração de esforços de 

diversas frentes para o cumprimento da missão (BRASIL, 2017). 

Inteligência, uma das seis funções de combate, apoia o planejamento, a 

preparação, a execução e a avaliação das operações e seu papel mais importante é 

servir de base para o desenvolvimento das operações, apoiando o processo decisório, 

numa atividade contínua e dinâmica. A função de combate inteligência, utilizada no 

ambiente tático, é um processo contínuo que integra a análise da informação com o 

desenvolvimento das operações. Ela não inclui apenas o pessoal e os meios que a 

integram de forma específica, também abarcando todos aqueles que realizam 

atividades próprias a ela em qualquer nível (BRASIL, 2015). Sua missão é: 

“(…) apoiar o planejamento, a preparação, a execução e a avaliação de todos 
os tipos de operações. Portanto, o papel mais importante que desempenha é 
o de servir de base para o desenvolvimento das operações, apoiando o 
processo decisório, numa atividade contínua e dinâmica. (…) A estrutura de 
inteligência deve incluir sistemas, procedimentos e organizações de 
inteligência capazes de gerar conhecimento de maneira oportuna (BRASIL, 
2015) p. 2-2). 

Inteligência médica, por sua vez, é um braço específico da Medicina que utiliza 

as funções clássicas da inteligência a fim de desenvolver, especialmente, ações de 

prevenção e minimização de danos, planejamento e execução de ações de saúde em 

combate e em situação de não-guerra. Seus domínios incluem comunicação de 
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doenças, vacinas, atividades de preparo e emprego, ameaças ambientes, doenças 

animais, informação radiológica e nuclear, progresso da ciência, medicamentos, 

laboratórios e ameaças biológicas e químicas (JARCHO, 1991; NORTH ATLANTIC 

TREATY ORGANIZATION (NATO), 2018). A inteligência médica está atrelada a um 

sistema eficiente de coleta e análise de informações, dando origem à sigla M2I, em 

inglês (medical intelligence and information). 

A OTAN/NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) conceitua 

inteligência médica como: 

“(MEDINTEL) é o produto do processamento de informações médicas, 
biocientíficas, epidemiológicas, ambientais, de infraestrutura, capacidades e 
outras informações relacionadas à saúde humana ou animal. Essa 
inteligência, sendo de natureza técnica específica, requer perícia médica 
informada e outros especialistas” (NORTH ATLANTIC TREATY 
ORGANIZATION (NATO), 2018). p. 1-1)”. 

Também traz o conceito de apronto médico, que são as medidas médicas e 

odontológicas tomadas para garantir que o pessoal militar retenha a capacidade de 

realizar tarefas operacionais, incluindo durante e após qualquer destacamento, sem 

ser impedido por problemas físicos ou psicológicos. Tais medidas incluem tratamento 

profilático e curativo, imunizações e educação em saúde (DEVINE, 2020). 

A inteligência médica ocorre paralelamente à história militar e da inteligência 

em si, porém com papel muito variável e até insipiente. Jarcho (1991) traz que, até a 

Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da inteligência médica era quase que 

insignificante. Neste conflito, os boletins epidemiológicos publicados, fruto da análise 

criteriosa das condições sanitárias diferentes em várias regiões do mundo, foram 

importantes como orientação geral e no planejamento direto das operações. Oficiais 

médicos de inteligência foram enviados para o teatro de operações na Europa e Ásia. 

(CLEMENTE, 2013; HUSTON, 2006; JARCHO, 1991; UNITED STATES ARMY, 

1989). Com o fim da guerra, os oficiais de inteligência médica foram realocados a 

funções clínicas ou administrativas e o conhecimento adquirido se perdeu, assim 

como o interesse pela Medicina Tropical (DEVINE, 2020). 

Aproximadamente 10 anos após o término da II Guerra, a inteligência médica 

retorna ao campo estratégico na obtenção de informações sensíveis acerca da extinta 

União Soviética por ocasião da Guerra Fria. Foi nesse período que a Inteligência 

cresceu como ciência de coleta e processamento de informações a fim de obter 

vantagens estratégicas em relação ao inimigo e dividiu-se em vários braços de 

atuação (DEVINE, 2020). 
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As funções da inteligência médica em operações são avaliação da área de 

combate, análise do terreno e clima, avaliação de ameaças e integração de ameaças, 

esta última relacionada ao processamento das informações anteriores e as ameaças 

levantadas (MARGHELLA, 1998). 

A primeira função geral da inteligência médica é apoiar e sustentar a 

consciência situacional e a subsequente tomada de decisão. Isso deve ser iniciado o 

mais precocemente possível e é feito em resposta a indicações de um problema 

emergente de proteção ou segurança, bem como durante o planejamento, execução 

e avaliação das operações em andamento (DEVINE, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, as avaliações de inteligência médica podem ser exploradas para 

fornecer dados ao conceito geral de proteção da força (uso médico de MEDINTEL) ou 

para apoiar outros objetivos operacionais de proteção da força (uso não médico de 

MEDINTEL) (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO), 2018). 

A tabela 2 traz as fases do processo de planejamento e condução de 

operações, sob a ótica da inteligência médica. 

Os pontos chave da M2I são principalmente: risco (risk) para a saúde 

(qualquer coisa com potencial para causar danos à saúde, bem relacionados ao 

espaço-tempo, a probabilidade de ocorrência de um evento ou incidente e as 

consequências para a saúde avaliadas); ameaça (threat) à saúde (uma circunstância 

Figura 1: Inteligência e seus braços de atuação, com ênfase na inteligência médica. Adaptado de 

(UNITED STATES ARMY, 1989) 
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que pode causar danos à saúde, ligada à intenção e capacidade de um adversário, 

bem como à vulnerabilidade de um alvo); perigo (hazard) para a saúde (circunstância 

que pode causar danos à saúde bem delimitada no tempo-espaço). Desta forma, 

contribui com as necessidades do Comandante para a elaboração e planejamento das 

missões, assim como sua execução (DEVINE, 2020). 

Assim, a Inteligência Médica não é apenas um braço da inteligência em si, mas 

é a inteligência aplicada tecnicamente para análise de informações estratégicas, 

operacionais, táticas e técnicas a fim de produzir conhecimento útil e confiável para o 

sucesso de missões bélicas, não bélicas e para a manutenção da saúde da tropa. 

TABELA 2: Processo de planejamento e condução de operações, incluindo a participação das ações 
de informação e inteligência médica (M2I). Adaptado de: Brasil, 2015. Página 2-23. 

Processo Subprocesso Tarefa Participação da Inteligência Médica 

Planejamento 

Exame da 
situação 

Analisar a missão 
Verificar aspectos de informação 
médica relevantes para a execução 
da missão. 

Identificar o problema militar, 
estudá-lo e conceber a 
solução 

Analisar as informações quanto às 
possibilidades de prejuízo ou 
facilidade à operação, definindo 
potenciais problemas e definindo 
soluções. 

Elaboração de 
planos e 
ordens 

Planejar a prevenção de 
ameaças, o gerenciamento 
da crise ou a solução do 
conflito armado. 

Planejar ações de prevenção de 
ameaças, gerenciamento da crise e 
solução dos conflitos dentro do 
escopo médico, envolvendo 
situações de evacuação, sanitárias, 
epidemiológicas, etc. 

Conceber a estratégia para 
atender às tarefas e missões 
impostas. 

Processar e analisar as informações 
médicas, levando a melhor 
estratégia colaborativa para o 
cumprimento das missões. 

Condução 

Preparação, 
Execução, 
Avaliação e 
Controle da 
Operação 
Planejada 

Realizar a preparação dos 
vetores militares e civis 
envolvidos. Executar a 
operação planejada. 

Realizar a preparação dos agentes 
militares e civis dentro do campo de 
atuação médica, sanitária e 
epidemiológica. 

Avaliar e controlar as 
operações terrestres, em 
coordenação com todos os 
vetores militares e civis 
envolvidos, por meio de um 
Centro de Coordenação de 
Operações (CCOp) em 
coordenação com o CCOp do 
escalão enquadrante. 
(Avaliação Contínua das 
Operações). 

Organizar dentro de sua equipe, ou 
participar do CCOp de seu escalão, 
analisando e controlando a atuação 
nas operações terrestres. 
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Na tabela 3 é apresentado o processo de planejamento e condução de 

operações sob a ótica da inteligência, incluindo a participação da inteligência médica. 

Bricknell e Nadin (2017) trazem um estudo que demonstra a necessidade e 

importância da avaliação das ações de inteligência ao final das operações TELIC 

(Iraque) e HERRICK (Afeganistão). A análise dos óbitos e da estrutura de atendimento 

aos feridos demonstrou que a cadeia hierárquica tinha problemas, as habilidades 

individuais foram mal aproveitadas, e um efetivo reduzido tiveram impacto negativo 

das atividades desempenhadas. Os autores trouxeram ainda a importância da 

realização de intercâmbios entre os médicos a fim de partilhar experiências e gerar 

uma rede de contatos nos períodos de paz, a necessidade constante de educação 

para o pessoal empregado, que teve dificuldades em desenvolver trabalho de 

estatística e registro. Além disso, evidenciou que a falta de oficiais médicos nos 

quartéis de linha de frente prejudicava grandemente as evacuações, uma vez que não 

havia suporte clínico para a tomada correta de decisão (BRICKNELL; NADIN, 2017). 

 

 

FIGURA 2: Fluxo de trabalho da Inteligência Médica, agregando o processo de desenvolvimento de 
conhecimento, recursos de não-inteligência e de inteligência. Traduzido e adaptado pelo autor de 
NATO, 2018. 
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TABELA 3: Processo de planejamento e condução de operações, incluindo a participação das ações 
de informação e inteligência médica (M2I). Adaptado de: BRASIL, 2015. p. 2-5. 

Atividade Tarefa Tarefas de inteligência médica 

Produzir 
conhecimentos 
continuamente, 
em apoio ao 
planejamento 
da Força 

Prover prontidão de 
Inteligência 

Prontidão de M2I: aquisição de informações de 
saúde em tempo real 

Estabelecer a arquitetura de 
Inteligência 

Estabelecer os meios de análise de informações de 
saúde 

Configurar os meios de 
Inteligência 

Estabelecer funções e atividades na inteligência 
médica 

Obter dados e informações 
que alimentem o PITCIC 

Obter, por meio ativo, dados de interesse à M2I 

Gerar Conhecimentos de 
Inteligência 

Analisar as informações quanto à procedência e 
qualidade, exttraindo conhecimentos de interesse 

Executar ações 
de Inteligência, 
Reconheciment
o Vigilância, e 
Aquisição de 
Alvos (IRVA) 

Executar a sincronização das 
ações de IRVA 

Sincronizar as tarefas de M2I para IRVA com as 
demais da missão 

Executar a integração de 
atividades de IRVA 

Integrar as tarefas de M2I para IRVA com as 
demais da missão 

Conduzir Reconhecimentos Participar da realização de reconhecimentos, 
visando atendimento de feridos, evacuações 
médicas e outras atividades técnicas 

Conduzir Vigilância Participar as atividades de vigilância, 
especialmente no que diz respeito à vigilância em 
saúde, epidemiológica e sanitária 

Conduzir outras operações e 
missões relacionadas à 
Inteligência 

Atuar em missões de inteligência médica, dando 
suporte ao conteúdo de informações para 
inteligência de qualidade confiável 

Proporcionar apoio de 
Inteligência à Busca de Alvos 

Proporcionar apoio de saúde, envolvendo M2I, à 
busca de alvos 

Apoiar a 
obtenção da 
consciência 
situacional 

Executar o processo de 
integração terreno-condições 
meteorológicas-inimigo e 
considerações civis (PITCIC) 

Atuar agregando conhecimento de saúde ao 
PITCIC 

Acompanhar o 
desenvolvimento da situação 

Acompanhar o desenvolvimento da situação sob a 
ótica da inteligência médica 

Executar ações de 
Desenvolvimento da 
Contrainteligência em apoio à 
F Ter 

Apoiar as ações de contrainteligência em relação 
ao conhecimento de M2I 

Apoiar a 
obtenção da 
Superioridade 
de Informações 

Prover apoio de Inteligência 
às capacidades relacionadas 
às informações da F Ter 

Prover apoio de M2I ás informações da F Ter 

Proporcionar apoio de 
Inteligência às atividades de 
avaliação das operações 

Prover apoio de M2I às atividades de avaliação das 
operações 

Apoio na busca 
de ameaças 

Proporcionar apoio de 
Inteligência à busca 
continuada de ameaças 

Proporcionar apoio de M2I á busca continuada de 
ameaças 

Proporcionar apoio de 
Inteligência à detecção 
continuada de ameaças 

Proporcionar apoio de M2I á detecção continuada de 
ameaças 
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Finalmente, os autores trazem à tona a questão da logística médica e sua 

importância para a preservação da saúde da tropa e da equipe. No entanto, em vários 

exércitos, incluindo o Brasileiro, a logística médica é competência dos serviços de 

logística e a falta de comunicação com a realidade e as necessidades específicas de 

determinado ambiente podem trazer prejuízos ao sucesso das missões. A cadeia de 

suprimentos médicos deve ser robusta, eficaz e eficiente, gerenciada por pessoal com 

experiência relevante e sustentada por doutrinas de suprimentos médicos endossadas 

(BRICKNELL; NADIN, 2017) 

Bedubourg e colaboradores (2018) realizaram pesquisa sobre o papel da 

inteligência médica nas operações da OTAN. Nela, verificaram que a coleta de dados 

de inteligência médica se faz de forma diferente em todos os países participantes do 

grupo, o que muitas vezes dificulta a transmissão e uso das informações e construção 

de conhecimento útil. Demonstraram ainda que a coleta de informações era realizada 

por praticamente todos os estabelecimentos e quartéis envolvidos, mas estas não 

eram analisadas e processadas por serviços de inteligência médica. Das nações 

avaliadas, somente metade possuíam serviço de inteligência médica instituído e 

funcionante. Para sanar tal problema, propõem a adoção de um instrumento eletrônico 

único e compartilhado entre os países, capaz de permitir registro e acompanhamento 

de informações, análise de inteligência e produção de conhecimento (BEDUBOURG 

et al., 2018) 

Trazendo o assunto para um panorama atual, a inteligência médica relacionada 

a pandemias pode incluir, por exemplo, inteligência sobre as origens estrangeiras, 

relatórios de governos estrangeiros e respostas a uma doença (NORTH ATLANTIC 

TREATY ORGANIZATION (NATO), 2018). 

O papel da comunidade de inteligência na coleta e avaliação da inteligência 

médica pode incluir informações de dados secundários e fornecimento de relatórios 

originais sobre questões que podem não estar publicamente disponíveis. Isso inclui 

informações que podem indicar esforços de um governo estrangeiro para ocultar ou 

manipular material em relação a uma emergência de saúde ou evidências de esforços 

de grupos terroristas para transformar agentes biológicos em armas para atacar 

determinado alvo (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION, 2018) 

A inteligência médica pode ser usada para avaliar possíveis impactos humanos, 

políticos e econômicos de pandemias, como ameaça às cadeias de suprimentos de 
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alimentos e médicos e a prontidão de forças estrangeiras ou militares de um país. 

DeVine (2020) informa que embora as comunidades de inteligência sejam 

capazes de obter informações de fontes confiáveis, elas não são capazes de auxiliar 

correta e efetivamente na tomada de decisão de autoridades de saúde pública. A 

vigilância em saúde não é uma atividade de inteligência por si só, assim como diversos 

programas de biovigilância. No entanto, a pandemia de COVID-19 nos demonstrou, a 

um amargo preço, que a atividade de inteligência médica talvez pudesse, se atuado 

precocemente, ter diminuído os danos globais provocados pelo SARS-Cov-2. 

 

Tabela 4: Comparação entre ações de inteligência médica internacionalmente e no Exército Brasileiro. 
Foram selecionadas algumas ações a fim de estabelecer comparação, não retratando o quadro total 
de funções e ações. Fonte: o autor. 
Ações de M2I FFAA internacionais Exército Brasileiro 

Coleta e processamento de 
informações em saúde: geração 
de conhecimento em saúde 
pública, epidemiologia e 
vigilância sanitária 

Desenvolvida em Centros de 
Inteligência Médica 
subordinados ao Ministério da 
Defesa ou órgão similar local. 
Em alguns casos, subordinada 
ao Ministério da Saúde ou órgão 
similar local. 

Não há um centro permanente 
no Exército Brasileiro ou 
Ministério da Defesa 
responsável por este tipo de 
ação. Ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária são 
desenvolvidas pelo Ministério da 
Saúde em algum grau 

Elaboração de manuais de 
inteligência médica 

Elaborados por médicos 
militares especialistas no 
assunto com participação em 
operações 

Não localizado 

Participação em planejamento 
de operações: reconhecimento 
de terreno 

Realizada conjuntamente pela 
equipe de saúde, liderada pelo 
Oficial Médico, e equipe tática 

Nem sempre com participação 
de equipe de saúde 

Participação em planejamento 
de operações: logística médica 
(medicamentos, insumos, 
equipamentos) 

No geral, vinculada à Logística Material Classe VIII (saúde) com 
algumas dificuldades de 
integração à Logística 

Participação em planejamento 
de operações: evacuações 

Une área Logística, Operacional 
e Médica, avaliando o terreno, 
meios necessários  e destinos 
mais apropriados 

Nem sempre com participação 
de  equipe de saúde 

 

A análise da literatura nacional acerca do tema demonstra que o Exército 

Brasileiro não está familiarizado com a inteligência médica, suas funções e ações, 

tanto no campo técnico quanto com suas aplicações no campo operacional e tático. A 

tabela 4 traz a comparação de algumas ações de Inteligência Médica no Brasil e no 

mundo. 

A introdução dos conceitos acima trabalhados em um centro nacional de 

inteligência médica dentro do Ministério da Defesa, por exemplo, ou qualquer outro 
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órgão central, pode gerar frutos importantes na prevenção e rastreio de ameaças à 

saúde pública e no controle mais efetivo da saúde e emprego da tropa. 

 

FIGURA 3: Exemplo de estrutura integrada de Apoio Médico às Missões Operacionais conforme 
modelo das Nações Unidas. Traduzido e Adaptado de (UNITED NATIONS ORGANISATION, 2015, p. 
7). 

 

Especialmente quanto ao planejamento das ações de saúde em operações de 

guerra e não-guerra, a inteligência médica garante a adequação de insumos, pessoal, 

local, cadeia de evacuação e manutenção da saúde da tropa a fim de obter o melhor 

resultado possível. As ações de M2I são essenciais ao desempenho operacional e 

tático. Sua ausência é demonstrada pelas ordens de serviço recebidas em B Log e 

Hospitais Militares. Estas ordens, por vezes incompletas, adentram as OM apoiadoras 

com poucos dias ou mesmo horas antes do início da missão, impossibilitando o 

reconhecimento prévio do terreno, o planejamento de apoio e emprego adequado do 

pessoal e insumos, a verificação para evacuação e destino visando a manutenção da 

vida e o contato prévio com instituições que poderão receber feridos (BAKER; RYALS, 

1999; CLEMENTE, 2002; MARTINEZ-LOPEZ, [s.d.]; NORTH ATLANTIC TREATY 

ORGANIZATION, 2019; NORTH ATLANTICA TREATY ORGANIZATION, 2018; 

UNITE STATES ARMY, 1989). 
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Um breve comentário sobre papel desempenhado pelo BRABAT 23 na 

MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti) no ensejo da 

Inteligência Médica.  

O Batalhão desenvolveu duas grandes intervenções para demonstração de 

força frente ao quadro de violência latente na região conhecida com Cité Soleil. Região 

esta que já fora considerada uma das comunidades mais violentas do mundo. A 

segunda manobra, próxima do término da participação desse contingente, foi 

desenvolvida e elaborada com participação efetiva do segmento de saúde do 

Batalhão. Momentos antes do início da missão, que se desenvolveu ao longo de uma 

manhã e início da tarde, foram disparadas inúmeras rajadas de tiros de armas de fogo 

nos mais variados calibres com vários projéteis atingindo, inclusive, os muros da base 

militar brasileira avançada no terreno (na própria região de Cité Soleil). O Batalhão 

marchou ao longo do maior eixo da favela de Cité Soleil no sentido sul-norte (que não 

favorecia a rota de evacuação terrestre no caso de feridos), sem proferir um tiro 

sequer. A tentativa de dissuasão por parte dos narcotraficantes locais foi frustrada. O 

resultado deste ato intempestivo inimigo foi o saldo de 3 civis baleados que foram 

atendidos com técnicas de abordagem inicial ao trauma e uso de rotas de evacuação 

médica para civis. Não houve saturação dos meios de saúde da tropa, que são 

limitados em efetivo e em complexidade neste tipo manobra, com os civis feridos 

seguindo destinos diversos previamente reconhecidos. Rotas de evacuação e 

helipontos de emergência disponíveis de conhecimento de todos os motoristas. 

Entrosamento dos elementos de saúde nos grupos de combate e pelotões com 

adaptações na utilização dos pontos controles (situação similar à utilizada durante a 

intervenção militar na Comunidade da Maré, Rio de Janeiro, 2014), ponto avançado 

de saúde para estabilização de feridos graves (fez-se necessário devido ao sentido 

de progressão da manobra), conhecimento dos riscos sanitários da região insalubre 

com utilização de meios de prevenção (cólera, malária, chikungunya, dengue, como 

alguns exemplos) e manutenção da higidez da tropa com monitorização de índices 

colhidos de atendimento de militares ao longo da missão (BEZERRA, 2020). A 

estrutura da manobra baseou-se na Estrutura Integrada de Apoio Médico das Nações 

Unidas, conforme Figura 3 (UNITED NATIONS ORGANISATION, 2015). 

À primeira impressão parece uma atividade comum a todo batalhão de força 

operacional. Porém, um simples exemplo de detalhamento da região com drones já 

foi suficiente para desenvolvimento de dinâmicas de retraimento de feridos em locais 
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de dificuldade de acesso para veículos, com devido mapeamento local. Desta forma 

houve uma pequena modificação na distribuição dos meios de saúde na tropa em 

progressão naquele terreno ao longo da missão, sendo seus efeitos percebidos de 

forma efetiva nessa segunda intervenção de grande monta do batalhão (BEZERRA, 

2020). 

Outro exemplo de atividades acerca do assunto pode ser exemplificado no 

BRABAT 26, em 2017 (SAFATLE, 2019). Em dissertação de mestrado apresentada 

por Safatle (2019), foram abordados registros de epidemiologia do batalhão no tempo 

de atuação daquele contingente. 

Apesar do sucesso da missão, percebe-se que, em comparação a algumas 

potencias bélicas mundiais, temos que aprimorar e aprofundar nossos métodos de 

coleta e análise. Instituição de células ou serviços de interpretação especializados 

perenes com banco de dados específicos e não somente alguns esforços isolados, 

conforme os exemplificados. Tudo em prol do apoio à atividade de comando e 

processo decisório. 

Lições aprendidas no terreno, como em Angola, Timor Leste e Haiti, devem ser 

analisadas com cautela a fim de que os oficiais médicos passem a participar 

ativamente do planejamento, visando o melhor apronto operacional, o menor números 

de baixas e o suporte às melhores decisões nos casos de intercorrências em saúde 

nas missões desempenhadas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Inteligência Médica é uma ferramenta importante do planejamento de ações 

bélicas, de operações de não-guerra e na prevenção de agravos e manutenção de 

saúde da tropa. Além disso, realiza monitoramento dos riscos e ameaças à saúde 

individual e pública, controlando e acompanhando doenças endêmicas, surtos e 

epidemias. 

Internacionalmente, é respeitada como campo essencial nas Forças Armadas, 

apesar de não estar estabelecida igualmente em todos os países. Europa e Estados 

Unidos possuem treinamento contínuo em ações de inteligência médica, o que inclui 

intercâmbios em países tropicais para obtenção de conhecimento acerca de doenças 

endêmicas locais. 

Infelizmente, o Brasil não possui política semelhante neste grau de 
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complexidade. Apesar de haver intercâmbios eventuais, não há a manutenção de 

relações efetivas com nações amigas em inteligência médica. 

A proposta de cursos de formação, como os oferecidos pela OTAN, 

encontrados durante processo de pesquisa, seriam uma sugestão deste autor a fim 

de introduzir os conceitos e ações de inteligência médica no Brasil, além da criação 

de um Centro de Inteligência Médica, ligado à Logística, Diretoria de Saúde e 

Comando de Operações Terrestres. 

A escassez de literatura nacional sobre o tema evidencia nossas dificuldades 

neste tipo de conceito, que se torna cada vez mais elaborado com a evolução dos 

tipos de conflitos. 

Estudos aprofundados sobre o assunto levantado mostram-se necessários 

para que a Inteligência Médica seja entendida e reconhecida no Exército Brasileiro 

como disciplina e ação essencial para o planejamento e execução de ações 

estratégicas, políticas, operacionais, táticas e de saúde. 
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