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RESUMO 
 
Em breve análise da literatura do Serviço de Saúde na missão de paz do Haiti, observamos a                 
complexidade de atividades militares, apoio a atividades civis, controle de endemias e apoio a              
reestruturação dos serviços de saúdes locais. O panorama da missão mudou drasticamente após o              
desastre natural em 2010, um terremoto que devastou o país, tornando a situação caótica em pleno                
andamento da MINUSTAH.. O objetivo inicial da ONU, uma missão de manutenção da paz, com o                
objetivo de estabelecer um ambiente seguro e estável, a proteção dos direitos humanos e a               
realização de eleições pacificas e democráticas, teve uma nova vertente humanitária com o intenso              
apoio de saúde, tanto no atendimento quanto na reestruturação local. O Brasil aceitou participar desta               
missão de paz, assumindo o seu comando, e mostrou-se bem-sucedida, apesar de ser certo que o                
Haiti ainda precisa de muito desenvolvimento social e econômico, além de melhores estruturas             
públicas para o acesso a saúde de toda população. O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro,                
organizado estruturalmente em escalões, contribuiu eficazmente para o resultado positivo          
conquistado, atingindo plenamente seu objetivo de garantir o bem-estar e saúde da tropa, agindo na               
coordenação, execução, planejamento, monitoramento e supervisão de cuidados de saúde em campo            
e juntamente da comunidade haitiana.  
 
Palavras-chave: "MINUSTAH”,”Haiti", “exército brasileiro” “serviço de saúde”. 
 
ABSTRACT 
 
In a brief review of the Health Service literature on the Haitian peacekeeping mission, we note the                 
complexity of military activities, support for civilian activities, control of endemic diseases and support              
for the restructuring of local health services. The outlook for the mission changed dramatically after the                
natural disaster in 2010, an earthquake that devastated the country, making MINUSTAH's situation in              
full swing. The initial objective of the UN, a peacekeeping mission, with the objective of establishing a                 
a safe and stable environment, the protection of human rights and the holding of peaceful and                
democratic elections, had a new humanitarian aspect with intense health support, both in care and in                
local restructuring. Brazil accepted to participate in this peace mission, assuming its command, and it               
proved to be successful, although it is certain that Haiti still needs a lot of social and economic                  
development, in addition to better public structures for access to health for all. population. The               
Brazilian Army Health Service, organized structurally in steps, contributed effectively to the positive             
result achieved, fully achieving its objective of guaranteeing the well-being and health of the troops,               
acting in the coordination, execution, planning, monitoring and supervision of health care. health in the               
field and together with the Haitian community. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Haiti, ou República do Haiti, é um país caribenho localizado há mais de 4               

mil quilômetros de distância do Brasil. Esse que ocupa uma pequena porção            
ocidental da ilha hispaniola, fazendo fronteira terrestre com a República Dominicana.           

Banhado pelo oceano Atlântico e o mar do Caribe, é o terceiro maior país da região,                
depois de Cuba e da República Dominicana. Tem uma área de cerca de 27.000 km²,               

o que corresponde as dimensões do estado brasileiro de Alagoas. 

A sua vegetação foi devastada com o tempo e é inviável para fins econômicos              
e habitacionais. O relevo é predominantemente montanhoso e o país está localizado            

em um território com falhas geológicas que até o terremoto de 2010 não havia              
nenhuma evidência de ruptura de superfície. 

Descoberto em 1942 por Cristóvão Colombo, em 1492, o país fez parte da             

“Isla Hispaniola” e constituía-se na mais lucrativa colônia do Novo Mundo, com            
lavouras de cana-de-açúcar cultivadas por mão de obra escrava e administradas           

pela França. Sua independência ocorreu em 1804, sendo o primeiro país da América             
a ser independente, fruto de uma bem-sucedida revolta deflagrada por escravos e            

negros libertos, mas que não significou a paz local. O Haiti enfrenta instabilidade             

política desde o seu início, tendo sofrido 32 golpes de estado ao longo de sua               
história, marcada pela opressão por ditadores o que afetou significativamente este           

país.  
Em 1915, sofreu a primeira invasão militar estrangeira e foi palco de            

sucessivas missões da Organização das Nações Unidas (ONU), as quais nem           

sempre lograram êxito no restabelecimento da paz. A intervenção de países           
ocidentais na política local, desde sua fundação, coadunados com instituições          

financeiras internacionais, impôs sérias consequências sociais e econômicas ao         
país.  

No ano de 2004, com a saída do presidente Jean Bertrand Aristides, a             

situação local de insegurança, com revoltas, lutas de gangues e assassinatos           
culminou com o pedido de socorro à ONU, por parte daquele país, a fim de dar cabo                 

à situação e permitir que fossem atingidas as condições necessárias para sua            
reestruturação. 

A Missão das Nações Unidas de Estabilização do Haiti ou “MINUSTAH”, uma            

sigla derivada do francês, Mission des Nations Unies pour la Stabilisation em Haïti,             
foi estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) por meio            



 
 

da Resolução 1542, que teve por finalidade imediata restaurar a ordem no Haiti             
comprometida após um período de insurgência que ocasionou a deposição do seu            

presidente e acirradas rivalidades dentro de um sistema político altamente complexo.           
E em 29 de fevereiro de 2004, a ONU autorizou a entrada de uma Força               

Multinacional Provisória no país e, em 30 de abril do mesmo ano, atendendo a              

recomendações do seu Secretário-Geral, o Conselho de Segurança aprovou, por          
meio da citada Resolução, o estabelecimento da MINUSTAH.  

Segundo COSTA (2015), 

A MINUSTAH foi constituída, inicialmente, para ajudar o governo de          
transição a estabelecer um ambiente seguro e estável; cooperar na          
supervisão, reestruturação e reforma da Polícia Nacional do Haiti (PNH);          
prestar assistência mediante programas integrais e, em longo prazo, de          
desarmamento, desmobilização e reintegração. Adicionalmente, pretendia      
apoiar o restabelecimento e a manutenção do estado de direito, da           
segurança pública e da ordem pública; proteger o pessoal da ONU, os            
serviços, as instalações e os equipamentos e proteger os civis que se            
encontrassem com risco iminente de violência física; apoiar o processo          
político e constitucional; ajudar nas tarefas de organizar, supervisionar e          
levar a cabo eleições municipais, parlamentares e presidenciais livres e          
limpas. Em suma, as principais ações se dirigiam ao governo de transição e             
às instituições e organizações haitianas em seus esforços para promover e           
proteger os direitos humanos, bem como fornecer informações sobre a          
situação dos direitos humanos no país. 

 

O Brasil foi convidado a liderar o contingente militar da MINUSTAH, pela sua             

importância estratégica e política na América Latina. Em junho de 2004, o exército             
brasileiro despachou seu primeiro contingente para o país caribenho, integrado por           

1200 homens e indicou também o chefe militar da missão, o General Augusto             
Heleno Ribeiro Pereira, que passou a comandar o Contingente Militar da Missão,            

integrado por militares de  12 países, totalizando um efetivo de 6700 homens. 

A participação brasileira em missões de paz, é destacada pelo INSTITUTO           
IGARAPÉ (2017): 

O sucesso na participação do Brasil em diversas missões (atuais e           
passadas), seja como tropa ou em missões individuais, tem alçado o país a             
um nível de confiança internacional pouco alcançado por outros. Esse fato o            
levou a ser convidado para liderar o componente militar da missão em 2004,             
quando a missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti           
(MINUSTAH) foi estabelecida.  
 

No total, o Brasil enviou mais de 37 mil militares para atuar na MINUSTAH              
tendo o Exército Brasileiro (EB) contribuído com quase 80% do total do efetivo             

empregado no Contingente Brasileiro. Todos os Comandos Militares de Área          
enviaram homens e mulheres para atuar em diversas funções. O apoio do serviço de              



 
 

Saúde das Forças Armadas Brasileiras na missão de paz é de grande importância             
para o contingente militar e para a população civil local, atuando como instrumento             

de integração entre os povos e trazendo crescente prestígio à política externa do             
País e ao Exército Brasileiro.  

Segundo Henriques (2008), o Serviço de Saúde atua como atividade logística           

que trata da conservação do potencial humano, nas melhores condições de aptidão            
física e psíquica, por meio de medidas de preservação e recuperação e da aplicação              

de conhecimentos técnicos e logísticos. Neste contexto, deve contribuir para o êxito            
das operações, demonstrando a importância do Serviço de Saúde bem condicionado  

 

1.1 PROBLEMA 

O sucesso das tropas brasileiras na missão de paz no Haiti, se tornou             

referência as demais missões e segue sendo citado em âmbito nacional e também             
internacionalmente. Tal sucesso é relacionado na seleção, condições físicas e          

estado de saúde de seus integrantes, missão ímpar do Serviço de Saúde dos             
contingentes durante os preparativos e no decorrer da missão. 

No sentido de orientar a pesquisa e o planejamento futuro com as demandas             

de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema:  
Como o emprego do serviço de Saúde das forças armadas durante a            

MINUSTAH pode se tornar um exemplo para as próximas missões de paz? 

1.2    OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho científico é estudar o papel do Serviço de Saúde             
durante a missão MINUSTAH, suas principais atividades no preparo das tropas,           

atendimentos durante a missão, controle de doenças endêmicas, apoio na          

reestruturação do Haiti. 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIA 

Tratou-se de trabalho de natureza teórica, foi realizada revisão bibliográfica,          
no qual foram pesquisados dados retrospectivos até o fim da MINUSTAH, em base             

de dados como: Biblioteca Digital do Exército, Biblioteca Virtual BIREME, biblioteca           

de monografias da Escola de Saúde do Exército (EsSEx), Escola de           
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), do CCOPAB e da Escola de Comando e            

Estado-Maior do Exército (ECEME), PubMed, artigos e notícias relativos ao tema           
disponíveis em sites. 

Foram utilizadas as palavras-chave serviço de saúde, MINUSTAH, Haiti,         

exército brasileiro, BRABAT; sendo selecionados apenas os artigos em português.  

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, relacionados à atividade do serviço de           
saúde em missão de paz no Haiti; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólio do emprego do exército brasileiro           

na missão de paz no Haiti; 
 

b. Critério de exclusão:  
- Estudos publicados em línguas que não em português; e 

- Estudos cujo foco central não envolvesse o papel do exército brasileiro na             

missão do Haiti.  

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

O primeiro sistema de saúde militar descrito na história foi na época do             
Império Romano. Séculos depois, na França pós-revolucionária, o atendimento         

médico em campo de batalha reapareceu, sendo descrito um organizado um           
sistema de atendimento com uma unidade de carregadores de padiolas que           

removiam feridos do campo de batalha. Nessa mesma época, fora criada a primeira             

ambulância, projetada por Jean Larrey, considerado o pai da medicina militar. Ele            
preconizou a necessidade de resgatar os feridos durante a batalha, não apenas            

após o término do conflito.  



 
 

No Brasil, foi com a criação do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, que              
se teve início ao atendimento pré-hospitalar militar. No cenário da Guerra do            

Paraguai, foram utilizados alguns recursos, como padiolas, redes, liteiras rústicas,          
carretas, carros de boi e a até a ambulância de Larrey. 

Descreve Alessandra Fernandez Pinto (2010):  
“O atendimento no campo de batalha seguiu de forma não fundamentada           
até a criação da forca Expedicionária Brasileira (FEB) a fim de atuar em             
apoio aos Países Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Chegando na           
Itália como parte integrante do Quinto Exército Norte-Americano, os nossos          
pracinhas foram treinados utilizando os manuais americanos como base do          
ensinamento do atendimento médico no Teatro de Operações da Europa.          
Esses manuais americanos, no pós-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 Transportes de Doentes e Feridos (C8-35) entre outros          
manuais que foram adotados pelo nosso Exército”.  

 
O termo “saúde” vem do Latim, salus, e significa bom estado físico,            

saudação", mas tem relação a salvus, salvo. A Organização Mundial de Saúde            

(OMS) definiu em 1946 a “saúde” como um estado de completo bem-estar físico,             
mental e social, e não, simplesmente, a ausência de doenças ou enfermidades.  

Manter a higidez física e mental dos militares do Exército Brasileiro, em            

combate ou fora dele, é a missão do Serviço de Saúde, e também faz parte do                
suporte logístico das tropas. Conforme descrito no Manual de Campanha—C 8-1           

(1980): “saúde é a atividade logística que trata da conservação do potencial            
humano, nas melhores condições de aptidões físicas e psíquicas, através de           

medidas de prevenção e recuperação.” 

Ao unir essas definições, temos que o objetivo de militares de saúde junto a               
tropas do Exército Brasileiro em missões, sejam de combate ou de paz, busca             

mantê-los aptos e capazes de cumprir seus objetivos e vigor físico. Nos dizeres de              
Gomes (2006):  

“Entenda-se aqui saúde no sentido global definido pela OMS         
(ausência de doença, bem-estar físico, psíquico e social) e no sentido           
operacional (capacidade de desempenhar tarefas sem impedimentos       
causados por problemas de ordem física, psicológica ou social – que           
aqui intervém também outro tipo de serviços de apoio subordinados a           
cadeia de comando, que contribuem para a elevação do chamado          
moral das tropas).  

O Brasil participa de operações de manutenção da paz da ONU desde 1947,             

pelo envio de observadores militares, tropas levemente armadas nas áreas          
conflagradas, civis ativistas e policiais. Desde sua primeira participação junto a           

Comissão Especial das Nações Unidas para os Bálcãs (UNSCOB), nosso país já            



 
 

participou de mais de 30 operações de paz, nos continentes americano, africano,            
europeu e asiático. 

A ONU criou em 30 de abril de 2004, pela Resolução 1542, a MINUSTAH              
para permitir a retomada do processo democrático, assegurando um ambiente          

seguro e estável no país. O Brasil foi convidado a liderar o contingente militar da               

MINUSTAH, pela sua importância estratégica local. E em junho de 2004, despachou            
seu primeiro contingente para o país caribenho, integrado por 1200 homens, para            

um período inicial de seis meses e também indicou como chefe militar da missão –               
General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que comandou o Contingente Militar da           

Missão, integrado por militares de 12 países, formando um efetivo de 6700 homens. 

A missão tinha como objetivo principal promover a conciliação política e            
convocar novas eleições. Somando a isso, deveria restabelecer a segurança e os            

serviços públicos, fortalecer a governança política e econômica do país, promover o            
desenvolvimento institucional, econômico e a melhoria do acesso a serviços          

públicos.  

Buscando cumprir esses objetivos, nos primeiros anos da missão, os projetos           
e atividades realizados pelo Serviço de Saúde dos contingentes objetivaram o           

fortalecimento da vacinação a doenças endêmicas e promoção do aleitamento          
materno, a criação de banco de leite humano e o combate a violência de gênero. 

No período da missão, um terremoto devastou o país. No dia 12 de janeiro de 2010                

o Haiti foi atingido por um forte terremoto, de magnitude 7Mw (Earthquake Center,             
USGS). O epicentro aconteceu a poucos quilômetros da capital, Porto Príncipe,           

registraram-se 220 mil mortos; 300 mil feridos; e 1,3 milhão de desabrigados. Mais             
de cem integrantes do esforço das Nações Unidas no Haiti perderam a vida. Mais de               

vinte brasileiros também pereceram, entre os quais Zilda Arns, coordenadora          

internacional da Pastoral da Criança, e 18 militares. Esse desastre natural tornou a             
situação humanitária caótica no país. 

A partir de 2010, após o terremoto, o Brasil passou a ter uma preocupação              
com a reconstrução do Haiti e aumentou suas atividades de infraestrutura e saúde.             

O efetivo de militares precisou ser incrementado para intensificar a atuação nas            

áreas social e de saúde. E atendendo à solicitação do secretário-geral da ONU, o              
Brasil aumentou seu contingente militar no Haiti para enfrentar as urgências geradas            

e enviou mais de 900 militares e um corpo de médicos civis e militares voluntários. 



 
 

Por ocasião do terremoto de 2010, esclarece o INSTITUTO IGARAPÉ (2017):  
A solidariedade brasileira extrapolou em muito o que se esperava das tropas            
integrantes do componente militar da ONU. Desde os primeiros dias após o            
terremoto, o Brasil iniciou uma campanha de ajuda humanitária, diretamente          
ao Haiti, que se assemelhou ao trabalho de sustentação a uma operação            
militar no exterior. Para isso, meios aéreos e navais foram empregados em            
uma intensidade diferenciada de todos os demais países contribuintes, no          
transporte de artigos que se faziam absolutamente necessários à         
minimização dos efeitos da tragédia. A Marinha do Brasil, em curto espaço            
de tempo, com os Navios de Desembarque de Carros de Combate (NDCC)            
Alte. Sabóia e Garcia D’Ávila, transportou meios militares adicionais às          
tropas do Brasil e itens críticos ao atendimento da crise local. A Força Aérea              
Brasileira (FAB), durante os primeiros meses após o evento, passou a           
realizar dois voos diários de C-130, com aquele mesmo propósito. A FAB            
prestou ainda enorme contribuição, ao desdobrar no país um hospital de           
campanha, que iniciou o funcionamento em apenas sete horas após o início            
de sua montagem. O hospital aumentou, em muito, a capacidade de           
atendimento à população, pois a rede local ficou completamente afetada          
pelo terremoto e o hospital da ONU estava se dedicando, com prioridade, ao             
atendimento do pessoal da MINUSTAH. Adicionalmente, empresas       
brasileiras de engenharia que estavam prestando serviços na República         
Dominicana e no próprio Haiti cederam seus meios, em especial caminhões,           
para ajudar a remoção de escombros da capital e cidades vizinhas,           
aumentando, sobremaneira, a capacidade da missão. Esses são exemplos         
concretos do inquestionável espírito de solidariedade que,       
reconhecidamente, concedem ao Brasil um status especial e que         
contribuem, sobremaneira, para fortalecer a credibilidade e o respeito do          
país no contexto internacional [o destaque é nosso].  

O Apoio de Saúde das tropas brasileiras em uma missão de paz é de grande               

importância para o contingente militar e para a população civil local, atuando como             
instrumento de integração entre os povos e trazendo crescente prestígio ao país e             

ao Exército Brasileiro. 

Segundo Henriques (2008), “o Serviço de Saúde atua como atividade          

logística que trata da conservação do potencial humano, nas melhores condições de            

aptidão física e psíquica, por meio de medidas de preservação e recuperação e da              
aplicação de conhecimentos técnicos e logísticos”. Neste contexto, deve contribuir          

para o êxito das operações, demonstrando a importância do Serviço de Saúde bem             
condicionado e organizado.  

A estrutura do apoio médico em missões de paz da ONU (como exemplo a              

MINUSTAH) está dividida em 04 níveis:  

- Unidade nível I: tem por atuação básica o atendimento médico, os cuidados de              

enfermagem e a observação clínica. Sua missão principal é a de prestar os primeiros              
socorros, de fazer a ressuscitação de emergência, de estabilizar e de evacuar o             

ferido até o próximo nível de hospitalização, nesse caso o Nível II; no caso do               

BRABAT, esse apoio é incrementado por atendimento odontológico e alguns          



 
 

equipamentos, não previstos na classificação da ONU, como fisioterapia e          
laboratório de análise clínica. 

- Unidade nível II: o Hospital de Campanha Argentino é o que apoia neste nível,               
sendo que outros hospitais foram enviados em caráter emergencial, após o           

terremoto ocorrido em janeiro de 2010, inclusive o Hospital de Campanha da FAB. 

- Unidade nível III: este tipo de instalação raramente é desdobrado pela ONU,             
sendo prestado geralmente por hospitais civis ou militares existentes na área da            

missão ou em um país vizinho. Na MINUSTAH este tipo de apoio é prestado na               
República Dominicana. 

- Unidade nível IV: presta o tratamento médico definitivo, indisponível e pouco            

prático de ser empregado na área da missão, sendo então utilizado, na MINUSTAH,             
o Jackson Memorial Hospital – EUA. 

O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro realizou diversas atividades na           
preparação de seus contingentes desde a seleção dos militares, acompanhamento          

das atividades durante o preparo, treinamentos, no decorrer da missão até toda a             

investigação criteriosa durantes da desmobilização. A excelência da estrutura,         
material e equipamentos empregados; a seriedade no trabalho quanto as temáticas           

de saúde e, principalmente o elevado nível de nível técnico e capacitação e             
motivação apresentados pelos militares para a missão.  

Destaca-se também, a cooperação do Serviço de Saúde com a comunidade           

haitiana, tais como: o incentivo saúde comunitária na política nacional de saúde, a             
criação e formação de agentes comunitários de saúde e equipe de saúde da família,              

o auxílio teórico-prático na formação universitária nas áreas de saúde, a criação de             
um serviço de reabilitação de deficiências físicas e até uma política de participação             

social em gestão.  

Paralelamente a MINUSTAH, o Brasil somado a Cuba e Haiti desenvolveram           
ações nas 25 de imunização, vigilância epidemiológica, comunicação em saúde e           

assistência. Além disso, houve a construção de três hospitais comunitários de           
referência e do Instituto Haitiano de Órteses e Próteses, a reforma do laboratório de              

saúde pública.  

O Serviço de Saúde foi pioneiro em incorporar mulheres militares brasileiras           
em missões de paz, com a chegada de uma médica e uma dentista no final do ano                 



 
 

de 2006, chegando 19 militares do segmento feminino ao fim da missão, em 2017.              
Foi implementado iniciativas, lideradas pelo contingente brasileiro, com o objetivo de           

apoiar mulheres, com: palestras sobre amamentação e violência doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho buscou-se apresentar o serviço de saúde do exército            

brasileiro, sua atuação durante a missão de paz no Haiti e sua relevância nas              
atividades no início da missão e principalmente após o desastre do terremoto em             

2010. Quanto ao problema e objetivos propostos deste trabalho, conclui-se que a            

presente apresentação atendeu ao pretendido, ampliando a compreensão sobre o          
impacto dos militares de saúde na MINUSTAH e que esse histórico servirá de             

modelo para as próximas missões a serviço da ONU. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que além do objetivo central da            

missão: manutenção da paz; o apoio de saúde a reestruturação do país, o             

atendimento a população local e a cooperação na criação de uma estrutura de             
saúde pública local e melhoria da situação, durante a missão, caracterizaram as            

principais atividades dos militares de saúde durante os 13 anos em solo haitiano. 

Dessa forma, entende-se que com a devida preparação para futuras missões           

se torna essencial para se manter o elevado nível de aprovação perante o             

alto-comando das Forças Armadas e órgãos internacionais. Fica evidente que além           
de “Braço Forte” no âmbito militar, a “Mão amiga” do exército militar ficou enaltecida              

pelas atividades do Serviço de Saúde.  

Entretanto, acredita-se que a eficiência será aumentada quando esse         

exemplo de sucesso puder ser replicada em treinamentos e futuras missões que            

nosso exército venha a participar seja em nosso território, juntamente de outras            
organizações, seja em novas missões de apoio internacional.  

Recomenda-se, assim, que simulem atividades com essa finalidade, ou seja,          
o emprego dos militares do serviço de saúde em saúde de campanha, de forma a se                

aprimorar atividades e desenvolver conhecimento na área. Visando a prontidão das           

equipes se o emprego for necessário.  

Conclui-se, portanto, que é expressivo o patamar de excelência alcançado          

durante as atividades na MINUSTAH e que esse exemplo deve ser repetido em             
demais atividades com o mesmo fim. Exigindo assim, que todo esse conhecimento            

seja difundido desde a formação dos futuros militares de saúde e futuros            

comandantes de missões de Organizações Militares de Saúde para que sempre se            
procure aprimorar e evoluir no planejamento e execução das atividades.   



 
 

REFERÊNCIAS 
 
Missão das Nações Unidas para estabilização no Haiti. Wikipédia. 2020. 

ALMEIDA, Acácio R. Os Militares de Saúde frente às catástrofres no Brasil. Escola de Saúde do                
Exército. Rio de Janeiro. 2019 
MASCARENHAS, Gisele A. O Surto de cólera e a missão das Nações Unidas para Estabilização               
do Haiti. Escola de Saúde do Exército. Rio de Janeiro. 2019  
KELLY, Dalva L. A. O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro na Missão das Nações Unidas                
para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Escola de Saúde do Exército. Rio de Janeiro. 2019 
FÈRES JUNIOR, Fuéde. Atributos afetivos e cognitivos, identificados nos militares da seção de             
assuntos civis da MINUSTAH, capazes de favorecer as futuras operações de paz. Escola             
Comando do Estado-Maior do Exército. Rio de Janeiro. 2018. 

PALMA, Marcelo. A importância da participação do Exército Brasileiro na Missão das Nações             
Unidas para Estabilização no Haiti como forma de projeção do poder e manutenção da sua               
operacionalidade. Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Rio de Janeiro. 2018.  

MERGULHÃO, Ganimedes S. As contribuições estratégicas, para o Brasil, da participação do            
Exército Brasileiro na MINUSTAH. Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Rio de             
Janeiro. 2018.  

HARMANN, Eduarda. A participação da América Latina e do Caribe nas operações da ONU.              
Instituto Igarapé. Rio de Janeiro. 2018.  

MORAIS, Pamela. MINUSTAH: O Brasil na missão de paz no Haiti. 2018  
HARMANN, Eduarda; RAMIRES, Carlos. A participação do Brasil na MINUSTAH (2004-2017):           
percepções, lições e práticas relevantes para futuras missões. Instituto Igarapé. Rio de Janeiro.             
2017  

MOTTA, Rafael. O Haiti e a MINUSTAH. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2016 

COSTA, Júlio C. F. C. Contribuições da participação brasileira em operações de paz da              
Organização das Nações Unidas para a segurança, defesa e desenvolvimento do Brasil. Escola             
Superior de Guerra. Rio de Janeiro, 2015.  

PINTO, Alessandra Fernandez. Atendimento de Feridos no 3° Contingente da MINUSTAH – Haiti,             
p14, 2010.  

PATRIOTA, Antônio A. Haiti: Desafios e Oportunidade no pós-terremoto. Instituto de Pesquisa            
Econômica Aplicada. Brasília. 2009 
HENRIQUES, B. O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro nas Missões de Paz. Escola de               
Saúde do Exército. Rio de Janeiro. 2008. 

LESSA, Marco A. G. A participação dos contingentes do Exército Brasileiro na Missão de              
Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH). Fundação Getúlio Vargas. Rio de            
Janeiro.2007  

GOMES, Alexandre. A. F. O Apoio Sanitário no Teatro de Operações – evolução do conceito à                
luz dos novos cenários. Revista militar , Porto – Portugal, ano 157, 22 Oct. 2006  

MINISTÉRIO DA DEFESA. Exército Brasileiro. Estado-Maior do Exército. C8-1: Manual de           
campanha. Serviço de Saúde em Campanha. 2ª Edição, 1980.  


