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RESUMO: Os surtos de gastroenterites constituem importantes desafios à 

operacionalidade dos militares desdobrados em operações e missões de 

paz no exterior. O presente estudo buscou relatar as principais 

experiências no processo de implantação de Programa de Vigilância 

Sanitária de Água e Alimentos (VISA) no Batalhão Brasileiro de Infantaria 

de Força de Paz no Haiti (BRABATT), entre 2009 e 2010. É um estudo do 

tipo relato de caso descritivo, que empregou as pesquisas bibliográfica, 

documental e participante. A casuística de gastroenterite no Haiti é 

elevada com 1500 casos em onze anos. São descritas as principais 

medidas que constituíram o Programa VISA e observou-se que após a 

implantação do programa não ocorreram surtos de gastroenterite. Os 

avanços na doutrina de veterinária militar e da saúde em campanha devem 

incorporar estas experiências no planejamento, desdobramento e 

desmobilização das futuras operações. 

Palavras-chaves: Segurança de alimentos; Missões de paz; Vigilância 

Sanitária. 
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IMPLEMENTATION OF WATER AND FOOD SAFETY SURVEILLANCE 

IN BRAZILIAN PEACEKEEPING BATTALION IN HAITI 

ABSTRACT: The gastroenteritis outbreaks are major challenges to the 

operability of military deployed in missions abroad. This study aimed to 

describe the main experiences in the implementation process of the Water 

and Food Safety Surveillance Program (VISA) in the Brazilian Battalion of 

Peacekeeping Force in Haiti (BRABATT), between 2009 and 2010. This is 

a case descriptive study, which employed the bibliographic, documentary 

and participant research. Gastroenteritis cases in troop deployed in Haiti is 

high, with 1500 cases in eleven years of mission. The main measures 

components of the VISA program are detailed. After the program start, 

there were no new outbreaks of gastroenteritis. The advance in the 

doctrine of military veterinary and operational health should incorporate 

these experiences in planning, deployment and demobilization of future 

operations. 

Key-words: Food safety; peacekeeping missions; Health Surveillance. 

INTRODUÇÃO 

Dentre as enfermidades infecciosas que acometem militares desdobrados 

no exterior, estima-se que o agravo mais incidente seja a gastroenterite. 

Pesquisa que avaliou a saúde da tropa dos EUA que atuou no Iraque e 

Afeganistão estimou que 76% do efetivo desdobrado sofreu pelo menos 

um episodio de diarreia durante a missão, e 45% teve a operacionalidade 

comprometida por pelo menos três dias (Sanders et al, 2005). Entre 1999 
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e 2009, a incidência cumulativa de surtos de gastroenterites nas tropas 

francesas desdobradas fora do país foi estimada em 27 para cada 100 mil 

soldados, incidência dez vezes maior que a observada nas tropas 

estacionadas na França (Mayet et al, 2011). O número de surtos de 

gastroenterite em bases militares é crescente em diversos países, a maior 

parte causada pelos norovírus (NoV), que se propagam rapidamente, em 

especial pela água e alimentos contaminados  (Ho et al, 2015). O presente 

estudo buscou relatar experiências no processo de implantação de 

Programa de Vigilância Sanitária de Água e Alimentos (VISA) no Batalhão 

Brasileiro de Infantaria de Força de Paz no Haiti (BRABATT), entre 2009 e 

2010. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Este é um estudo do tipo relato de caso descritivo. Foram analisados 

dados administrativos e anônimos geridos pela Unidade Médica (UM) do 

BRABATT, assim como publicações disponíveis em bases de periódicos.  

RESULTADOS 

Com base em dados de relatórios sobre logística e saúde na missão no 

Haiti, estima-se que tenham ocorrido, entre 2004 e 2011, cerca de 1500 

casos de gastroenterites, com uma incidência cumulativa no período de 10 

casos para cada 100 militares desdobrados no Haiti (10%). Analisando 

dados da UM do BRABATT, entre 2007 e 2010, observou-se que 

Diarreia/gastroenterites foram a quarta causa de visita médica, com 12% 

dos atendimentos. A Figura 1, a seguir, mostra a distribuição mensal dos 

casos de gastroenterite na tropa brasileira no Haiti. A linha tracejada indica 

o limite aceitável de casos (2% do efetivo acometido a cada mês), com 
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base no histórico do BRABATT e na incidência registrada em outras tropas 

desdobradas no exterior (Mayet et al, 2011). 

Figura 1 – Casuística de gastroenterite no BRABATT / Haiti, 2007 a 2010 

 
 

As medidas que constituíram o Programa VISA, implantado no BRABATT 

em julho de 2009 pela equipe de Veterinária e Gestão Ambiental, foram: a) 

coleta e análise microbiológica de 10 amostras de agua por mês; b) 

verificação semanal dos níveis de cloro residual na água tratada; c) 

monitoramento semanal dos casos de gastroenterite atendidos na UM do 

BRABATT; d) auditoria mensal de Boas Práticas de Fabricação (BPF) na 

cozinha do Batalhão; e) Inspeção semanal dos alimentos recebidos e 

armazenados; f) Programa mensal de educação em saúde visando bons 

hábitos de higiene por parte de militares consumidores e manipuladores de 

água e alimentos. 

DISCUSSÃO 

Os recorrentes surtos de gastroenterite mostram a vulnerabilidade das 

tropas desdobradas e a importância da adoção de programas preventivos. 
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Observa-se que após a implantação do programa, não ocorreram surtos 

(até a ocorrência do terremoto de 12 de janeiro de 2010), reforçando a 

importância do programa e da atuação do veterinário militar/gestor 

ambiental na proteção da saúde da tropa. O programa VISA está alinhado 

com a doutrina de forças armadas de países desenvolvidos com larga 

experiência em combate (US Army, Navy, and Air Force, 2010) 

CONCLUSÃO  

Os resultados comprovam a efetividade de um programa de Programa de 

Vigilância Sanitária de Água e Alimentos como ferramenta de proteção da 

saúde e consequente operacionalidade da tropa. Os avanços na doutrina 

da Veterinária Militar e da Saúde em Campanha devem incorporar estas 

experiências no planejamento, desdobramento e desmobilização das 

futuras missões de paz e operações militares conjuntas.  
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