




...........................História da Medicina
Veterinária Militar

..............Distintivo - Orgulho na gola

.........Ensino da Medicina Veterinária 
Militar contemporânea

..............................O IBEx e a Medicina 
Veterinária Militar

........................A Medicina Veterinária 
Militar em Operações

...........................O futuro da Medicina 
Veterinária Militar

Revista da 
MEDICINA
VETERINÁRIA 

MILITAR

PRODUÇÕES

Título: 
Revista da Medicina 
Veterinária Militar 
Edição Única Comemorativa   

Direção de  redação:
Cel Vet Francisco Augusto Pereira dos 
Santos

Direção de  edição:
Bernadete Fortes

Veiculação:  físico e digital

Revisão:
Roberta Helena Moreira dos Santos

Diagramação:
Lucas Ribeiro

Jornalista responsável:
Bernadete Fortes

ISBN: 978-65-00-08266-1 

SUMÁRIO

Contato do autor:
Cel Vet Francisco Augusto Pereira dos 

Santos

e-mail:
franciscoaugusto.santos@eb.mil.br

04.

54.

58.

68.

72.

84.

20-43062                CDD-636.089

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Santos, Francisco Augusto Pereira dos

   Revista da medicina veterinária militar :

edição única comemorativa / Francisco Augusto 

Pereira dos Santos. -- 1. ed. -- Rio de Janeiro :

Ed. do Autor, 2020.

   ISBN 978-65-00-08266-1

   1. Escola de Veterinária do Exército - História

 2. Medicina veterinária 3. Medicina veterinaria

(Zootecnia) 4. Serviço de veterinária do Exército 

Índices para catálogo sistemático:

1. Medicina veterinária militar   636.089

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964



Fonte: Coleção Cristóvão Barcellos  - Museu da República

A ideia de se criar uma escola de medicina  

veterinária no Brasil é bem antiga e foi defendida 

por diversos setores militares, da sociedade e do 

Legislativo. Em 1810, o Conde de Linhares, Ministro 

de Estado dos Negócios Estrangeiros da Guerra, 

através de decreto do Rei D. João VI, criou o cargo 

de Veterinário, a fim de prestar apoio técnico aos 

animais de 1º Regimento de Cavalaria do Exército.

Já o Decreto de 31 de janeiro de 1818, mandava  criar uma aula de alveitaria no mesmo Regimento, 

nomeando como responsável o artista veterinário português João Baptista Moncuet, com um soldo de 

20$000. 

A MISSÃO MILITAR FRANCESA E O 
SERVIÇO DE VETERINÁRIA DO EXÉRCITO
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O mesmo periódico, em suas edições de 19 de abril 

e 31 de maio de 1845, relatava projetos de lei da 

Câmara dos Deputados para organização da Escola 

de Veterinária. Dom Pedro II, grande incentivador 

do progresso e da cultura, em uma de suas visitas à 

França, conheceu a Escola Nacional de Veterinária 

de Alfort e, tendo se encantado com o que vira, 

demonstrou interesse em trazer aquele ensino para 

o Brasil, conforme relatado em uma de suas cartas, 

datada de 25 de março de 1876, dirigida à Princesa 

Isabel com conselhos à Princesa Regente que diz: 

“... Lembro a criação de Escolas de Veterinária e de 

Farmácia, a primeira sobretudo.”

Figura de destaque no cenário sanitário da  época era 

o Tenente-Coronel Muniz de Aragão que, junto com 

o General Médico Ismael da Rocha, foi o responsável 

pelo combate à epidemia de mormo que assolava o 

Rio de Janeiro. O mormo, por ser uma zoonose, é uma 

doença que pode ser transmitida dos animais para o 

ser humano e, naquele tempo, havia uma proximidade 

muito grande entre os homens e os cavalos, que 

serviam de tração e eram peças fundamentais nas 

atividades bélicas. Os estudos e as pesquisas sobre a 

doença do então capitão Muniz de Aragão, a partir 

de 1904, no Laboratório de Microscopia Clínica e 

Bacteriologia do Exército, atual Instituto de Biologia 

do Exército, foram decisivos para sua erradicação. 

General Médico General Médico 
Ismael da RochaIsmael da Rocha

Tenente-Coronel 
Muniz de Aragão
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O Diário do Rio de Janeiro em sua edição de 

17 de julho de 1832 publicava notícia da Sociedade 

de Agricultura Commercio e Industria da 

Provincia da Bahia, na qual aquela instituição 

demonstrava a necessidade de fundar uma escola 

de veterinária no Brasil:

1882
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Relatos descrevem um grande surto de mormo nos 

cavalos com transmissão para humanos, conforme 

publicado no periódico Correio da Manhã, de 18 de 

julho de 1901: 

1901
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Em seu Relatório de maio de 1907, o Ministro 

da Guerra descrevia ao Presidente da República 

a contratação de veterinários estrangeiros 

através do envio do Dr Ismael da Rocha ao 

exterior para seleção destes:
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Já em 31 de outubro de 1907, o “Correio da 

Manhã” noticiava a futura criação do Corpo de 

Veterinários do Exército.

A Lei nº 1860, de 4 de janeiro de 1908 (REGULA 

O ALISTAMENTO E SORTEIO MILITAR E 

REORGANIZA O EXÉRCITO), normatizou o Serviço 

de Veterinária, incorporando-o ao Serviço de 

Saúde:
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Sobre a assinatura do contrato de 

transmissão de conhecimentos na 

área de medicina veterinária entre 

os governos brasileiro e francês, 

a “Gazeta de Notícias” em sua 

edição do dia 15 de janeiro de 1908, 

relatou:

A importância da criação do ensino da 

veterinária no nosso país, os esforços do 

Marechal Hermes da Fonseca para sua 

consecução, a relevância do trabalho de seleção 

dos profissionais feita pelo Dr. Ismael da 

Rocha na Europa e a competência técnica dos 

franceses escolhidos, podem ser observados 

no artigo do periódico “Gazeta de Notícias”, 

de 15 de março de 1908: 

transmissão de conhecimentos na 

área de medicina veterinária entre 

os governos brasileiro e francês, 

a “Gazeta de Notícias” em sua 

edição do dia 15 de janeiro de 1908, 

relatou:

A importância da criação do ensino da 

veterinária no nosso país, os esforços do 

Marechal Hermes da Fonseca para sua 

1882

Sobre a assinatura do contrato de Sobre a assinatura do contrato de 

transmissão de conhecimentos na transmissão de conhecimentos na 

área de medicina veterinária entre área de medicina veterinária entre área de medicina veterinária entre área de medicina veterinária entre 

os governos brasileiro e francês, os governos brasileiro e francês, os governos brasileiro e francês, 

a “Gazeta de Notícias” em sua a “Gazeta de Notícias” em sua 

A importância da criação do ensino da 

veterinária no nosso país, os esforços do veterinária no nosso país, os esforços do veterinária no nosso país, os esforços do veterinária no nosso país, os esforços do 

Marechal Hermes da Fonseca para sua Marechal Hermes da Fonseca para sua Marechal Hermes da Fonseca para sua 

consecução, a relevância do trabalho de seleção consecução, a relevância do trabalho de seleção consecução, a relevância do trabalho de seleção 

dos profissionais feita pelo Dr. Ismael da dos profissionais feita pelo Dr. Ismael da dos profissionais feita pelo Dr. Ismael da 

Rocha na Europa e a competência técnica dos Rocha na Europa e a competência técnica dos 
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Esta mesma edição transcreveu outra 

importante carta do Dr. Roux, discípulo 

de Pasteur e Diretor do Instituto 

Pasteur, dessa vez endereçada ao 

Ministro da Guerra do Brasil:  

A chegada dos veterinários franceses foi relatada 

no periódico “A Imprensa”, de 8 de maio de 1908:
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No dia 15 de maio, os oficiais iniciaram suas 

atividades, apresentando-se ao Presidente da 

República, conforme notícia de “A Imprensa”, de 13 

de maio de 1908:

As atividades de Dupuy e Ferret não se restringiram 

ao estudo para criação de uma escola de veterinária. 

Junto com Ismael da Rocha e Muniz de Aragão, foram 

responsáveis pelo combate incansável à epidemia de 

mormo, não só no Rio de Janeiro, bem como em cidades 

próximas, como Santos. Além disso, redigiram as 

medidas de profilaxia veterinária a serem empregadas 

no combate àquela enfermidade, conforme publicação 

do “Correio da Manhã”, de 16 de julho de 1908:

próximas, como Santos. Além disso, redigiram as próximas, como Santos. Além disso, redigiram as próximas, como Santos. Além disso, redigiram as 
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Em 1908, antes mesmo da 

criação de sua escola, os Médicos 

Veterinários foram incorporados 

ao Corpo de Saúde do Exército, 

através de contratação, até a 

formação de profissionais na Escola 

de Veterinária do Exército. No ano 

seguinte foi regulamentada a forma 

de sua inclusão no Quadro.
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O estado das cavalariças militares e o trabalho de erradicação 

do Mormo pelos oficiais franceses foi destacado no Relatório do 

Ministro da Guerra de junho de 1908:
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Os conhecimentos técnicos e a 

competência dos ofi ciais franceses 

logo puderam ser demonstrados, 

conforme nota do jornal Correio da 

Manhã de 5 de junho:
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As ações de combate ao mormo incluíam o sacrifício 

dos animais positivos e o emprego de medidas 

sanitárias rígidas, medidas essas impactantes para 

aqueles que nutriam afeição por seus animais. 

Tal impacto, o comprometimento e dedicação dos 

militares envolvidos na erradicação da doença, 

a gravidade da situação e o sucesso de tais ações 

radicais, inicialmente nas baias militares, puderam 

ser demonstrados, já no ano de 1909, no discurso 

do Coronel Ismael da Rocha em sessão ordinária da 

Academia Nacional de Medicina, com a presença do 

Ministro da Guerra e do General Mendes de Moraes, 

de acordo com publicação no periódico “Correio da 

Manhã”, de 18 de abril desse ano:
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No Decreto Nº 2.232 de 6 de janeiro de 1910, foi oficializada pela primeira vez a Escola de Veterinária do 

Exército, na reorganização do Serviço de Saúde do Exército, considerando-se este como seu decreto de 

criação:

Ainda naquele ano, em 25 de agosto, foi publicado o novo Regulamento do Serviço de Veterinária do 

Exército, conforme noticiado no jornal Correio da Manhã:
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Mesmo tendo os militares da primeira Missão 

Militar Veterinária francesa partido em 1912 e 

a segunda missão composta pelos veterinários 

Capitão André Vantillard e Primeiro-Tenente Henri 

Marliangeas só ter chegado em julho de 1913, não 

houve interrupção no serviço sanitário dos quartéis 

já que o General Souza Aguiar, Inspetor da 9ª Região, 

havia encarregado Muniz de Aragão de continuar 

na supervisão dos trabalhos, o que foi feito com 

“rigor e grande proveito”. Os militares da nova 

missão recém-chegados se apresentaram às altas 

autoridades do Exército, também acompanhados 

pelo General Ismael da Rocha, conforme 

noticiado no jornal “A Época”, de 20 de julho:

Estes militares trabalharam em conjunto com o então Capitão Médico Muniz de Aragão, de acordo com 

as instruções publicadas na Portaria de 8 de outubro de 1913, do Ministro de Estado dos Negócios da 

Guerra, conforme transcrito:
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Com a deflagração da I Guerra Mundial, os veterinários Com a deflagração da I Guerra Mundial, os veterinários 

franceses da segunda Missão Militar Veterinária francesa franceses da segunda Missão Militar Veterinária francesa 

foram obrigados a retornar a seu país, fato que poderia foram obrigados a retornar a seu país, fato que poderia 

influir negativamente na condução dos cursos da recém-influir negativamente na condução dos cursos da recém-

criada escola. Ainda assim, notas de jornal, como a do criada escola. Ainda assim, notas de jornal, como a do 

periódico “A Épocal” de 26 de setembro de 1914, relataram periódico “A Épocal” de 26 de setembro de 1914, relataram 

que os cursos se desenvolveriam normalmente, mesmo que os cursos se desenvolveriam normalmente, mesmo 

com o retorno daqueles profissionais à França, que foram com o retorno daqueles profissionais à França, que foram 

substituídos por profissionais nacionais:substituídos por profissionais nacionais:

Em 17 de junho de 1914, com a presença do Marechal Hermes 

da Fonseca, são inauguradas as instalações da Escola de 

Veterinária do Exército, conforme publicação no Jornal do 

Commercio de 18 de junho.

Enquanto isso, o então Capitão Médico Muniz de Aragão continuava seu incansável trabalho junto aos 

quartéis no combate à epidemia de mormo:

Veterinária do Exército, conforme publicação no Jornal do Veterinária do Exército, conforme publicação no Jornal do Veterinária do Exército, conforme publicação no Jornal do Veterinária do Exército, conforme publicação no Jornal do Veterinária do Exército, conforme publicação no Jornal do Veterinária do Exército, conforme publicação no Jornal do Veterinária do Exército, conforme publicação no Jornal do Veterinária do Exército, conforme publicação no Jornal do 
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Em julho do mesmo ano, o jornal Correio da Manhã anuncia a inauguração 

de nova instalação da escola e faz um breve resumo da criação do serviço 

no Exército Brasileiro.

O curso transcorreu ao 

longo dos anos, cabendo 

destacar nota publicada 

no “Correio da Manhã”, 

de 8 de dezembro de 

1916, na qual Muniz de 

Aragão relata durante 

uma visita de deputa-

dos, as dificuldades en-

contradas na escola:
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A formatura da primeira turma de médicos 

veterinários se daria no ano de 1917 e, um ano antes, 

os alunos do último ano escolheriam seu paraninfo e 

professores homenageados, conforme o periódico O 

Imparcial, na sua edição de 4 de junho de 1916:

Assim, em 22 de fevereiro de 1917, a imprensa dava grande destaque à formatura 

da primeira turma de médicos veterinários da Escola de Veterinária do Exército, 

conforme a Gazeta de Noticias do dia posterior:
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Assim, após a formatura os concludentes foram 

nomeados e designados para exercer suas funções 

em diversas Organizações Militares:

A batalha contra o mormo exigia vigilância constante e ações enérgicas para 

evitar seu reaparecimento. Mesmo assim, alguns anos após o anúncio de sua 

erradicação dos quartéis militares, a doença ressurge, e o agora Tenente-

Coronel Muniz de Aragão é novamente encarregado de seu controle, conforme 

anunciado no “Correio da Manhã” de 14  outubro de 1919.
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Em 1920, a terceira e última Missão 

Militar Veterinária francesa chegou 

ao Brasil, onde permaneceria até 

1933, trazendo o agora Major médico 

veterinário Henri Marliangeas e 

o Major médico veterinário Paul 

Dieulouard, conforme publicado na 

edição de 11 de janeiro de 1920, de 

“O Jornal”:

O Relatório do Ministro da Guerra ao Presidente da República de julho de 1920 publicou a 

Portaria de 23 de junho do mesmo ano, que aprovava o Regimento Interno para a Escola de 

Veterinária do Exército:
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Ainda neste ano, o TC Muniz de Aragão 

passaria o Comando da Escola de 

Veterinária para o Maj Médico Joaquim 

Moreira Sampaio e assumiria o cargo de 

Inspetor de Veterinária do Exército. 
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O prestígio do Comandante da Escola de Veterinária 

pode ser avaliado através da aprovação das medidas 

profiláticas a serem empregadas no Exército, 

conforme aviso de fevereiro de 1920. 

A capacidade profissional do Major Marliangeas pode ser observada por ocasião de sua entrevista para 

o periódico “O Paiz” de 22 de agosto de 1920, quando discorreu sobre as novas instalações da Escola de 

Veterinária, a importância do Serviço e as atividades realizadas nas áreas de sanidade animal, controle 

de zoonoses e inspeção de alimentos.
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Finalmente, em 27 de junho de 1921, foram inauguradas as novas instalações da Escola de Veterinária do 

Exército, na Rua Bartolomeu de Gusmão – São Cristóvão - RJ, onde permaneceria até sua extinção.  Estas 

instalações históricas foram demolidas para a construção de um estacionamento para a Copa do Mundo 

de 2014.

Fotos do Cel Vet QEMA Cleo Carneiro Baeta Neves

Fotos do autor

Participaram da solenidade, o Presidente da República, Epitácio Pessoa, o Ministro da Guerra, João Pandiá 

Calógeras, o Chefe da Missão Militar Francesa, General Maurice Gamelin,  além de diversas autoridades 

civis e militares. Durante a visita às instalações, o orador da cerimônia, o Tenente-Coronel Muniz de 

Aragão, foi acometido de grave síncope. Seu discurso teve então que ser lido pelo Major Médico Antônio 

de Castro Pinto, e dele destaca-se:
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Permitti, meus senhores, que repitamos ainda 
agora, as palavras proferidas em o dia 17 de julho 
de 1914, referindo-nos á necessidade do ensino 
veterinário. Apesar da abjecção, na qual viveu 
entorpecida por muito tempo, e o desdém com 
que foi olhada, por muitos séculos, e algumas 
pessoas o fazem ainda, não se pode recusar o 
logar de destaque a que tem a veterinaria jus, na 
série das sciencias. Não se póde contestar mais 
os relevantes serviços que tem ella prestado á 
humanidade, collaborando para as suas mais 
gloriosas conquistas. Em um paiz como o nosso, 
novo, vivendo de esperanças, e que entre estas vâ 

apontada, como elemento fundamental para a sua 
grandeza econômica, para a sua prosperidade, o 
vasto campo da criação animal, não se pode deixar 
de lado o estudo da veterinária.(...) veterinario é hoje 
um collaborador intelligente do desenvolvimento 
econômico de um paiz, e ao mesmo tempo, da 
sua organização militar.    É o guarda dos nossos 
rebanhos, é o conselheiro, o guia na applicação 
dos methodos modernos da criação de animal, 
fazendo adaptarem os princípios scientificos que 
ensinem retirar, em o menor lapso de tempo, todo 
o proveito que esta industria deve e póde digalizar. 
(...) Não se limitam sómente á acção de curar e 
zelar pela saude dos animaes da tropa, os serviços 
do veterinario de um exercito moderno; as suas 
funções são hoje mais importantes ainda. Na 
recente guerra vimos as nações mais cultas, como 
a frança, destacarem um grupo de profissionais 
veterinarios, aperfeiçoados durante a paz nos 
seus conhecimentos, para se encarregarem da 
fiscalização, em paizes estrangeiros e no proprio 
territorio, das conservas dos principaes generos 
alimenticios, quer para os homens, quer para os 
irracionaes. (...) Preparando bons veterinarios, 
preparando um corpo de saude militar, teremos 
estabelecido o pedestal sobre o qual terá, 
forçosamente, de se firmar a organização do 
nosso exercito. E não temendo contestações, 
repetiremos sempre que, sem homens sãos e 
animaes sadios e treinados, nunca estará um 
exercito apto ás funcções a que se propõe exercer. 
(...) Coube ao Exm. Sr. Marechal Hermes da 
Fonseca iniciar esta obra; ao bravo soldado cabe 
grande parte das nossas alegrias de agora. A vinda 
da primeira Missão Veterinaria Franceza, tendo 
á sua frente o inolvidável Dupuy, influiu muito 
para o primeiro passo em prol da idéa de uma 
escola de veterinaria no exercito. Dupuy o bravo 
soldado, leal, franco, trabalhador, incutiu em o 
nosso espirito a necessidade de encarar o serviço 
de veterinaria do nosso exercito, com o cuidado 
que os seus progressos estavam a exigir.
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O Livro “Coronel Dr. João Barreto 

de Aragão  - Patrono da Veterinária 

Militar” da série Vulto da História 

Militar do Brasil, de 1942, de autoria do 

Capitão Valdemiro Pimentel, nos traz 

registros fotográficos das atividades e 

instalações da Escola de Veterinária, 

além de traçar um perfil completo 

do Patrono, sendo considerado uma 

das melhores biografias militares 

publicadas até então, conforme crítica 

do periódico “A Manhã” de 10 de maio 

de 1942:

Revista da MEDICINA VETERINÁRIA MILITAR - Edição Comemorativa030-



Durante sua permanência no Brasil, os 

médicos veterinários franceses foram 

responsáveis pela produção e atualização 

de diversos manuais e regulamentos da 

área, podendo-se citar o Regulamento 

para o Serviço de Veterinária (1922), o 

Regulamento para as Ferradorias dos 

Corpos de Tropa (1923), o Manual do 

Ferrador (1925), o Manual de Hipologia 

(1927), entre outros.       

A produção científica da Medicina 

Veterinária Militar continuou através da 

Revista Militar de Medicina Veterinária, 

que circulou de 1938  a 1942, teve seu nome 

alterado para Revista Militar de Remonta 

e Veterinária entre 1942 a 1959 e teve sua 

nomenclatura final alterada para Boletim 

Informativo Técnico da Veterinária 

Militar de 1977 a 1984, publicando nesse 

período o trabalho científico dos Médicos 

Veterinários da época, notadamente os 

militares. Vários manuais militares que 

tratavam da manutenção da saúde da 

tropa foram também publicados, tais 

como o manual Higiene Veterinária (T42-

260) e o manual Controle Sanitário das 

Organizações do Exército (T42-285), hoje 

revogados.
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Em abril de 1921 são aprovadas as instruções para a Inspeção do 

Serviço de Veterinária do Exército e em 1922, assume o cargo de 

Inspetor do Serviço de Veterinária, deixando o de Comandante 

da Escola de Veterinária, o Major Veterinário Joaquim Moreira 

Sampaio. 
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Em 16 de janeiro de 1922, 

vítima de síncope fatal, faleceu 

o Tenente-Coronel João Muniz 

Barreto de Aragão, sendo seu 

corpo enterrado no Cemitério 

São João Batista, no Rio de 

Janeiro. Entre as inúmeras 

homenagens prestadas, foi 

confeccionado um busto de 

bronze, exposto na Escola 

de Veterinária. Tal busto 

encontrava-se nas instalações 

da Subdivisão de Produção 

do Instituto de Biologia do 

Exército, bairro de Deodoro, 

às margens da Avenida 

Brasil, no Rio de Janeiro, 

local em que era produzido 

o plasma hiperimune equino 

contra a picada de animais 

peçonhentos, parte de 

convênio estratégico entre o 

Ministério da Defesa (IBEx) 

e o Ministério da Saúde 

(Instituto Butantan).  Com 

o término do convênio, toda 

aquela instalação histórica e 

estratégica foi abandonada 

e será transformada em um 

outro quartel do Exército. 

O Hospital Veterinário da 

Academia Militar das Agulhas 

Negras possui outro busto, que 

ficava na antiga Diretoria de 

Veterinária do Exército. Várias 

homenagens continuam sendo 

prestadas até hoje em sua 

memória.

As instruções na Escola pros-

seguiram, possuindo número 

variado de alunos para seus 

cursos de oficiais e praças. 

Anualmente eram noticiadas 

com des-

taque nos 

periódicos 

da época 

as come-

m o r a ç õ e s 

de seu ani-

versário de 

f u n d a ç ã o 

e as formaturas de conclusão 

dos cursos, sempre com a pre-

sença de autoridades governa-

mentais e militares. 
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Em 1930 foi aprovado o 
Regulamento para a Escola 
de Aplicação do Serviço de 
Veterinária do Exército.

Em 1932, a Dire-
toria seria trans-
ferida para a Rua 
Moncorvo Filho, 
local onde hoje 
está situada a 
Policlínica Mili-
tar do Rio de Ja-
neiro.

Relatório do Ministro da Guerra 
registra a criação em 1931 da 
Diretoria de Veterinária e de todas 
as Organizações Militares que a ela 
estariam subordinadas.
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Cabe destacar a participação 

efetiva da veterinária militar 

na revolução Constituciona-

lista de 1932, com o emprego 

de Oficiais Veterinários e de 

um Hospital Veterinário na 

área de combate, conforme 

relatado no jornal “A Bata-

lha” de 14 de julho de 1932:

Decreto de 1934 reorganizaria os quadros efetivos do Exército e atribuiria à veterinária 

militar o status de Serviço. 

No ano seguinte, o Presidente 

Getúlio Vargas aprovaria o 

Regulamento do Serviço de 

Veterinária em tempo de 

guerra.
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Em 1936, o Decreto Presidencial Nº 592 de 16 de janeiro aprovava o novo Regulamento para a Escola de 

Veterinária do Exército, alterado pelo Decreto Presidencial Nº 1030, de 13 de agosto do mesmo ano.
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Em 1936, repórteres do jornal “O Imparcial” visitaram a Escola de Veterinária e fizeram uma grande 

reportagem destacando um pouco de sua história e de seu valor.  
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Por uma questão de justiça e deferência, cabe 

destacar a turma de 1937, cujo Paraninfo foi o General 

Valentim Benicio, por ter entre seus integrantes o 

Coronel Veterinário Milton Thiago de Mello que, 

possuindo atualmente 104 anos de idade, completou 

em 2017, 80 anos de formatura. Figura de destaque 

na comunidade científica internacional graças a seus 

mais de 150 artigos científicos e técnicos publicados 

sobre brucelose, peste bubônica, micologia, infecção 

das vias aéreas, primatologia, conservação e ensino 

veterinário, além de ter sido membro da Real Academia 

de Ciências Veterinárias, da Academia Nacional de 

Agronomia y Veterinaria, da The American Academy 

of Microbiology e da The New York Academy of 

Sciences. É atualmente o Vice-presidente da Academia 

Brasileira de Medicina Veterinária.
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Em 1938 as atividades 

de ensino na Escola de 

Veterinária foram suspensas, 

mantendo-se apenas as 

atividades relativas ao 

Hospital Veterinário, Canil, 

Ferradoria, Laboratórios de 

Soros e Vacinas e Laboratório 

de Produtos Químicos. Os 

alunos já matriculados 

foram transferidos para 

a Escola Nacional de 

Veterinária, subordinada ao 

Ministério da Agricultura. 

As atividades acadêmicas 

retornariam em 1940.

Apesar da suspensão das atividades 

acadêmicas, o Relatório de 1939 do Ministro da 

Guerra ao Presidente da República relacionava 

as demais atividades realizadas pela Escola de 

Veterinária, cabendo-se destacar a produção 

de insumos do Laboratório de Soros e Vacinas, 

Revista da MEDICINA VETERINÁRIA MILITAR - Edição Comemorativa040-



Os relatórios anuais destacavam também a 

importância e qualidade dos integrantes do 

Serviço e o ótimo estado sanitário dos animais 

sob suas responsabilidades.

Em 1940, através do Decreto-Lei Nº 2.893 de 

20 de dezembro, o presidente Getúlio Vargas 

declarou o Tenente-Coronel João Muniz Barreto 

de Aragão, Patrono do Serviço de Veterinária do 

Exército:

Essa escolha foi posteriormente ratificada por duas 

vezes, através do Decreto-Lei Nº 51.429, de 13 de 

março de 1962 (Institui e homologa a escolha de 

Patronos do Exército, das Armas, dos Serviços e do 

Magistério Militar) e mais recentemente através da 

Portaria Nº 897- Cmt Ex, de 14 de junho de 2018 

(Institui o Tenente-Coronel Muniz de Aragão como 

Patrono da Veterinária Militar e estabelece o Dia da 

Veterinária Militar).

Ainda em 1940, através do Decreto N. 6.067, de 2 

de agosto, foi publicado novo Regulamento para 

a Escola de Veterinária do Exército, passando sua 

subordinação para a Diretoria dos Serviços de 

Remonta e Veterinária, graças à extinção no ano 

anterior da Diretoria de Veterinária do Exército.

atividade estratégica realizada pelo Exército, 

que mais recentemente abrangeu inclusive 

a produção de soro antipeçonhento para uso 

humano, em convênio com o Ministério da 

Saúde através do Instituto Butantan, até a 

extinção da Subdivisão de Produção (Fazenda 

Modelo Gericinó) do Instituto de Biologia do 

Exército em 2019.
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Com isso, no mesmo ano, teriam início as homenagens ao Patrono que seriam costumeiramente 

realizadas pelos concludentes do curso.
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Em 1941, nova suspensão 

dos diversos cursos da 

Escola devido a obras 

de ampliação, sendo 

mantidas as atividades 

dos laboratórios e 

Hospital Veterinário. As 

obras da “Nova Escola 

Veterinária”, executadas 

pelo Coronel engenheiro 

Raul de Miranda Leal, 

foram inauguradas em 10 

de novembro daquele ano 

com a presença do Chefe 

de Gabinete do Ministro da 

Guerra, Coronel Cândido 

Caldas, do Comandante da 

Escola, Major Almiro Vieira 

e de altas autoridades 

civis e militares. Foram 

inaugurados os novos 

pavilhões de soros e 

vacinas, tesouraria e 

almoxarifado, anatomia, 

canil e lances de baia.
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Com a criação da Diretoria 

de Remonta e Veterinária 

foi criada a Subdiretoria de 

Veterinária, que, na década 

de 1950, tinha a direção do 

então Coronel João Teles 

Vilas Boas. Nessa época 

o diretor da Escola era o 

Tenente Coronel Almiro 

Pedro Vieira.

O ano de 1952 seria um marco na 

história do Serviço de Veterinária 

do Exército, graças à promoção 

do primeiro General Veterinário. 

A Subdiretoria de Veterinária 

foi transformada em Diretoria 

de Veterinária, passando sua 

subordinação à recém criada 

Diretoria Geral de Remonta e 

passou a ser dirigida por Oficial 

General de Veterinária. Além 

disso, o cargo de  Comandante da 

Escola de Veterinária passaria a 

ser também privativo de Oficial 

General Veterinário.

Assim, em 23 de setembro de 1952 tomou posse o General de Brigada Veterinário João Telles 

Villas Boas, motivo de orgulho para todos os integrantes do Serviço. 
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No ano seguinte, em 7 de março, 

seria promovido a General de 

Brigada o Coronel Veterinário 

Almiro Pedro Vieira, que 

havia comandado a Escola de 

Veterinária do Exército por mais 

de 15 anos.

Desta forma, os Diretores de Veterinária foram se sucedendo até a entrada em extinção do Serviço 

e do cargo de Oficial General em 1984.
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Em 1960 é inaugurado na 

Escola de Veterinária o 

Laboratório de Inspeção de 

Alimentos e Bromatologia, 

embrião dos LIAB espalhados 

no Brasil. Os Oficias 

Veterinários dos LIAB são 

responsáveis pela manutenção 

da saúde do efetivo humano e 

animal através da inspeção de 

alimentos, evitando o consumo 

de gêneros potencialmente 

causadores de doenças além da 

prevenção de danos ao erário 

por meio do combate às fraudes 

fiscais. 

Fruto do reconhecimento 

de sua importância e do 

bom desempenho de seus 

integrantes, as melhorias 

e ampliações da Escola não 

paravam de acontecer. 
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Em 1964 seria come-

morado o 50º aniver-

sário de criação da 

Escola de Veterinária 

e, como parte des-

sa comemoração, foi 

cunhada uma moeda 

com o rosto do Pa-

trono em um lado, e o 

símbolo da Medicina 

Veterinária Militar no 

outro.

As comemorações continuariam ao longo dos anos, sempre com a presença 

de autoridades civis e militares.

(Acervo do autor)
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Última turma do Curso de Formação de Oficiais 

Veterinários (CFOV), da Escola de Veterinária 

do Exército (EsVE), no bairro de São Cristovão, 

Rio de Janeiro – RJ, em 1972. A turma do curso 

de formação da EsVE, que à época era dirigida 

pelo Coronel Veterinário Mussi Sobrinho, 

contava com 25 oficias que acima podem ser 

vistos ao lado de instrutores. Na foto temos, 

da frente para trás, da esquerda para a 

direita: 1° Tenentes  Ramirez, Barra, Mauro, 

Ricceto, Rosito, Sabbá, Portes (agachados);  

Maliska, Reginato, Ivan, Mardine, Marcelo,  

Da Costa, n/i; Alvimar, Jadir; Capitão Ary, 

Juremir (fileira do meio); Esperidião, n/i; 

Camoleze, Souza, n/i; Dirceu, n/i. (Foto do 

Cel Vet Camoleze)
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Em 1974, o Boletim do Conselho Federal de Cultura faria uma grande homenagem a Muniz de 

Aragão por ocasião do centenário de seu nascimento.

Apesar dos registros 

de comemorações 

anuais dos aniversários 

e formaturas, e de 

inúmeros elogios ao 

trabalho desenvolvido 

pelos veterinários 

da época, a Medicina 

Veterinária Militar 

sofreria um duro golpe 

nas décadas de 1970 e 

1980. O Decreto 74.475, 

de 29 de agosto de 1974, 

declarou em extinção 

o Quadro de Oficiais 

Veterinários do Exército. 

O “Jornal do Brasil” de 

30 de agosto de 1974 

publicou:
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Como consequência do processo de extinção do Serviço de 

Veterinária, seus integrantes preencheriam outras funções do QSG 

conforme Portaria Ministerial Nº 1801, de 11 de dezembro de 1974. 

Internamente, o processo seria continuado através da publicação da Portaria Nº 2.506-Min Ex, de 28 de 

dezembro de 1977, que declarava em extinção a “Qualificação Militar Geral (QMG) – 4. Veterinária” e 

aprovava as “Diretrizes para a extinção do Quadro de Veterinários”.
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Ainda assim, fruto da persistência e esperança de seus remanescentes, os veterinários continuavam o culto 

à memória do Patrono e a exaltação da importância da Escola e do trabalho dos  integrantes do Serviço. 

O último General Veterinário, General Joaquim Rodrigues 

Coutada Júnior, foi nomeado em 1º de abril de 1980 e, pouco 

mais de trinta anos após sua criação, em 21 de março de 1984, o 

cargo de General Veterinário e a Diretoria de Veterinária foram 

extintos, fortalecendo o processo de extinção do Serviço de 

Veterinária do Exército, passando para a Diretoria de Saúde a 

administração dos animais e material de veterinária.
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À época do início do processo de 

extinção, o Quadro de Veteriná-

rios do Exército possuía 30 espe-

cializações, entre as quais cabe 

destacar Entomologia Médica/

Veterinária, Guerra Química, 

Biológica e Nuclear, Irradiação 

de Alimentos, Pesquisas Bioló-

gicas, Sanitarismo, Saúde 

Pública, entre outras, todas 

voltadas para a manutenção 

da saúde humana e higidez da 

tropa.  Algumas delas, como 

pesquisas biológicas e ações de 

saúde pública para o controle 

de zoonoses são atribuições do 

Médico Veterinário por força de 

dispositivo legal.

Diversos relatos traduzem a tristeza e desolação dos integrantes do Serviço com a decisão, e aquele 

que talvez melhor retrate a situação é o do próprio General Veterinário Coutada, publicado no “Jornal 

do Brasil” de 28 de maio de 1984:
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Assim, cem anos após a realização do sonho de Muniz de Aragão e apesar das constantes manifestações de 

sua importância, entraria em extinção o Quadro de Veterinários do Exército. A carreira prosseguiria para 

os remanescentes do Serviço, que  permaneceram cultivando as tradições e demonstrando a importância da 

profissão para o Exército e para a Nação. Em 1988 ainda permaneceriam 19 coronéis, 41 tenentes-coronéis, 

27 majores e já não havia mais capitães e tenentes.

Três anos depois, em 1991, só restariam 

coronéis e tenentes-coronéis, os últimos 

remanescentes do Serviço. 

Entretanto, graças aos esforços de um grupo de notáveis da Medicina 

Veterinária, entre os quais se destaca o médico veterinário Dr. 

Sérgio Coube Bogado, o Alto Comando do Exército se convenceu da 

importância da profissão e da necessidade de contar com um quadro de 

oficiais de carreira.  Com a Portaria Ministerial Nº 456, de 17 de junho 

de 1991, retornariam os Oficiais Veterinários de carreira em 1992, 

através de concurso público para a então Escola de Administração 

do Exército, no Quadro Complementar de Oficiais, porém sem o seu 

Patrono, distintivo e canção históricos e centenários. 
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DISTINTIVO - ORGULHO NA GOLADISTINTIVO - ORGULHO NA GOLADISTINTIVO - ORGULHO NA GOLA

A primeira citação encontrada sobre uniforme para 

o veterinário no Exército data de 1894 onde, como 

não se tratava de Quadro, Arma ou Serviço próprio, e 

nem de profissão regulamentada, os integrantes eram 

contratados, pertenciam a uma outra Arma qualquer e 

usavam o mesmo uniforme do farmacêutico.

O distintivo da Medicina Veterinária Militar é único e confere, assim como os outros distintivos da Armas, 

Quadros e Serviços, um orgulho muito grande aos que o ostenta em sua lapela. Mas a cobra entrelaçando 

uma tocha nem sempre foi a sua representação. O Plano de Uniformes do Exército de 1909 foi o primeiro 

registro encontrado e o descreve inicialmente como  “duas folhas de salva unidas pelos pecíolos”...

Em 1920 continuaria 

a mesma descrição, 

e avisos de agosto e 

outubro do mesmo ano 

regulamentariam os 

distintivos dos alunos 

dos cursos da Escola de 

Veterinária. 
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(Acervo do autor)

Já o Plano de Uniformes do Exército de 1931 atribui a descrição que permaneceria até hoje com pequenas 

modificações e descreve também o distintivo a ser usado pelas praças do Serviço de Veterinária.

Em 1933 houve alteração no Plano de Uniformes do Exército, ainda sem a utilização de gravuras, 

acrescentando a descrição do botão da farda e estabelecendo as cores para cada Arma, Quadro ou 

Serviço. Alterou-se também o distintivo das praças do Serviço. 

Em 1951 o Plano de Uniformes passaria a se chamar de Regulamento de Uniformes e traria desenhos 

dos diversos distintivos usados no Exército Brasileiro, inclusive os do Serviço de Veterinária.

(Foto Internet)
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Em 1954 o Regulamento de Uniformes ainda manteria as descrições dos distintivos do Serviço 

de Veterinária e traria a descrição do distintivo a ser usado pelos Oficiais do Estado-Maior 

integrantes dos Serviços. 

Alteração no Regulamento em 1958 traria nova configuração ao distintivo das 

praças do Serviço de Veterinária, atribuindo-lhes uma cruz azul bordada.

Portaria de 1972 publicou os distintivos a serem usados pelos concludentes dos 

cursos da Escola de Veterinária do Exército.

(Acervo do autor)

(Acervo Cel Vet William)
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Após o Serviço ter entrado em extinção, a 

partir de 1992 os Oficiais Veterinários de 

carreira voltaram a ser admitidos no Exército e 

passaram a integrar o Quadro Complementar de 

Oficiais e, em consequência, a usar o distintivo 

daquele Quadro. Durante formatura na Escola 

de Saúde do Exército em novembro de 2015, o 

Cel Vet Refm William Ribeiro Pinho, Presidente 

da Academia Militar de Medicina Veterinária 

e grande entusiasta da profissão, solicitou 

ao então Comandante do Exército  General 

Villas Boas, a possibilidade de que os Oficiais 

Veterinários voltassem a utilizar seu distintivo 

histórico, baseado nas tradições centenárias 

do Serviço. Assim, sensibilizado pelo pleito e 

em consonância à valorização das tradições 

militares, em dezembro de 2015, poucos meses 

após a atualização do Regulamento de Uniformes 

do Exército, foi publicada a Portaria Nº 1800, que 

autorizou os veterinários de carreira a usarem 

novamente seu distintivo centenário.
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Como visto, o ensino da Medicina Veterinária Militar iniciou na Escola de Veterinária do Exército 

que, ao longo dos anos, sofreu diversas modificações em suas instalações e denominação, 

ministrando os cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento aos integrantes do Serviço 

de Veterinária. Ao mesmo tempo, o órgão regulador da atividade de veterinária no Exército 

também passaria por uma série de transformações, culminando, em 1952, com a designação de 

um General de Brigado Veterinário para a Diretoria de Veterinária do Exército. Essa Diretoria 

seria extinta junto com a escola e o Serviço nos anos de 1970/80.

ENSINO DA MEDICINA VETERINÁRIA 
MILITAR CONTEMPORÂNEA
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O retorno do Curso de Formação de Oficiais 

Veterinários, após a extinção do Serviço de 

Veterinária do Exército, se deu através de uma 

especialização do Quadro Complementar (QCO), 

em 1992, na antiga Escola de  Administração 

do Exército (EsAEx) em Salvador-BA, atual 

Escola de Formação Complementar do 

Exército (EsFCEx). Entretanto, no ano de 

1997, o curso foi transferido para a Escola 

de Saúde do Exército (EsSEx) no Rio de 

Janeiro, onde permaneceu até o ano de 2002. 

Nova mudança ocorreria no ano de 2003, 

quando o curso retornou para Salvador, onde 

permaneceria até 2017. Em 2018 não foram 

disponibilizadas vagas e em 2019 o curso 

voltou para o Rio de Janeiro, onde permanece 

até os dias atuais. Na Escola de Saúde também 

é realizado o Curso de Especialização em 

Inspeção de Alimentos (CEIAL). O Rio de 

Janeiro oferece maiores oportunidades de 

estágios complementares à formação e à 

especialização nas  Organizações Militares de 

referência nas áreas de inspeção de alimentos 

(1º DSup, H Vet AMAN), sanidade de  animais 

de emprego militar (1º BPE, 1º BG, 2º RCG, 

EsEqEx, CIG, entre outras), biossegurança e 

biodefesa  (IDQBRN, EsIE, IBEx), serpentes 

(IBEx), além de outras instituições civis 

de referência nacional e internacional  

nas várias especializações da medicina 

veterinária. Apesar de todas as mudanças 

entre os Estabelecimentos de Ensino, seus 

integrantes continuam pertencendo ao Quadro 

Complementar. Diversos foram os militares 

envolvidos na  formação e especialização dos 

Oficiais Veterinários em ambas escolas. 
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CEIAL 1995                                                                      

Formatura do CFO/Sau em 2017

Ao longo dos anos, além dos cursos de formação e aperfeiçoamento, obrigatórios para o 

prosseguimento da carreira, os veterinários do Exército realizaram diversos outros cursos. A 

seguir, uma pequena amostra desses cursos e seus concludentes. 

As Oficiais Veterinárias foram pioneiras em duas ocasiões na Escola de Saúde do Exército. 

A 1º Ten Vet Beatriz se tornaria a primeira aluna daquele Estabelecimento de Ensino ao ser 

matriculada no Curso de Especialização em Inspeção de Alimentos (CEIAL) em 1995, dois anos 

antes da entrada da primeira turma de oficiais de saúde do segmento feminino e, em 2017, a Maj 

Vet Marcia Hollanda seria a primeira representante do segmento feminino a comandar o Corpo 

de Alunos da Escola. 
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O Curso de Especialização em Inspeção de Alimentos (CEIAL), ministrado pela Escola de Saúde 

do Exército (EsSEx), tem como objetivo qualificar os Oficiais Veterinários para a ocupação de 

cargos especializados e desempenhar funções que exijam conhecimento na atividade de inspeção 

de alimentos e bromatologia.

Por falta de registro histórico, não foram citados os concludentes do antigo Curso de Inspeção 

de Alimentos e Bromatologia (CIAB) e do Curso de Auxiliar de Inspeção de Alimentos (CAIAL), 

realizados na Escola de Veterinária do Exército.

CURSO DE INSPEÇÃO 
DE ALIMENTOS

1995

1996

1997

2011

2013

2015

2018
Maj Vet VITOR LUIZ FARIAS DE ABREU
Cap Vet ALEXANDRE DE BARROS LEITE
1º Ten Vet RODOLFO AUGUSTO OLIVEIRA DE MORAES

1º Ten Vet CARLOS HENRIQUE COELHO DE CAMPOS
1º Ten Vet AURO CESAR BRAGA
1º Ten Vet MARCELO DE OLIVEIRA HENRIQUES
1º Ten Vet BEATRIZ HELENA FELICIO FUCK TELLES FERREIRA
1º Ten Vet FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS

1º Ten Vet HUMBERTO BORTOLETTO
1º Ten Vet JADER OLIVEIRA DA SILVA
1º Ten Vet RONEY MENDES CAIAFFA
1º Ten Vet FERNANDA CARVALHO PEIXOTO
1º Ten Vet MARCELO FRANÇA FERNANDES       

1º Ten Vet LUIZ FERNANDO ANDRADE DA SILVA
1º Ten Vet LUISA ROSSANA AMARAL d’AMORE
1º Ten Vet GUILHERME DE OLIVEIRA ALVES

Cap Vet LEONARDO RODRIGO FONSECA TIGRE MAIA
Cap Vet SIMONE CANEPARO
Cap Vet ALEXANDRE CORREIA DE AZEVEDO
Cap Vet RENATA DE LIMA ANTUNES
Cap Vet PATRÍCIA BARBOSA DA SILVA

Maj Vet MARIO TORRES FERNANDES
Maj Vet DERNIVAL DANTAS DIAS
Cap Vet EDUARDO BORGES DE BRUM
Cap Vet MARCIA FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Cap Vet WILLIAN CESAR BOGARIM DE FARIA
Cap Vet EDSON DE FARIA
Cap Vet ADRIANA MENDONÇA GALLOTTI
1º Ten Vet JANAINA MOREIRA REI 
1º Ten Vet CLAUDIO HENRIQUE LADEIRA DA SILVA JUNIOR
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CURSO DE INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO

O Curso de Instrutor de Equitação ministrado pela Escola de Equitação do Exército (EsEqEx) 

tem como objetivo especializar oficiais com aptidão para a prática e o ensino da arte equestre, 

habilitando-os ao exercício da função de Instrutor de Equitação

Turma “Missão Militar Francesa de 1922” – 2010
1º Ten Vet  ESTEVÃO GROSSI  AGUIAR DA SILVA

Turma “Coronel Ary Carlos Castilho” – 2011
1º Ten Vet  BRUNA MACHADO AMARAL ROSA

Turma “Cel João Franco Pontes Filho” – 2019
1º Ten Vet TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES

O Curso de Saúde Operacional para Oficiais Enfermeiros, Farmacêuticos, Dentistas, Veterinários 

e Fisioterapeutas, ministrado pela Escola de Sargentos de Logística do Exército (EsSLog), tem 

como objetivo habilitar os militares para a realização de atendimento pré-hospitalar, resgate e 

suporte básico em operações militares no Brasil e no exterior.

2018
TC Vet FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS

TC Vet JOSÉ ROBERTO PINHO DE ANDRADE

CURSO DE SAÚDE OPERACIONAL
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CURSO DQBRN

O Curso de Especialização em Defesa, Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) para 

Oficiais do Serviço de Saúde e do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), ministrado na Escola 

de Instrução Especializada (EsIE), tem como objetivo habilitar os Oficiais de Saúde e do QCO das 

especialidades enfermagem e veterinária à ocupação de cargos e ao desempenho de funções de 

apoio de saúde nas organizações militares especializadas em DQBRN, nas Forças de Resposta de 

DQBRN temporariamente constituídas e/ou em hospitais e laboratórios militares.

O Estágio Básico de Ações e Resposta a Emergências Químicas, 

Biológicas, Radiológicas e Nucleares, realizado pelo Instituto 

de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (IDQBRN), 

possibilita aos concludentes atuar de forma eficiente e com 

segurança na resposta a incidentes envolvendo agentes QBRN.

2015

Maj Vet MARCIA FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI  
Maj Vet ERIVELTO VILELA FILHO 
Cap Vet ALICE DOS SANTOS CRISTOVAM PEREIRA
Cap Vet RENATA SIMÕES BARROS BOTHONA

2017
Maj Vet ALEXANDRE RABELLO COSTA ALVES 
Maj Vet RUBENS FABIANO SOARES PRADO
1º Ten Vet HELDER ONUKI SATO 

2016 Cap Vet JACQUELINE ROBERTA SOARES 

ESTÁGIO DQBRN

2020 Cap Vet ADRIANA MENDONÇA GALLOTTI
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ESTÁGIO DE MOTOCICLISTA MILITAR

O Estágio de Motociclista Militar tem como objetivo habilitar os militares para o desempenho 

de missões de escoltas motorizadas, capacitando-os para o desempenho da função por meio do 

desenvolvimento das habilidades e atributos necessários.

1991
1º Ten Vet FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS

1997
1º Ten Vet CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA SOBRINHO

2001
1º Ten Vet RENATA GURGEL DO AMARAL

2008
1º Ten Vet MARCUS VINICIUS RIBEIRO MACHADO

2012
1º Ten Vet ALEXANDRE COUTO TSIOMIS
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CURSO DE PROTEÇÃO À SAÚDE

CURSO DE BIOSSEGURANÇA E BIOPROTEÇÃO

O Curso de Proteção à Saúde tem como objetivo ampliar os conhecimentos e as técnicas adquiridas pelos 

Oficiais Veterinários para emitir pareceres e laudos referentes a: tipos e controle de vetores e pragas 

urbanas; identificação de animais peçonhentos; emprego de forma segura dos defensivos; avaliação 

de mecanismos de transmissão; atuação na vigilância e controle de enfermidades transmissíveis e 

planejamento de ações de gestão ambiental.

O Curso de Biologia Molecular tem como objetivo ampliar os conhecimentos e técnicas adquiridas 

pelos oficiais para a ocupação de cargos e para o desempenho de funções que exijam conhecimentos 

sobre as atividades em laboratório clínico ou na pesquisa em genética e biologia molecular em 

Organizações.

2014     TC Vet CARLOS HENRIQUE COELHO DE CAMPOS

CURSO DE BIOLOGIA MOLECULAR

2017
TC Vet MARCELO DE OLIVEIRA HENRIQUES
TC Vet JOANA MARA CARVALHO DE CARVALHO
Maj Vet ADRIANA PINHEIRO RIBEIRO

2018

Cap Vet OTÁVIO AUGUSTO BRIOSCHI SOARES
Cap Vet PATRICIA REGINA CARELLI TEIXEIRA DA SILVA
1º Ten Vet MARIANA MAXIMO DA SILVEIRA
1º Ten Vet LORENA STELA MELO BARBOSA

2019
Cap Vet REGINALDO WEIDMANN FERREIRA RENATA SIMÕES
Cap Vet ALEXANDRE DE BARROS LEITE
1º Ten Vet PRISCILLA ALVES DOS SANTOS

O Curso de Biossegurança e Bioproteção tem por objetivo habilitar os oficiais para: emitir pareceres na 

área de biossegurança e de bioproteção; aplicar métodos para evitar acidentes químicos e biológicos, 

bem como classificá-los; tratar e classificar resíduos biológicos, químicos e radiativos; operar 

equipamentos portáteis relacionados à biossegurança em campanha e em calamidades; e agir para 

diminuir, eliminar ou prevenir riscos à saúde.

2017
TC Vet MARCELO DE OLIVEIRA HENRIQUES
TC Vet JOANA MARA CARVALHO DE CARVALHO
Maj Vet ADRIANA PINHEIRO RIBEIRO

2020 Cap Vet JACQUELINE ROBERTA SOARES  
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CURSO DE OPERAÇÕES NA SELVA

Até o ano de 1964, embora com cerca de 

50% do seu espaço físico ocupado pela 

Floresta Amazônica, o Brasil não dispunha de 

nenhuma organização militar voltada para a 

especialização do homem para o combate na 

selva. Criado pelo Decreto nº 53.649, de 02 Mar 

64, com a denominação de Centro de Instrução 

de Guerra na Selva (CIGS), este Centro veio 

preencher esta lacuna até então existente no 

Exército Brasileiro. Somente dois anos depois 

de decretada a sua criação, o CIGS começou 

a funcionar. Instalou-se, inicialmente em 

caráter provisório, no antigo Quartel General 

do Grupamento de Elementos de Fronteira 

(GEF), na Península de São Vicente (Manaus-

AM), onde hoje se localiza a PORTOBRÁS. Uma 

plêiade de excelentes Oficiais e Sargentos, 

mandados anteriormente cursar a Escola das 

Américas, no FORTE SHERMAN, na Zona do 

Canal no Panamá (U S JUNGLE OPERATIONS 

TRAINING CENTER, Fort Sherman, Canal 

Zone), já na condição de “JUNGLE EXPERT”, 

constituiu-se na equipe pioneira que 

implantou o Centro. Entre esse pioneiros, dois 

militares oriundos da Escola de Veterinária do 

Exército, o Ten Vet Paulo Henrique Pires da 

Luz e o Sgt Aux Vet Sidelmo Almeida Leão, que 

foram também os responsáveis pela criação do 

Zooloógico daquele Centro, com a finalidade 

de conservação das espécies amazônicas, 

educação ambiental e pesquisa científica. A 

partir de então, diversos oficiais e praças do 

Serviço de Veterinária vêm concluindo o Curso 

de Operações na Selva.  
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ESTÁGIO DE PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 
E MANUSEIO DE SERPENTES (EXTINTO)

Turma de 02 Mai 67
0074 Cap Vet José Carlos Nabuco de Oliveira
Turma de 17 Jun 68
0215 3º Sgt Aux Vet Adalberto Camargo Dutra da Silva
Turma de 19 Ago 68
0249 1º Ten Vet Alberto Maia Freitas Guimarães
0270 1º Ten Vet Ugo Ferrarese
Turma de 04 Nov 69
0364 Maj Vet Melanio Domingos do Nascimento
Turma de 27 Jul 70
0474 1º Ten Vet Aloysio Geraldo Tavares da Silva
0498 1º Ten Vet Oscarino Anthero
Turma de 07 Jun 71
0568 Cap Vet Luiz Alberto Mutti Benites
Turma de 01 Jun 74
0748 1º Ten Vet Mauro HashimotoTurma de 12 Set 75
0771 1º Ten Vet Edino Camoleze
Turma de 25 Nov 77
0873 2º Sgt Vet Airton João Schneider
Turma de 06 Ago 82
1090 2º Sgt Aux Vet Natanaiel Pereira dos Santos
Turma de 11 Dez 98
3032 1º Ten Vet José Maria Ferreira Júnior
Turma de 26 Nov 04
3941 1º Ten Vet Carlos Palhari Neto
Turma de 17 Jun 11
5137 1º Ten Vet Alex Souza Camargo

2010
Cap Vet ELAINE CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA

2011
Maj Vet ERIVELTO VILELA FILHO

Cap Vet RENATA LOPES DE MEDEIROS MARIA
Cap Vet FLÁVIO DOS SANTOS MARQUES

2012
TC Vet MARTHA DUARTE DANTAS

Cap Vet ALEXANDRE DE BARROS LEITE
Cap Vet OTÁVIO AUGUSTO BRIOSCHI SOARES

2013
TC Vet DERNIVAL DANTAS DIAS

Maj Vet REGINALDO WEIDMANN FERREIRA

2014
Maj Vet MÁRIO TORRES FERNANDES

Maj Vet ROGÉRIO CURY PIRES
Cap Vet WILLIAN CESAR BOGARIM DE FARIA

Cap Vet EDSON DE FARIA
Cap Vet ÉRICA FERREIRA MAIA CAMPOS

Cap Vet ALEX SOUZA CAMARGO

2015
TC Vet FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS

Cap Vet RIANE MOREIRA SANTOS
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O INSTITUTO DE BIOLOGIA DO 
EXÉRCITO E A VETERINÁRIA MILITAR

O Instituto de Biologia do Exército (IBEx) foi 

criado através do Decreto Nº 1.915, de 19 de 

dezembro de 1894, com o nome de Laboratório 

de Microscopia Clínica e Bacteriologia, e teve 

como primeiro diretor Ismael da Rocha.
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DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

PORTARIA Nº 026 - DGS, DE 13 DE SETEMBRO DE 1999

Aprova a Diretriz para o Funcionamento do 

Instituto de Biologia do Exército (IBEx)

O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regula-

mento do Departamento-Geral de Serviços (R-154), aprovado pela Portaria Ministerial no 028, de 17 de janeiro de 1997 

e de acordo com o art. 94 das Instruções Gerais para Correspondência, Publicações e Atos Normativos no Ministério do 

Exército (IG 10-42), aprovadas pela Portaria Ministerial no 433, de 24 de agosto de 1994 e conforme propõe a Diretoria 

de Saúde, resolve:

Art. 1º Aprovar a Diretriz para o funcionamento do Instituto de Biologia do Exército (IBEx).

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

DIRETRIZ PARA O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXÉRCITO (IBEx).

4. MISSÕES

f. Produzir e fornecer produtos biológicos ao Exército Brasileiro e, mediante autorização do Comandante do Exér-

cito, às demais Forças Singulares e Forças Armadas de nações amigas.

g. Fornecer produtos biológicos por ele produzidos, para outros órgãos públicos, em caráter indenizável, quando 

autorizado pelo DGS/DSau e Comando da 1a Região Militar.

h. Mediante convênios, elaborados em conformidade com as normas em vigor, produzir produtos biológicos desti-

nados a outros órgãos governamentais, em caráter indenizável.

Em 9 de abril de 1904, o então Capitão 

Muniz de Aragão foi transferido para 

o Laboratório Militar de Bacteriologia 

(atual Instituto de Biologia do 

Exército). No Instituto, realizou uma 

série de estudos científicos, pesquisas 

bacteriológicas e das doenças parasitárias 

e infectocontagiosas, como o mormo, 

tuberculose, tétano, aftosa, raiva etc, 

entre as principais epidemias e epizootias 

que no início do século XX, dizimavam a 

população humana e os animais do Estado 

do Rio de Janeiro e do Brasil. O livro do 

Capitão Valdomiro relata um pouco dessa 

história. 

Mais recentemente, as Diretrizes para 

funcionamento do IBEx, de 1999, 

descreveriam as importantes atividades 

de veterinária que deveriam ser exercidas 

naquele Instituto.
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5. ÁREAS DE ATUAÇÃO

Para o cumprimento de suas missões, o IBEx deve desenvolver as seguintes atividades:

a. apoio ao diagnóstico;

b. produção, aquisição, armazenamento e distribuição de imunobilógicos;

c. banco de sangue;

d. atividades de veterinária; e

d. Atividades de veterinária

1) Manter o biotério em condições permanentes de atender às necessidades técnicas do IBEx.

2) Apoiar os diversos setores do IBEx no que se refere às atribuições da Seção de Veterinária.

3) Manter, na Fazenda Modelo de Gericinó, um efetivo de eqüinos compatível com a produção prevista de plasma 

hiperimune.

4) Planejar, coordenar e controlar todas as atividades desenvolvidas na Fazenda Modelo de Gericinó.

5) Oferecer condições para que a Fazenda Modelo de Gericinó seja referência nacional, para os cuidados com 

animais de grande porte destinados à produção de plasma hiperimune, quanto ao rendimento, titulação e utilização de 

métodos modernos.

6) Manter serviços de guarda e de cavalariça adequados às atividades desenvolvidas na Fazenda Modelo de Geri-

cinó.

7) Manter rigorosa avaliação clínica e laboratorial dos animais envolvidos na produção de imunobiológicos.

e. ensino e pesquisa.

6. AÇÕES A REALIZAR

b. Produção, aquisição, armazenamento e distribuição de imunobiológicos.

1) Manter as atividades relacionadas ao desenvolvimento de plasma hiperimune, objetivando a produção de soros 

antiofídicos.

2) Buscar a auto-suficiência na produção de imunobiológicos, notadamente em todas as fases da produção de so-

ros antipeçonhentos e domínio da tecnologia da produção de soro antiofídico liofilizado, assegurando ao IBEx a condição 

de centro de referência nacional do Exército Brasileiro e do Ministério da Saúde, nesta área.

3) Desenvolver estudos no sentido de viabilizar a retomada da produção de toxóide tetânico e vacina antitifoídica.

4) Procurar deter o domínio da tecnologia na área de produção de imunobiológico, a fim de assegurar a continui-

dade da produção em situações extraordinárias, visando ao atendimento das necessidades da FT.4) Procurar deter o do-

mínio da tecnologia na área de produção de imunobiológico, a fim de assegurar a continuidade da produção em situações 

extraordinárias, visando ao atendimento das necessidades da FT.

7. ATIVIDADES COMERCIAIS

a. Viabilizar a venda de imunobiológicos, animais de biotério e peçonha, observando as

Normas para Administração de Receitas Geradas pelas Unidades Gestoras do Exército, com a finalidade de asse-

gurar a autogestão dos Setores de Pesquisa e Produção de Imunobiológicos.

b. Utilizar as receitas oriundas da prestação de serviços pelo IBEx para garantir a autosuficiência da Fazenda Mo-

delo de Gericinó, biotério, serpentário e demais atividades do IBEx.

8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

c. Manter convênio com o Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde (FNS), para integrar o IBEx ao Pro-

grama Nacional de Auto-suficiência em Imunobiológicos.
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PRODUÇÃO DE PLASMA HIPERIMUNE 
EQUINO - ATIVIDADE ESTRATÉGICA

Em 1991, visando aumentar o prestígio do IBEx e sua contribuição para a saúde humana, 

o seu diretor Cel Med Ilineu e o Cel Vet Camoleze, recém chegado do Centro de Instrução 

de Guerra na Selva (CIGS), decidiram implementar um programa para produção de soro 

antipeçonhento, aproveitando a expertise adquirida na produção de toxóide tetânico e 

outros imunobiológicos na antiga Escola de Veterinária do Exército e posteriormente, 

com sua extinção no próprio Instituto. 

Pesquisas e testes foram feitos para inoculação de cavalos e coleta de plasma hiperimune. 

Foram construídos um laboratório de venenos, um biotério e um serpentário para 

apoio à atividade. Com o sucesso do experimento, através do Convênio Nº 173, de 

13 de outubro de 1993, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e 

o Instituto de Biologia do Exército (IBEx), deu início a criação da Fazenda Modelo 

Gericinó (FMG) para a produção de plasma hiperimune equino, tendo como objetivo 
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o Programa de Autossuficiência Nacional 

em Imunobiológicos (PASNI), atividade 

estratégica nacional que, com a 

participação do Exército, não sofreria 

o risco de qualquer tipo de interrupção. 

Os cavalos que ficavam na sede do 

Instituto em Benfica foram transferidos 

provisoriamente para uma área do 

Campo de Instrução de Gericinó (CIG) 

até a conclusão das obras da FMG em 

1995. Após o Convênio com a FUNASA, 

intensificou-se no Instituto a produção 

de plasma hiperimune antibotrópico e, 

em 1995, passariam a produzir o plasma 

hiperimune anticrotálico, sendo toda a 

produção repassada ao Instituto Vital 

Brazil (IVB) através de um convênio 

firmado entre o IBEx e aquele instituto 

que perdurou até 1997. Em julho de 1998 

um novo convênio foi firmado, desta vez 

com a Fundação Instituto Butantan, que 

solicitou a formação de uma tropa de 

produção antiescorpiônica, cujos cavalos 

posteriormente passaram para a tropa 

antiaracnídica. O convênio com o Instituto 

Butantan não foi renovado em 2019.

13 de outubro de 1993 - 
Convênio nº 173

Programa de 
Autossuficiência em 
Imunobiológico da 

Fundação Nacional de 
Saúde

- Plasma hiperimune 
antibotrópico -

1995 - plasma 
hiperimune anticrotálico 

até 1997

1998 - antiescorpiônico 
> antiaracnídico
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P a r a  a  a t i v i d a d e ,  o s  a n i m a i s  e r a m 

s e p a r a d o s  e m  t r o p a s  e s p e c í f i c a s  p a r a 

c a d a  a n t í g e n o .  D u r a n t e  o  p r o c e s s o , 

e s p e c i a l  a t e n ç ã o  e r a  d a d a  p a r a  a  c o n d i ç ã o 

d e  s a ú d e  d o s  a n i m a i s ,  q u e  p a s s a v a m  p o r 

e x a m e s  f í s i c o s  e  l a b o r a t o r i a i s  p e r i ó d i c o s 

p a r a  a t e s t a r  q u e  e s t a v a m  e m  e x c e l e n t e s 

c o n d i ç õ e s  d e  s a ú d e  p a r a  a  i n o c u l a ç ã o  e  a 

s a n g r i a .  A  S u b d i v i s ã o  d e  P r o d u ç ã o ,  n o m e 

o f i c i a l  d a  F M G ,  d i s p u n h a  d e  e q u i p a m e n t o s 

l a b o r a t o r i a i s  d e  ú l t i m a  g e r a ç ã o  p a r a 

t a i s  a n á l i s e s .  E s p e c i a l  a t e n ç ã o  e r a  d a d a 

a o  h e m a t ó c r i t o ,  a o  e s t a d o  d o s  c a s c o s 

d a  t r o p a  e  p a r a  a  q u a l i d a d e  d a  r a ç ã o 

d i s p o n i b i l i z a d a .  A l é m  d i s s o ,  e s t a v a m  e m 

f a s e  f i n a l  d e  c r e d e n c i a m e n t o  e  a c r e d i t a ç ã o , 

o s  l a b o r a t ó r i o s  d e  A n e m i a  I n f e c c i o s a 

E q u i n a  e  M o r m o ,  o n d e  s e r i a m  r e a l i z a d o s 

o s  e x a m e s  d o s  a n i m a i s  d o  p r ó p r i o  I n s t i t u t o 

e  o s  d e  a n i m a i s  d o  E x é r c i t o ,  o  q u e  g e r a r i a 

u m a  e c o n o m i a  d e  r e c u r s o s  d a  U n i ã o ,  j á  q u e 

e s s e s  e x a m e s  o b r i g a t ó r i o s  e  p e r i ó d i c o s , 

p r i n c i p a l m e n t e  o  d e  m o r m o ,  s ã o 

r e a l i z a d o s  e m  l a b o r a t ó r i o s  p a r t i c u l a r e s . 

A l é m  d e s s e s ,  j á  s e  e n c o n t r a v a  e m 

f u n c i o n a m e n t o  o  L a b o r a t ó r i o  d e  G e n é t i c a 

p r e v i s t o  p a r a  c o n f i r m a ç ã o  d e  p a t e r n i d a d e 

e  i d e n t i f i c a ç ã o  d e  m a r c a d o r e s  S i n g l e 

N u c l e o t i d e  P o l i m o r f i s m  ( S N P )  r e l a c i o n a d o s 

a  p e r f o r m a n c e  e m  e q u i n o s .
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Dia Procedimento

1º 1ª inoculação

9º - 12º 2ª inoculação

17º 3ª inoculação (aracnídico)

22º - 25º sangria exploratória

24º - 25º 1ª sangria de produção

27º - 29º 2ª sangria de produção e plasmaférese

29º - 31º 3ª sangria de produção e plasmaférese

33º 4ª sangria de produção e plasmaférese (aracnídico)

Protocolo de Produção de plasma Hiperimune Equino
(Fonte: Cap Vet Elaine)
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A produção iniciou de forma modesta, mas veio 

crescendo com o passar do tempo, comprovando a 

eficiência e efetividade do trabalho desenvolvido 

pelos Oficiais Veterinários. As variações observadas 

na produção são decorrentes das necessidades 

nacionais do soro específico.

A Subdivisão de Produção era parte 

integrante de uma estrutura maior, a 

Divisão de Veterinária do IBEx, que foi criada 

sob a Direção do Cel Vet Camoleze e que 

chegou a possuir 27 Oficiais Veterinários 

de diversas especialidades. O processo de 

transformação da Seção de Veterinária 

em Divisão de Veterinária trouxe no seu 

bojo a criação de um novo serpentário e 

de um laboratório de venenos (produção 

de venenos Botrópicos, Lachéticos, 

Crotálico e em pool para imunização), 

a construção de um insetário para  

pesquisas entomológicas - Grupo EUA/

BR  (pesquisas e de doenças transmitidas 

por artrópode: malária, leishmaniose, 

etc, de interesse sanitário do Exército) e a 

construção de um novo biotério (o maior 

e mais moderno, depois do da FIOCRUZ). 

Mantendo as tradições centenárias, a 

Divisão de Veterinária esteve sempre 

ligada ao bem estar animal dos equinos 

produtores de plasma hiperimune, bem 

como à produção científica.
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A Seção de Serpentário funciona desde 1994, em 

concordância com as legislações ambientais vigentes 

e com estrutura de criação comparada ao dos melhores 

criatórios existentes, onde são criadas serpentes 

dos gêneros Bothrops jararaca, Bothrops jararacussu, 

Rinocerophis alternatus, Bothrops moojeni, Bothrops 

marajoensis, Crotalus durissus, Boa constrictor amarali, Boa 

constrictor constrictor e Pantherophis guttata. Tinha por 

finalidade dar suporte à produção de plasma hiperimune 

equino, fornecendo a peçonha utilizada no cálculo da 

DL50, pesquisas científicas e apoio às instruções de 

ofidismo. Uma das atividades que mais cresceu ao longo 

do tempo foram as instruções e palestras sobre ofidismo, 

ministradas pelos Oficiais Veterinários do Instituto. A 

escassez de informações ou a abundância de informações 

equivocadas tem aumentado a procura pelas instruções 

que são ministradas em sua grande maioria no próprio 

instituto, com partes teóricas e práticas, para os mais 

diversos públicos, desde militares do Exército e de outras 

forças, até instituições civis de ensino fundamental, 

médio e superior ou órgãos governamentais. É a única 

seção ainda existente.

A Seção de Serpentário funciona desde 1994, em A Seção de Serpentário funciona desde 1994, em 

concordância com as legislações ambientais vigentes concordância com as legislações ambientais vigentes 

e com estrutura de criação comparada ao dos melhores e com estrutura de criação comparada ao dos melhores 

criatórios existentes, onde são criadas serpentes criatórios existentes, onde são criadas serpentes 

Bothrops jararacussuBothrops jararacussu, , 

Bothrops moojeni, Bothrops Bothrops moojeni, Bothrops 

marajoensis, Crotalus durissus, Boa constrictor amarali, Boa marajoensis, Crotalus durissus, Boa constrictor amarali, Boa 

. Tinha por . Tinha por 

finalidade dar suporte à produção de plasma hiperimune finalidade dar suporte à produção de plasma hiperimune 

equino, fornecendo a peçonha utilizada no cálculo da equino, fornecendo a peçonha utilizada no cálculo da 

DL50, pesquisas científicas e apoio às instruções de DL50, pesquisas científicas e apoio às instruções de 

ofidismo. Uma das atividades que mais cresceu ao longo ofidismo. Uma das atividades que mais cresceu ao longo 

do tempo foram as instruções e palestras sobre ofidismo, do tempo foram as instruções e palestras sobre ofidismo, 

ministradas pelos Oficiais Veterinários do Instituto. A ministradas pelos Oficiais Veterinários do Instituto. A 

escassez de informações ou a abundância de informações escassez de informações ou a abundância de informações 

equivocadas tem aumentado a procura pelas instruções equivocadas tem aumentado a procura pelas instruções 

que são ministradas em sua grande maioria no próprio que são ministradas em sua grande maioria no próprio 

instituto, com partes teóricas e práticas, para os mais instituto, com partes teóricas e práticas, para os mais 

diversos públicos, desde militares do Exército e de outras diversos públicos, desde militares do Exército e de outras 

forças, até instituições civis de ensino fundamental, forças, até instituições civis de ensino fundamental, 

médio e superior ou órgãos governamentais. É a única médio e superior ou órgãos governamentais. É a única 
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O biotério tinha por finalidade a criação de animais 

de laboratório destinados a várias atividades ligadas à 

produção do plasma hiperimune equino, como a verificação 

da potência de veneno ofídico (Dl50), detecção de anticorpos 

(antiveneno ofídico), manutenção do plantel de serpentes 

do Instituto e fornecimento a outras instituições militares 

e civis. Hoje existe um resquício de biotério apenas para a 

manutenção do plantel de serpentes do Instituto.

A mais recente demonstração do cuidado dos veterinários para com 

a saúde do efetivo humano foi a criação da Assessoria de Vigilância 

em Saúde do IBEx, onde a equipe multidisciplinar, inicialmente sob 

a direção do TC Vet Henriques, realizava uma série de atividades 

voltadas para a preservação da saúde dos militares, da família 

militar e da população em geral tais como, projeto de pesquisa da 

efetividade das medidas de controle do Aedes Aegypti na área da Vila 

Militar, jornadas de treinamento para os militares envolvidos na 

atividade, entre outras.
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Importante também foi a participação dos Oficiais 

Veterinários do IBEx na criação do Núcleo Avançado 

de Pesquisas do IBEx (NAPIBEx), nas instalações 

do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), 

em Manaus-AM, junto com o Cel Med Iran e o 

Cel Med Villanova. Esse núcleo visava realizar 

pesquisas com agentes biológicos de interesse da 

Força Terrestre na Amazônia. Havia inclusive a 

previsão de construção de um laboratório NB-4 

para manuseio de microorganismos que possuem a 

maior classificação de dano ao ser humano e maior 

possibilidade de emprego em guerra biológica. 

Atualmente são realizados trabalhos voltados ao 

controle e prevenção da rabdomiólise e de doenças 

endêmicas na região norte. Seu emprego principal 

se encontra no Laboratório, que visa garantir 

maior segurança nas instruções de cursos e 

estágios realizados no Centro e a integridade física 

de militares que ministram as instruções. Sua 

primeira chefe foi a TC Vet Panizzutti, em 1992.
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O término do convênio com o Instituto Butantan, em 2019, levou à 

extinção da Divisão de Veterinária e da Subdivisão de Produção do 

IBEx, em que pese a vital importância da produção de soros antiofídicos 

para a sociedade e para o Exército. O pessoal remanescente da Divisão 

de Veterinária, muitos mestres e doutores, foram redistribuídos para 

funções na área administrativa do Instituto de Biologia ou para outras 

organizações militares.

Infelizmente, esta situação levou a uma perda de capacidade 

operacional para o Exército Brasileiro, pois a estrutura extinta, com 

veterinários possuidores de expertise adquirida em anos de trabalho 

na produção de plasma hiperimune equino, poderia estar somando ao 

esforço dos colegas das equipes multidisciplinares do Instituto Vital 

Brasil no combate a COVID-19, com a concretização da produção de um 

soro contra o coronavirus.
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Mas cabe a nós, que vivemos uma época áurea no 

IBEx, manter viva na memória a importância da 

Medicina Veterinária para o bem estar e higidez 

da tropa, humana e animal, em respeito à nossa 

centenária história e aos que nos antecederam, 

permanecendo sempre prontos para os combates 

do futuro.

O término ou extinção de um convênio ou 

contrato não deveria promover a perda de 

uma capacidade operacional para a Força, 

pois muitos combates no futuro serão 

travados nos laboratórios, e serão vencidos 

por soldados competentes e experientes 

em pesquisa. Hoje há o sério risco de se 

perder essa força de trabalho, vocacionada 

para a pesquisa, para o desenvolvimento 

de ações de saúde humana e animal e para 

a defesa biológica, atividades inerentes à 

profissão de Médico Veterinário Militar.

-081Revista da MEDICINA VETERINÁRIA MILITAR - Edição Comemorativa



SUBDIVISÃO DE PRODUÇÃO - IBEx
FAZENDA MODELO GERICINÓ (FMG)

1. GUARDA

2. PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL (PNR)

3. PAVILHÃO CENTRAL

4. PÁTIO DE FORMATURA

5. CAPINEIRAS

6. BAIAS/DEPÓSITO DE FORRAGENS

7. HORTA

8. CLÍNICA ANIMAL E LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS/INOCULAÇÃO/SANGRIA/EXTRAÇÃO

9. LABORATÓRIOS DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA/MORMO/GENÉTICA
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11 22 33

66 66 77

88 88 88

88 88 99

99 99 99

6644 55
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A MEDICINA VETERINÁRIA EM 
OPERAÇÕES

O emprego do Oficial Veterinário em operações já é bem 

consagrado na grande maioria dos países, data de muito 

tempo e sempre foi bem documentado. No Exército 

Brasileiro contemporâneo, faz parte da doutrina oficial 

do Ministério da Defesa e do próprio Exército. Além da já 

conhecida atuação na sanidade dos animais de emprego 

militar, principalmente de cães e cavalos, está muito bem 

definida sua atuação para a manutenção da higidez do 

efetivo humano, através da inspeção, análise e segurança 

dos alimentos e da água, vigilâncias epidemiológica, 

sanitária e ambiental, controle de zoonoses e pragas, 

biossegurança e defesa biológica e defesa alimentar (ações 

de contraterrorismo biológico e alimentar), enfim, ações 

de saúde pública em consonância ao conceito de Saúde 

Única (One Health) e de acordo com a Lei 5.517/68 que 

dispõe sobre o exercício da profissão.

3.8.9.4 Proteção da Saúde
3.89.4.1 Esta atividade relaciona-se à conservação e á preservação da saúde geral dos contingentes, mediante 
a prevenção de doenças e lesões. São exemples de tarefas dessa atividade: prevenção de acidentes, medicina 
preventiva, controle do estresse em combate e medicina veterinário preventiva.
3.8.9.4.3.1 A medicina preventiva abrange as tarefas relacionadas à garantia das condições sanitárias 
adequadas (saneamento, higiene, controle de doenças, imunização e educação sanitária), à prevenção de 
doenças e baixas (psiquiatria preventiva, controle médico periódico e odontologia preventiva), ao apoio 
de veterinário preventiva (assistência veterinária aos animais de emprego militar, inspeção de alimentos, 
segurança alimentar, gestão ambiental, defesa biológica e controle de zoonoses e pragas) e ao apoio 
farmacêutico (análise laboratorial,bioquímica, hematologia, microbiologia e sorologia diagnóstica e gestão 
de medicamentos e de produtos imunobiológicos).
3.8.9.4.5.1 O Oficial de veterinária atua com o objetivo de preservar a higidez da tropa, por meio de medidas 
de vigilância sanitário e ambiental, inspeção de água e alimentos e controle de zoonoses e pragas. Realiza, 
também, tratamento clínico e cirúrgico dos animais de trabalho utilizados em operações militares, assim 
como, compões equipes de saúde multidisciplinares, com o intuito de avaliar as possíveis ameaças à saúde 
inerentes ao ambiente operacional 

Um apoio adequado de medicina veterinária é parte vital na proteção da saúde da força, reduzindo a 
vulnerabilidade da tropa a doenças e lesões não ligadas as efetivo combate. É necessário, portanto, que os 
planejadores militares levem em consideração seus fatores no planejamento do Ap S como um todo.
3.5.7.5 2º Escalão de Saúde Ampliado - 2º Esc S (Amp)

De acordo com a missão, as capacidades do 2º Escalão de Saúde poderão ser ampliadas de acordo com 
a necessidade. com os seguintes serviços: 
a) exames de imagem;
b) odontologia;
c) unidades transfusionais;
d) controle do estresse de combate
e) medicina veterinária; e
f) enfermarias especializadas.

e) Medicina Veterinária
A Medicina Veterinária envolve as ações relacionadas à assistência e ao tratamento da saúde animal e de inspeção 
para o controle de pragas e alimentos. 
Um apoio adequado de Medicina Veterinária é parte vital na proteção da saúde da força, reduzindo a vulnerabilidade 
da tropa a doenças e lesões não ligadas ao efetivo combate. É necessário, portanto, que os planejadores militares 
levem em consideração seus fatores no planejamento do Ap S como um todo.(...)
Nesse contexto, a fim de avaliar as ameaças relativas a doenças endêmicas zoonóticas e garantir a eficácia do 
trabalho realizado por animais empregados nas operações, trabalho este reconhecido como um incontestável 
fator multiplicador de força, a presença de veterinários o mais breve possível na A Op deve ser considerada no 
planejamento das Op Cj.
O desdobramento oportuno de médicos veterinários é fundamental para a segurança na alimentação, garantindo 
a qualidade e a salubridade dos alimentos consumidos.
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ATIVIDADES E TAREFAS
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EMPREGO OPERACIONAL

O emprego operacional do Oficial Veterinário pôde ser visto na 

Força de Pacificação no Rio de Janeiro, no AMAZONLOG (exercício 

logístico multinacional realizado na região Amazônica- tríplice 

fronteira com o Peru e Colômbia), na Operação Capixaba (Garantia 

da Lei e da Ordem no Espírito Santo), nos Jogos Olímpicos Rio2016, 

na Operação Acolhida de ajuda humanitária aos refugiados 

venezuelanos em Roraima e no Contingente Militar Brasileiro no 

Haiti, nos Batalhões de Força de Paz. Os Oficiais Veterinários são 

empregados também nos exercícios militares, como na Manobra 

Escolar da AMAN, entre outros.

Talvez o Comando de uma Organização Militar 

operacional seja o expoente máximo da 

operacionalidade. Cabe destacar que nos anos 

de 2015/2016 o TC Vet Bortoletto comandou o 9º 

Batalhão de Saúde, subordinado ao 9º Grupamento 

Logístico (9º Gpt Log), em Campo Grande- MS.
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DEFESA BIOLÓGICA

Zoonoses são doenças transmitidas dos animais 

para o ser humano. Estima-se que, globalmente, 

as zoonoses causam em torno de um bilhão de 

casos de doenças e matam milhões todos os 

anos. Das doenças infecciosas emergentes, 60% 

são zoonoses. Das novas doenças detectadas 

em humanos, cerca de 75% foram causadas por 

patógenos oriundos de animais. E, segundo a 

Organização Internacional de Sanidade Animal 

(OIE), 80% dos patógenos com potencial para 

uso em bioterrorismo são zoonóticos. Logo, o 

médico Veterinário é uns dos profissionais mais 

capacitados para atuar na Defesa Biológica.

Atualmente, a pandemia da COVID-19, 

proveniente da introdução de um novo 

coronavírus (“SARS-CoV-2”) em populações 

humanas, mostrou o que já se sabia: que a 

crescente globalização elevou os riscos à saúde, 

evidenciando a grande importância da interface 

humano-animal-ecossistema na evolução e 

surgimento de patógenos, fazendo com que a 

melhor ação seja uma abordagem de Saúde Única, 

um grande guarda-chuva que compreende vária 

áreas, inclusive a Defesa Biológica.
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OPERAÇÃO ACOLHIDAOPERAÇÃO ACOLHIDA

A Operação Acolhida é o instrumento de ação do 

Estado brasileiro que destina-se a apoiar - com 

pessoal, material e instalações - a montagem 

de estruturas e a organização das atividades 

necessárias ao acolhimento de pessoas em 

situação de vulnerabilidade. Tal conjuntura é 

decorrente do fluxo migratório para o Estado de 

Roraima, provocado pela crise humanitária na 

República Bolivariana da Venezuela.

Os Oficiais Veterinários da Força Tarefa Logística 

Humanitária (Coordenação Operacional da  Missão) 

são os responsáveis pela segurança dos alimentos 

e da água através da inspeção dos alimentos e 

cozinhas e da coleta e análise da água em apoio a 

FUNASA, realizando ainda a inspeção e instalação 

de cloradores nos abrigos, vigilância sanitária e 

ambiental, saneamento, saúde pública e controle 

de zoonoses através da orientação da tropa sobre 

as medidas de prevenção às arboviroses e por 

meio do controle populacional de cães e gatos 

pela castração dos animais errantes.

1º ao 3º Contingente – maio a outubro de 2018

TC Vet Francisco Augusto Pereira dos Santos 

(Cmdo 1ª RM)

2º Sgt Sau Laisi Helena Baptista de Azevedo 

(26º BIPqdt)

3º Sgt Guilherme Gomes Gross (BDOMPSA)

4º Contingente - janeiro a fevereiro de 2019

Ten Vet Manuela Paula Teixeira de Sena (BPEB)

4º Contingente - março a maio de 2019

Ten Vet Stephane Cássia Oliveira Rosa Vexenat 

(11º D Sup)

5º Contingente - abril a agosto 2019

Cap Vet Felipe Borges Soares (2º BPE)

6º Contingente - julho a novembro 2019

Cap Vet Renata Simões Barros Bothona (Cmdo 

2ª Bda C Mec )

7º Contingente - novembro 2019 a março 2020

Ten Vet Mariana Máximo da Silveira (1º BPE)

3º Sgt Sau Juliana Kely Lourenço Alves (HGeRJ)

8º Contingente – março a maio de 2020

Ten Vet Tiago de Jesus Ferreira (6º D Sup)

8º Contingente - maio a agosto de 2020

Ten Vet Lucelina da Silva Araújo – (10º D Sup)

3º Sgt Sau Jean Carlos Lingiarde Gomes -(35º 

BI) - março a agosto de 2020

1º ao 3º Contingentes

6º Contingente

4º Contingente

7º Contingente

4º Contingente

8º Contingente

5º Contingente

8º Contingente
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No anos de 2017 e 2018, uma Companhia 
de Polícia do Exército de Força de Paz 
(Cia PE F Paz), integrante do Sistema de 
Prontidão das Capacidades das Nações 
Unidas (UNPCRS, acrônimo em inglês) 
iniciou seu preparo. O UNPCRS (United 
Nations Peacekeeping Capabilities 
Readiness System) é um sistema pelo qual 
os Estados-Membros da Organização das 
Nações Unidas (ONU) colocam à disposição 
tropas e pessoal especializado, a serem 
empregados nas Operações de Paz sob 
a égide das Nações Unidas, em local e 
momento oportuno, e tem o objetivo de 
estabelecer um processo dinâmico entre 
a ONU e os Estados-Membros, de modo a 
assegurar prontidão adequada das tropas 
de força de paz disponibilizadas. A 1º Ten 
Rachel Menezes, do IBEx, integrou essa 
Companhia na função de Oficial Veterinária 
exercendo as atividades de coordenação do 
emprego de cães de faro de entorpecentes, 
cães de faro de explosivos e cães de ataque, 
cuidado sanitário dos cães de guerra tendo 
em vista ser uma companhia que possuía 
atrelada a si um canil tipo II, planejamento 
e fiscalização do desdobramento da cozinha 
de campanha, correto acondicionamento 
dos alimentos, e promoção das orientações 
sobre boas práticas e higiene com 
alimentos, além das atividades de vigilância 
sanitária, controle de zoonoses e pragas, 
vigilância ambiental e cuidados com  o meio 
ambiente (saneamento, coleta seletiva, 
compostagem).

MISSÕES DE PAZ
O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) é a 

Organização Militar do Exército Brasileiro responsável pelo 

preparo de militares e civis brasileiros e de nações amigas a 

serem enviados em missões de paz sob a égide da Organização 

das Nações Unidas (ONU) e missões de desminagem humanitária. 

Iniciou suas atividades com a incumbência de conduzir o preparo 

da então Brigada Haiti, 3º Contingente, integrada pelo GUEs - 9ª 

Bda Inf Mtz, instalando-se provisoriamente no aquartelamento 

do 57º BI Mtz (Es) / REI, a unidade base do Batalhão Haiti. 

Os contingentes, a partir do terceiro, inclusive, passaram a 

preparar-se e a serem empregados sob a luz do Cap. 7 da Carta 

das Nações Unidas, coerente com o mandato da Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH, acrônimo em 

francês) até o 26º, último contingente. Ao longo da missão, 

diversos Oficiais Veterinários foram empregados nas medidas 

de combate e prevenção das doenças da região (malária, dengue, 

chikungunya, cólera, entre outras) e nas medidas de segurança 

ambiental, de acordo com os regulamentos locais e da ONU. 

Com o encerramento da MINUSTAH, o CCOPAB continuou suas 

atividades, agora voltado para o preparo das missões de caráter 

individual (desminagem humanitária, observador militar,  “staff 

officer”). Como parte do “Core Pre-deployment Training Material” 

(CPTM), os militares que serão desdobrados numa missão da ONU 

deverão obrigatoriamente receber instruções sobre as doenças da 

área de desdobramento e suas medidas de prevenção. Assim, em 

consonância aos regulamentos militares, o Oficial Veterinário do 

Centro realiza um levantamento sanitário e epidemiológico da 

área (Inteligência em Saúde) de forma a minimizar a ocorrência 

de agravos não relacionados à atividade fim da missão (doenças 

causadas por alimentos e pela água, doenças transmitidas por 

mosquitos e outros vetores, zoonoses, acidentes ofídicos, etc.)
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VETERINÁRIOS NA MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA ESTABILIZAÇÃO DO HAITI (MINUSTAH)

VIAGEM DE AVALIAÇÃO DO 
CONTINGENTE BRASILEIRO

VETERINÁRIOS NA MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS VETERINÁRIOS NA MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA ESTABILIZAÇÃO DO HAITI (MINUSTAH)PARA ESTABILIZAÇÃO DO HAITI (MINUSTAH)

VVIAGEM DE AVALIAÇÃO DO IAGEM DE AVALIAÇÃO DO 
CONTINGENTE BRASILEIROCONTINGENTE BRASILEIRO

Cel Auro Cesar Braga
13 a 16 Dez 2004 e 

10 a 18 Set 2005

Cel Francisco Augusto 
Pereira dos Santos

Ten Karen Christina 
Gomes de Souza 

Adeodato

Cel Francisco Augusto 
Pereira dos Santos

Cap Elaine Cristina de 
Freitas Oliveira

13 a 29 Out 2010

5 a 17 Mai 2010
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CONTINGENTE BRASILEIROCONTINGENTE BRASILEIROCONTINGENTE BRASILEIRO

TC José Roberto Pinho 
de Andrade Lima

BRABAT/11 e BRABAT/12
23 Jun 2009 a 23 Jul 2010 

(1)

Maj Alexandre 
Rabello Costa Alves

BRABAT1/14 - 26 de janeiro 
a 18 de ago 2011 

(2)

Maj Rafael Rodrigues
BRABAT2/14 

27 fev a 17 set 2011

Cel Francisco Augusto
Pereira dos Santos

BRABAT1/15 - 12 de ago 
2011 a 23 de abr de 2012

Cel Auro Cesar Braga
BRABAT2/15 

11 Set 2011 a 22 Abr 2012

Maj Vitor Farias de 
Abreu

BRABAT2/16
12 abr a 28 nov 2012

Cap Patricia Regina 
Carelli Teixeira da Silva

BRABAT2/17
23 de nov 12 a 30 mai 13

Ten Gizelli Gonçalves 
Bandeira de Mello

BRABAT/18  - 22 de maio 
a 28 novembro de 2013

Cel Carlos de Almeida 
Baptista Sobrinho

BRABAT/19  
13 nov 2013 a 2 de jun 14

Cel Francisco Augusto
Pereira dos Santos

BRABAT/20 
30 de mai 

a 11 de ago 2014

Maj Patricia Luiza 
Wisniewsky de Souza 

e Silva
BRABAT/21 

 3 dez 2014 a 3 de jun 2015

(1) Convocado como intérprete de francês, realizou as atividades de Ofi cial Veterinário
(2) Primeiro Ofi cial Veterinário ofi cialmente designado para o Contingente Brasileiro

Cel Vinicio Aurelio 
Lagoa Campos

BRABAT/22 - 3 de junho a 
25 de novembro de 2015

Ten Luciana Quadrado 
Mendes 

BRABAT/23 
26 nov 2015 a 21 jun 2016

Ten Tagor Eduardo 
Andreolla Dornelas

BRABAT/24 - 21 de jun a 4 
de dezembro 2016

Maj Gerson Aparecido 
Rezende da Silva Jr

BRABAT/26
6 de maio a 8 de out 2017
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Os orgulhosos Oficiais Veterinários, mesmo pertencendo ao QCO e com isso perdendo seu 

distintivo, Patrono, canção e data comemorativa, jamais deixaram de reverenciar a figura de 

seu Patrono histórico. Assim, ao longo dos anos, o dia 17 de junho, Dia do Serviço de Veterinária 

do Exército, continuou a ser comemorado nos mais diversos rincões do País até que, em 2018, a 

Portaria Nº 1.253 de 9 de agosto restabeleceria oficialmente a data, com a denominação de Dia 

da Veterinária Militar.

COMEMORAÇÕESCOMEMORAÇÕESCOMEMORAÇÕES

PORTARIA Nº 1.253, DE 9 DE AGOSTO DE 2018.

Altera  dispositivo  do  Regulamento  Interno  e  dos
Serviços  Gerais  (R-1)  -  RISG,  aprovado  pela
Portaria do Comandante do Exército nº 816, de 19
de dezembro de 2003.

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto
de 2010, os incisos I e XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo
decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e o art. 1º do Decreto de 24 de maio de 1994, e de acordo com o
que propõe a Secretaria-Geral do Exército, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 339 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1) - RISG,
aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 816, de 19 de dezembro de 2003, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 339. Os feriados nacionais, as datas festivas e comemorativas a que se referem os art.
337 e 338 deste Regulamento são os seguintes:

......................................................................................................................................……...

k) 17 de junho - Dia da Veterinária Militar;

Boletim do Exército nº 32, de 10 de agosto de 2018. - 13 

Revista da MEDICINA VETERINÁRIA MILITAR - Edição Comemorativa092-



-093Revista da MEDICINA VETERINÁRIA MILITAR - Edição Comemorativa



O FUTURO DA MEDICINA 
VETERINÁRIA MILITAR

O futuro da Medicina Veterinária Militar de-

pende dessa nova geração que deverá pautar 

suas ações no passado brilhante dos profis-

sionais de outrora. A história sempre ensina a 

olhar para trás, para os bons exemplos, e mirar 

nas conquistas futuras. A nova realidade mun-

dial projeta um cenário onde a biossegurança, 

a defesa biológica, a defesa alimentar, aliadas 

às medidas de sanidade animal para prevenção 

das zoonoses e da resistência microbiana aos 

antibióticos, serão fundamentais para o com-

bate às doenças emergentes e reemergentes, a 

exemplo da COVID-19. Assim, os desafios que 

se vislumbram colocam o Oficial Veterinário na 

linha de frente para a proteção da saúde da tro-

pa e da higidez do efetivo, mantendo seu po-

der de combate e protegendo o erário, evitando 

custos com medicação, evacuação e internação. 

Esse é papel do médico veterinário na Saúde 

Coletiva, através da prevenção de doenças. Uma 

Saúde Única que congrega as vertentes huma-

na, animal e ambiental.

Revista da MEDICINA VETERINÁRIA MILITAR - Edição Comemorativa094-






