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RESUMO 
 
 

A estruturação de uma nova logística militar terrestre na última década da trouxe como 
reflexo a criação de uma unidade de saúde nível Batalhão. O Batalhão de saúde é composto 
por seu Estado Maior além de três companhias e um hospital de campanha. Neste contexto, 
destaca-se a Companhia de Saúde Avançada cuja principal missão, dentre outras, é mobiliar 
e operar o Posto de Atendimento Avançado (PAA). Diante do exposto, esta pesquisa tem 
como objetivo apresentar uma proposta de efetivo para a Cia Sau Avç em tempos de paz, 
tendo em vista que sua atuação em tempos de guerra será modular e diretamente 
relacionada à necessidade em questão. Como metodologia foi desenvolvida uma pesquisa 
bibliográfica e documental, acrescida da aplicação de uma entrevista com o Comandante do 
9º B Sau, o úncio ativado na aplicação desta pesquisa em formato de núcleo. Como 
conclusão foi possível identificar a necessidade de compor a Cia Sau Avç com sessenta e oito 
militares de diversas especialidades dentro das áreas da medicina, farmácia, enfermagem e 
odontologia.    
  
Palavras-chave: Saúde Operacional. Batalhão de Saúde. Companhia de Saúde Avançada.  



 

 

ABSTRACT 

 

The structuring of a new land military logistics in the last decade of brought about the 
creation of a Battalion-level health unit. The Health Battalion is composed of its General 
Staff in addition to three companies and a field hospital. In this context, the Advanced 
Health Company stands out, whose main mission, among others, is to furnish and operate 
the Advanced Care Post (PAA). Given the above, this research aims to present an effective 
proposal for Cia Sau Avç in times of peace, considering that its performance in times of war 
will be modular and directly related to the need in question. As a methodology, a 
bibliographical and documental research was developed, added by the application of an 
interview with the Commander of the 9th B Sau, the only one activated in the application of 
this research in a nucleus format. In conclusion, it was possible to identify the need to 
compose Cia Sau Avç with sixty-eight military personnel from various specialties within the 
areas of medicine, pharmacy, nursing and dentistry. 
 
Keywords: Operational Health. Health Battalion. Advanced Health Company.
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Companhia de Saúde Avançada: uma proposta de efetivo para 
emprego operacional  
 

ALESSANDRA BACELLAR BRANDÃO GUIMARÃES1 

OTÁVIO AUGUSTO BRIOSCHI SOARES2 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No tocante à doutrina militar terrestre, o Batalhão de Saúde é a unidade de saúde 

operacional subordinada a um Grupamento Logísitico (Gpt Log) de vinculação. “Essa unidade 

constitui o 2º e o 3º escalão funcional do serviço de saúde, sendo responsável pela 

montagem e operação dos hospitais de campanha (H Cmp) e dos postos de atendimento 

avançados (PAA) em campanha” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2020). 

O B Sau é organizado da seguinte forma: Comando, Estado-Maior (EM), Centro de 

Operações de Saúde (C Op Sau), Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap), Companhia de 

Saúde Recuada (Cia Sau R), Companhia de Saúde Avançada (Cia Sau Avç) e Hospital de 

Campanha (H Cmp). No tocante à Cia Sau Avç, cabe o seguinte destaque: 

 

“6.1.1 A Companhia de Saúde Avançada é comandada por um capitão médico. Tem 
por missão desdobrar e operar os postos de atendimento avançados, prover a 
evacuação de feridos, bem como a assistência médico-odontológica e cirúrgica de 
controle de danos nos PAA, e desdobrar o posto de distribuição (P Distr) classe VIII 
na base logística de brigada (BLB)” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2020a). 

O Posto de Atendimento Avançado (PAA) tem como função e missões principais: 

“6.3.1 O PAA tem como função principal a intervenção cirúrgica imediata, 
conhecida como “cirurgia de controle de danos”, que visa a salvar vidas de 
pacientes gravemente feridos que necessitem de tratamento cirúrgico de urgência. 

6.3.2 As missões do PAA são: triagem, classificação e tratamento inicial dos feridos 
graves (incluindo tratamento cirúrgico para controle de danos, suporte avançado 
de vida e tratamento bucomaxilofacial de urgência), capacidade de retenção 
intermediária e preparo dos pacientes para evacuação ao H Cmp, para outra 
instalação de saúde do escalão superior, mais bem capacitada ou, ainda, para o 
retorno à frente de combate. 

6.3.3 Dependendo das características da missão, o PAA também pode executar os 
seguintes serviços: exames laboratoriais e de imagem de emergência” (EXÉRCITO 
BRASILEIRO, 2020a). 

                                                           
1
 Especialista. Escola de Saúde do Exército. E-mail: alessandrabacellar@yahoo.com.br 

2
 Médico veterinário, doutor em medicina veterinária, Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro-RJ.  



 

 

No que tange ao B Sau, é necessário destacar que atualmente no Exército Brasileiro 

existe apenas um núcleo de um B Sau ativado, o 9º B Sau. Este é subordinado ao 9º Gpt Log, 

localizado em Campo Grande-MS, e se encontra em fase experimental doutrinária, sem 

ainda ativação de efetivo integral para execução de suas missões. 

Levando em consideração as missões específicas supracitadas, a Cia Sau Avç do B Sau 

deve possuir efetivo mínimo necessário para possibilitar o cumprimento dessas tarefas 

específicas.  

Ademais, é de suma importância considerar que a mão de obra especializada em 

saúde, seja médico, dentista ou enfermeiro, é exigida em significativa frequência pelos 

militares e seus dependentes em tempos de paz, não sendo adequado seu emprego de 

forma inoportuna. A partir do exposto, surge a seguinte questão: qual o efetivo mínimo para 

integrar a Cia Sau Avç do B Sau em tempos de paz? 

O estudo justifica-se pelo tema possuir significativa importância doutrinária na Força 

Terrestre em virtude da experimentação que ocorre atualmente no 9º B Sau e 

consequentemente, tem interesse de evolução pelo comando da Força. Soma-se a essa 

importância o fato de não terem sido encontradas publicações sobre a temática em questão 

após pesquisa nas principais plataformas de divulgação de trabalhos científicos no meio 

militar e civil.  

O presente trabalho teve como objetivo identificar o efetivo mínimo para integrar a 

Companhia de Saúde Avançada (Cia Sau Avç) do Batalhão de Saúde (B Sau) em tempos de 

paz.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi caracterizado metodologicamente com base nos conceitos 

apresentados por Antonio Carlos Gil em seu livro “Como elaborar projetos de pesquisa e por 

Freitas e Prodanov no livro “Metodologia do trabalho Científico: métodos e técnicas da 

pesquisa e do trabalho acadêmico”. 

Dessa forma, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória. Esse tipo de pesquisa 

visa possibilitar a familiarização com o problema apresentado a fim de deixá-lo mais 

evidente ou de criar hipóteses a partir dele (GIL, 2017). Entende-se ainda, que a pesquisa 



 

 

exploratória possibilita nortear o objetivo do trabalho e delimitar o tema com maior 

facilidade (FREITAS; PRODANOV, 2017).  

Além disso, esta pesquisa também apresenta a abordagem descritiva, na qual é 

possível verificar a relação entre as variáveis apresentadas (GIL, 2017). Outro aspecto desse 

tipo de pesquisa é que “identificar possíveis relações entre variáveis” (FREITAS; PRODANOV, 

2017, p. 52).  

Quanto ao método, foi conduzida uma pesquisa bibliográfica e documental, a fim de 

compreender os conceitos que se relacionam com o tema em questão. Além disso foi 

utilizado o método de levantamento, por meio de um questionário que será enviado a 

Oficiais Médicos alunos do CAO Med 2021, com diferentes experiências profissionais na 

força terrestre, a fim de compreender a percepção destes sobre o objetivo proposto.   

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução 

de problemas específicos relacionados à manutenção de níveis ótimos de cognição em 

combate, valendo-se para tal do método indutivo como forma de viabilizar a tomada de 

decisões acerca do alcance da investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade 

de suas generalizações. 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado em 

procedimentos metodológicos. Assim, será apresentada de forma clara e detalhada como o 

problema elencado na introdução será ser solucionado, bem como quais critérios, 

estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer deste processo de solução e as 

formas pelas quais foram utilizados. 

A trajetória que foi desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão 

teórica do assunto, através da consulta bibliográfica a manuais doutrinários, documentos e 

trabalhos científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações), a qual 

prosseguiu até a fase de análise dos dados coletados neste processo.  

Especificamente no tocante à revisão bibliográfica e documental, foram utilizados os 

seguintes bancos de dados: Scielo.br, banco de dados de teses e dissertações CAPES, 

Biblioteca Digital do Exército Brasileiro e manuais em vigor do Exército Brasileiro, onde 

utilizou-se os seguintes descritores em busca isoladas: "Batalhão de Saúde”, ”Companhia de 

Saúde avançada", “Efetivo da saúde operacional”. Em virtude da escassez de trabalhos 

obtidos com a pesquisa, não foram utilizados espaços temporais. O critério de exclusão se 



 

 

aplicou para os artigos que após leitura que não se referiam ao objetivo principal da 

presente pesquisa.  

 Além disso, foi realizada uma entrevista com o atual Comandante do 9º Batalhão de 

Saúde, componente do 9º Grupamento Logístico. O 9º Batalhão de Saúde se caracteriza 

atualmente como a única unidade Operacional de Saúde desdobrada em forma de núcleo 

componente de um Gpt Log. 

Para atingir o objetivo proposto esta pesquisa buscou-se de uma percepção 

especializada no assunto relacionado ao efetivo da Cia Sau Avç. Nesse sentido, foi realizada 

uma entrevista com o atual Cmt do B Sau, buscando elencar os ensinamentos colhidos no 

Comando e o entendimento com relação ao Quadro de Cargos Previstos da unidade. 

A Entrevista foi realizada na modalidade online, em virtude da distância da 

pesquisadora com o entrevistado, bem como das limitações ocasionadas pela pandemia de 

COVID-19. Foram realizadas cinco perguntas ao Atual Comandante do 9º B Sau, constituído 

atualmente como um núcleo. 

As perguntas realizadas seguiram o seguinte roteiro apresentado na Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1. Perguntas da entrevista com Cmt 9º B Sal. 

Nr 

Ordem 
Pergunta 

1º 
No tocante ao pessoal, atualmente quais cargos que são ocupados no 9º B Sau e 

qual o efetivo total? 

2º 
No tocante à Cia Sau Avç, o senhor considera que o efetivo atual possibilita o 

cumprimento das missões previstas em tempo de paz? 

3º 

Levando em consideração a capacidade do cumprimento das missões da Cia Sau 

Avçd, o senhor concorda que o efetivo da Cia Sau Avç do B Sau em tempos de paz 

deve ser diferente do efetivo em tempos de guerra? 

4º 
Na avaliação do senhor, qual seria o efetivo mínimo adequado para a composição 

da Cia Sau Avç do B Sau em tempos de paz e em tempos de guerra? 

5º 
Como o senhor avalia a evolução da doutrina logística no tocante ao apoio de 

saúde operacional e a consequente criação do Batalhão de Saúde? 

 

 

 



 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor tais conceitos e 

abordar, de forma crítica e sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, a 

doutrina utilizada pelo EB no que diz respeito ao emprego da Cia Sau Avç do B Sau 

3.1 GRUPAMENTO LOGÍSTICO 

Em face aos desafios atuais da guerra moderna, a doutrina militar é constantemente 

atualizado a fim de se manter preparada da maneira mais eficaz possível. Neste contexto, foi 

desenvolvido no Exército Brasileiro o Programa de Força (PROFORÇA) cuja finalidade era de 

implementar mudanças significativas em diferentes vetores, dentre eles o de transformação 

da logística (PEREZ MAZÓ, 2018). 

A implementação da nova doutrina logística teve como reflexo a criação de uma nova 

organização de apoio logístico denominada de Grupamento Logístico (Gpt Log). Como 

consequência, as Regiões Militares deixam de assumir encargos logísticos, concentrando-se 

em missões administrativas e territoriais.  

De acordo com Manual de Campanha EB70-MC-10.357, o Grupamento Logístico é 

“um grande comando operativo (G Cmdo Op) organizado desde o tempo de paz, responsável 

por atender às necessidades logísticas de um grande comando enquadrante (divisão de 

exército ou corpo de exército)”. Sua missão é coordenar, planejar, controlar e fazer executar 

as funções logísticas dentro do seu nível de atuação. 

A estrutura organizacional do Gpt Log é composta do comando, de uma Cia Cmdo, de 

um Batalhão de Suprimento, um Batalhão de Transporte, um Batalhão de Manutenção, um 

Batalhão de Saúde e um Batalhão de Recursos Humanos.    



 

 

 

Figura 1. Estrutura Organizacional Gpt Log. Fonte: Manual De Campanha Grupamento 
Logístico – EXÉRCITO BRASILEIRO (2020b). 
 

No tocante às atividades e tarefas relacionadas a função logística de Saúde, o Gpt Log 

tem as seguintes atribuições visando proporcionar o apoio de Saúde: 

“2.3.8.1 Realizar seleção médica, avaliando a situação dos recursos humanos, para 
a admissão ou permanência do militar nas atividades de campanha.  
2.3.8.2 Proporcionar a medicina preventiva para garantir condições sanitárias 
adequadas dos recursos humanos e da área de operações, por meio de ações de 
saneamento, higiene, imunização, controle de doenças e educação sanitária. 
2.3.8.3 Prevenir doenças e baixas, por meio de ações de psiquiatria preventiva; 
realizar controle médico periódico e odontologia preventiva; executar a veterinária 
preventiva, por meio da prática de ações de assistência veterinária, inspeção de 
alimentos e controle de zoonoses; e prover o apoio farmacêutico.  
2.3.8.4 Proporcionar a medicina curativa para a realização do atendimento médico 
primário; o tratamento de doentes e feridos; cirurgias; exames de imagem e 
laboratoriais; e outras atividades necessárias ao tratamento do pessoal doente ou 
ferido.  
2.3.8.5 Executar a evacuação de pessoal doente ou ferido para instalações de 
saúde de 2º e 3º escalão.  
2.3.8.6 Realizar a previsão e provisão de suprimento classe VIII às instalações de 
saúde desdobradas .“(BRASIL, 2020b) 

 

O apoio de saúde em campanha segue os seguintes escalões, de acordo com Figura 2: 



 

 

 

Figura 2. Escalões de Saúde. Fonte: Manual de Campanha Batalhão de Saúde – EXÉRCITO 
BRASILEIRO (2020a). 

 

3.2 O BATALHÃO DE SAÚDE 

 

De modo a ambientar os leitores sobre a temática em questão, é mister destacar a 

composição e organização do Batalhão de Saúde. Partir-se-á da seguinte premissa: 

“O potencial humano constitui o mais valioso recurso da Força Terrestre. Conservar 
a integridade física e moral dos efetivos, isto é, mantê-los em condições de lutar, é 
a grande missão do serviço de saúde no seu sentido mais amplo” (BRASIL, 2020). 

O Manual de Campanha EB-70-MC-10.351 define o Batalhão de Saúde como: 

“O Batalhão de Saúde é a organização militar (OM) de saúde operacional de um 
Grupamento Logístico (Gpt Log), responsável por gerenciar o apoio de saúde à 
Força Terrestre, às demais Forças Componentes e à população civil, quando 
determinado pelo escalão (Esc) superior. Essa unidade constitui o 2º e o 3º escalão 
funcional do serviço de saúde, sendo responsável pela montagem e operação dos 
hospitais de campanha (H Cmp) e dos postos de atendimento avançados (PAA) em 
campanha. Existe desde o tempo de paz, com a finalidade de manter a capacidade 
de apoio de saúde operacional.” (BRASIL, 2020). 



 

 

O Batalhão de Saúde possui uma estrutura organizacional composta de Comando e 

Estado Maior, Companhia de Comando e Apoio (Cia Cmdo Ap), Companhia de Saúde 

Avançada (Cia Sau Avç), Companhia de Saúde Recuada (Cia Sau R) e Hospital de Campanha 

(H Cmp). A Figura 3 abaixo ilustra esta estrutura organizacional: 

 

 
Figura 3. Estrutura B Sau. Fonte: Manual De Campanha Gpt Log – Brasil (2020b). 
 

Alinhado ao objetivo desta pesquisa, cabe destacar que referente ao efetivo do B 

Sau, consta do Manual de Campanha Gpt Log, que esta OM, para fins de adestramento e 

operações, deve contar com os efetivos disponibilizados pela Região Militar ou mobilizados, 

evitando impactos na saúde assistencial. 

 
3.2.1 A Companhia de Saúde Avançada  
 

A Cia de Sau A tem como missões a instalação e operação do Posto de Atendimento 

Avançado (PAA), prover a evacuação de feridos bem como desenvolver assistência 

odontológica e cirúrgica de emergência no PAA. 

A Cia De Sau A é composta, além do Comandante, pela Seção de Comando, Pelotão 

de Apoio, Pelotão de Apoio à Saúde Avançado, Pelotão de Atendimento Avançado e Pelotão 

de Evacuação Avançado, conforme o seguinte organograma: 



 

 

 
Figura 4. Organograma da Cia Sau Avç. Fonte: Manual De Campanha Batalhão De Saúde – 
EXÉRCITO BRASILEIRO (2020a). 

 

 Com relação às missões específicas da Cia Sau Avç, ressalta-se que, em tempos de 

paz, esta é responsável por manter uma equipe em pronto emprego em condições de dar 

suporte às tarefas desenvolvidas pelas OM apoiadas pelo Gpt Log, bem como por manter a 

seção de ensino em condições de adestramento constante e desenvolvimento de estágios 

setoriais, conforme as diretrizes e peculiaridades do Comando Militar de Área (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2020a). 

Igualmente, outra missão de relevância cuja atribuição é da Cia Sau Avç é a aplicação 

do Plano de Emprego de Ambulâncias. A definição do Plano de Emprego de Ambulâncias é: 

6.4.6.3.1 Consiste em uma rede ou sistema de postos de mudas (do posto de muda 
básica e de um ou mais postos de muda intermediária), de um ou mais postos de 
embarque e de postos de controle, ao longo dos eixos de evacuação, estabelecido 
tão logo as unidades se organizem para o combate (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2020a). 

 

Este circuito de ambulâncias tem como finalidade a manutenção de uma ambulância 

pronta para emprego no posto de embarque, possibilitar o controle do fluxo de forma a 

evitar congestionamentos, e reduzir a probabilidade de perdas decorrentes de ataques 

inimigos em virtude da dispersão no terreno (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2020a). 

 



 

 

 
 
Figura 5. Circuito de Evacuação. Fonte: Manual De Campanha Batalhão De Saúde – 
EXÉRCITO BRASILEIRO (2020a). 
 

Relativo ao PAA, Lopes e Costa (2020) indicam que a composição de efetivo desta 

estrutura deve conter os seguintes especialistas:  

 

Tabela 2. Área e Especialidades do PAA 

Área Especialidade 

Medicina 

- Clinico Geral 
- Cirurgia Geral 
- Anestesista 
- Ortopedia e Traumatologia 
- Intensivista 

Odontologia 
- Clinico Geral 
- Cirurgião Bucomaxilofacial 

Farmácia 
- Análises clínico-laboratoriais 
- Hemoderivados 
- Farmácia Hospitalar 

Enfermagem 

- Urgência / Emergência 
- Centro Cirúrgico 
- Central de Material e Esterelização 
- Terapia Intensiva 

Fonte: LOPES; COSTA (2020). 
 



 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com relação à primeira pergunta, o entrevistado indicou, inicialmente, que deve ser 

levado em consideração que o Núcleo do 9º Batalhão de Saúde não possui um QC ou QCP 

aprovado ou mesmo proposto. O núcleo atualmente é composto por 17 militares, sendo 2 

(dois) Oficiais, 5 (cinco) graduados e 12 (doze) cabos e soldados. Estes estão distribuídos 

conforme Tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3. Efetivo existente do Nu 9º B Sau 

CARGO P/G OBS 

Comandante B Sau Ten Cel QMB Interino – vaga é para MFDV 

Subcomandante B Sau 
2º Ten Of Intendente 

Temporário (OIT) 

Acumula: Ch Seç Pessoal 
(S1); Ch Seç Operações (S3); 

e Ch Seç Logística (S4) 

Sargenteante 
(Grupo de Pessoal / Seç 
Cmdo / Cia Cmdo Ap) 

01 (um) S Ten Intendência  

Encarregado de Material 
(Grupo de Material / Seç 

Cmdo / Cia Cmdo Ap) 
01 (um) S Ten Saúde 

Acumula: Auxiliar 
(Grupo da 3ª Seção – 

Operações / Pel Cmdo / Cia 
Cmdo Ap) 

É o encarregado da instrução 
do CFC e CFSD de Saúde. 

Auxiliar do Chefe da Seção 
de Mnt e Sup Cl. VIII do 

Centro de  Operações de 
Saúde 

(Turma da Seção de Mnt e 
Sup Cl. VIII / Grupo do C Op 
Sau / Pel Cmdo / Cia Cmdo 

Ap) 

01 (um) S Ten Saúde 

É o encarregado da 
especificação e aquisição de 

material Classe VIII para 
emprego pelo Batalhão. 

Auxiliar de Pessoal 
(Grupo da 1ª Seção – Pessoal 
/ Pel Cmdo / Cia Cmdo Ap ) 

01 (um) 3º Sgt Téc 
Temporário Saúde 

Acumula: Auxiliar de Saúde 
(Grupo de Saúde / Seção de 
Saúde Pessoal / Pel Cmdo / 
Cia Cmdo Ap ) 

Auxiliar 
(Grupo da 4ª Seção – 
Logística / Pel Cmdo / Cia 
Cmdo Ap ) 

01 (um) 3º Sgt Téc 
Temporário Saúde 

Acumula: Auxiliar de Saúde 
(Grupo de Saúde / Seção de 
Saúde Pessoal / Pel Cmdo / 
Cia Cmdo Ap ) 

Auxiliar de Saúde 
(Grupo de Saúde / Seção de 
Saúde Pessoal / Pel Cmdo / 

Cia Cmdo Ap ) 

01 (um) Cb Saúde  



 

 

Motorista 
(Grupo de Material / Seção 

de Comando / Companhia de 
Comando e Apoio) 

01 (um) Sd EP 
Motorista do Comandante e 

de todo o Batalhão. 

Auxiliar de Saúde 
(Grupo de Saúde / Seção de 
Saúde Pessoal / Pel Cmdo / 

Cia Cmdo Ap ) 

04 (quatro) Soldados do 
Efetivo Variável - Saúde 

 

Auxiliar do Furriel 
(Grupo de Material / Seção 

de Comando / Companhia de 
Comando e Apoio) 

02 (dois) Soldados do Efetivo 
Variável - Intendência 

 

Auxiliar do Encarregado de 
Material 

(Grupo de Material / Seção 
de Comando / Companhia de 

Comando e Apoio) 

02 (dois) Soldados do Efetivo 
Variável - Intendência 

 

Motorista 
(Seção de Transporte /  

Pelotão de Manutenção e 
Transporte / Cia Cmdo Ap ) 

02 (dois) Soldados do Efetivo 
Variável - Motorista 

 

Fonte: Autor e entrevistado. 
 

Referente ao efetivo atual da Cia Sau Avç para o cumprimento das missões previstas 

em tempo de paz, o entrevistado apontou que não há militares designados especificamente 

para compor a Cia Sau Avç no B Sau, em virtude de sua composição ser em formato de 

núcleo atualmente. Ademais, o Comandante indicou que para a montagem e Operação do 

Posto de Atendimento Avançado (PAA) da Cia Sau Avçd, quando necessário, são utilizados os 

militares do batalhão e de outras OMDS do 9º Grupamento Logístico, principalmente 

médicos, auxiliares de enfermagem e dentistas. Também são utilizados militares de Saúde 

das Brigadas que solicitam o apoio de 2º Escalão de Saúde. 

Já no tocante à comparação do efetivo da Cia Avç do B Sau em tempos de paz e em 

tempos de guerra, o entrevistado concordou com a necessidade de ser diferente tendo em 

vista que o QC (quadro de cargos) é calculado para emprego em estado de guerra, enquanto 

que o QCP (quadro de cargos previsto) é calculado para emprego em tempos de paz.  

O mesmo complementou indicando que o emprego da Companhia de Saúde 

Avançada em tempo de paz é normalmente limitado a curtas operações das Grandes 

Unidades, cujo planejamento prevê pouca possibilidade de baixas graves entre os militares, 

muito empregado (PAA) na forma de ACISOS à população.  



 

 

Para o emprego da mesma em guerra há a necessidade de mobilização do efetivo 

completo de militares da área de saúde, pois nesse planejamento a possibilidade de baixas 

graves é muito alta, com funcionamento intenso de Centro Cirúrgico e UTI para fins de 

estabilização da saúde dos feridos em combate e preparação para a evacuação para a Zona 

de Interior, para os Hospitais de Guarnição. 

Sobre o efetivo mínimo adequado para a Cia Avç Sau em tempos de paz e em tempos 

de guerra o entrevistado afirmou que, de acordo com estudo baseado nas missões previstas 

em manual e nas atividades desenvolvidas pela SU, o efetivo mínimo para compor a Cia Sau 

Avç, considerando apenas o correto funcionamento do PAA, é de 68 militares, conforme 

planilha abaixo: 

 

Tabela 4. Proposta de QCP da Cia Sau Avç 

ESPECIALIDADE/CARGO QUANTIDADE 

Chefe: Médico 1 

Cirurgia Geral 3 

Clínica Médica 5 

Anestesiologista 3 

Ortopedia 4 

Radiologia 2 

Odontologia (Cirurgia buco maxilo facial) 3 

Farmácia (Bioquímico) 2 

Enfermeiro 10 

Técnico de Enfermagem (Combatente de Saúde) 15 

Socorrista 15 

Tec Laboratório 3 

Tec Radiologia 2 

TOTAL 68 

Fonte: Autor e entrevistado. 
 

Por fim, no que cerne à avaliação do Comandante sobre a evolução da doutrina 

logística no tocante ao apoio de saúde operacional e a consequente criação do B Sau, em 

virtude de valorosa contribuição por parte do entrevistado, apresentar-se-ão as palavras em 

forma de citação direta: 

“Desde a criação dos Batalhões Logísticos (B Log), o apoio de Saúde Operacional 

ficava à cargo da Companhia Logística de Saúde desses Batalhões. Como cada Brigada do 

Exército Brasileiro possuía o seu B Log, cada Cia Log Sau era responsável pelo 2º Escalão de 



 

 

Saúde da Brigada em Operações (Posto de Triagem, eventualmente reforçado por um 

Pelotão Cirúrgico Móvel do Escalão Superior, conforme planejamento)”. 

Não havia a caracterização da instalação de Saúde Operacional de 3º Escalão até a 

criação da OM “Hospital de Campanha” (H Cmp) da Base de Apoio Logístico do Exército (Rio 

de Janeiro-RJ). Os eventualmente feridos seriam evacuados do 2º para o 4º Escalão de Saúde 

se fosse necessário. Esse primeiro H Cmp, do Modelo Francês, passa a ser o 3º Escalão de 

Saúde dentro da Doutrina do Exército Brasileiro. 

Com a criação do 9º Grupamento Logístico em 2014, primeiro Grande Comando 

Logístico Operacional do Exército Brasileiro, situado em Campo Grande-MS, foi criado 

também o Núcleo do 9º Batalhão de Saúde (Nu 9º B Sau). O Nu 9º B Sau unificou a doutrina 

do P Trig com a do Pel Cir Mv e batizou a nova estrutura de Posto de Atendimento Avançado 

(PAA), que é a estrutura de Apoio de Saúde de 2º Escalão desdobrada pela Cia Sau Avçd do B 

Sau. 

Nesse período surgiu a oportunidade de que o Exército Brasileiro pudesse participar 

de Missões de Paz da ONU na forma de um Hospital de Campanha, mas para isso houve a 

necessidade de atualização da estrutura e instalações do H Cmp (Rio de Janeiro-RJ), dessa 

vez toda apoiada em barracas, não mais em contêineres. Assim, parte da estrutura original 

do primeiro H Cmp (Rio de Janeiro-MS) foi transferida para o Nu 9º B Sau (Campo Grande-

MS), passando a ser um “módulo de H Cmp” existente neste Batalhão. 

Nos dias atuais o Exército passou a valorizar a atividade de Saúde Operacional com a 

criação do Estágio de Saúde Operacional e dos Cursos de APH e APH-T, valorizando a 

atividade com possibilidade de especializações no Brasil e no Exterior para esses 

profissionais, uma vez que os militares de Saúde do Exército dedicavam a maior parte do 

tempo em suas carreiras na Saúde Assistencial. 

O Nu 9º B Sau foi criado a partir da necessidade de se criar uma OM de Saúde 

Operacional completamente desvinculada da Saúde Assistencial. Ele é o resultado dessa 

valorização da atividade de Saúde Operacional, uma vez que ele dispõe das estruturas de 2º 

escalão para apoiar as Operações da 4ª Bda C Mec, da 18ª Bda Inf Fron e 13ª Bda Inf Mtz em 

2º Escalão diretamente em suas Bases Logísticas de Brigada (BLB), além de possuir um 

Módulo de H Cmp para apoiar o Comando Militar do Oeste em 3º Escalão no interior de uma 

Base Logística Terrestre (BLT). 



 

 

“A única ressalva a ser apresentada nesta nova doutrina logística é que os B Log em 

todo o Exército perderam doutrinariamente a sua Cia Log Sau porém nem todos os 

Comandos Militares de Área possuem ainda um Gpt Log com um B Sau. Os únicos B Log que 

mantém suas estruturas de Saúde são os Paraquedista e o Aeromóvel.” 

 

5. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar o efetivo mínimo para integrar a 

Companhia de Saúde Avançada (Cia Sau Avç) do Batalhão de Saúde (B Sau) em tempos de 

paz. A metodologia consistiu de uma pesquisa bibliográfica somada à aplicação de uma 

entrevista, o que permitiu alcançar a proposta do trabalho. 

Inicialmente, foi possível constatar que a temática de efetivos da Cia Sau Avç é 

inédita em termos de publicação. A busca por artigos, livros e documentos bibliográficos nos 

apontou uma lacuna existente na evolução do assunto em questão em virtude da ausência 

de trabalhos. A pesquisa documental apresentou-nos a doutrina logística vigente, sem 

grandes avanços no que cerne à pesquisa científica sobre o assunto. Nota-se que o estudo 

de Lopes e Costa (2020), abordou apenas a questão do PAA, sem avançar em todas as 

missões da Cia Sau Avç.  

Ademais, foi possível identificar que a questão da problemática que envolve os 

efetivos relacionados ao pessoal de saúde com base na nova doutrina de logística terrestre 

não se limita à Cia Sau Avç, mas avança para o efetivo do B Sau também. Outro ponto 

relevante é que a questão também não se estender aos tempos de guerra, tempo em visto a 

dificuldade de se prever situações de emprego até então atípicas do cotidiano no Exército 

Brasileiro. 

Pode-se constatar que a indicação elencada pelo atual Cmt do 9º B Sau se faz 

pertinente, em virtude de sua experiência na coordenação do emprego do pessoal de saúde 

na única Organização Militar desta denominação existente na Força Terrestre atualmente. 

Os indicativos de efetivo a ser elencado para a composição da Cia Sau Avç se fazem 

coerentes com as missões da referida SU, sendo assim uma proposta factível de 

experimentação. Assim sendo, indica-se a composição de 68 (sessenta e oito) militares para 

a Cia Sau Avç, abrangendo todas as especialidades necessárias ao cumprimento da missão. 

Entretanto, esta pesquisa apresenta como limitações a amostra de apenas o Cmt 9º B 

Sau como militar experiente que contribui com este trabalho, a recente e ainda imatura 



 

 

aplicação da nova doutrina logística terrestre e a ausência de pesquisas anteriores que 

viabilizem uma abordagem mais objetiva. 

Como proposta de estudos futuros, indica-se a exploração de um efetivo maior de 

opinantes e de militares com experiência na área de saúde operacional para acrescentar 

visões que contribuam com o avanço da temática.  
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