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RESUMO 
 

O emprego de agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN) tem avançado 
com proporções cada vez mais fatais nos campos de batalhas, sendo necessário uma 
preparação específica para lidar com os efeitos desses elementos. Neste contexto, ressalta-
se a importância do apoio de saúde especializado, considerando todas as peculiaridades dos 
agentes QBRN. Assim sendo, esta pesquisa teve como objetivo apresentar as peculiaridades 
da atuação do Pelotão de Saúde(Pel Sau) DQBRN no emprego do Batalhão DQBRN. Para 
atingir este objetivo, foi aplicada uma metodologia composta de uma pesquisa bibliométrica 
e documental, assim como a aplicação de questionários com perguntas que visavam apurar 
a percepção dos militares componentes do Pel Sau DQBRN. Como conclusão foi possível 
identificar que o Pel Sau DQBRN possui uma capacitação específica periódica juntamente 
com uma capacidade de material adequada para seu emprego. Já no que se refere ao 
efetivo, há a necessidade de se aprofundar nos estudos a fim de atender melhor a demanda 
de atribuições.   
 

 
Palavras-chave: Defesa química biológica radiológica e nuclear. Saúde Operacional. Apoio de 
Saúde. Exército Brasileiro. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The use of chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) agents has advanced with 
increasingly fatal proportions on the battlefield, requiring specific preparation to deal with 
the effects of these elements. In this context, the importance of specialized health support is 
highlighted, considering all the peculiarities of CBRN agents. Therefore, this research aimed 
to present the peculiarities of the performance of the DQBRN Health Squad in the 
employment of the DQBRN battalion. To achieve this objective, a methodology consisting of 
bibliometric and documentary research was applied, as well as the application of 
questionnaires with questions aimed at ascertaining the perception of the military members 
of the Pel Sau DQBRN. As a conclusion, it was possible to identify that the Pel Sau DQBRN 
has a specific periodic training along with a material capacity suitable for its use. With regard 
to staff, there is a need to deepen the studies in order to better meet the demand for 
assignments. 
 

Keywords: Radiological and nuclear chemical biological defense. Operational Health. Health 

Support. Brazilian Army.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução das formas de combate no mundo atual é algo que deve ser 

acompanhado pelas Forças Armadas. A utilização de agentes químicos, biológicos, 

radiológicos e nucleares (QBRN) tem avançado com proporções cada vez mais fatais nos 

campos de batalhas, sendo necessário uma preparação específica para lidar com os efeitos 

desses elementos.  

De acordo com o Manual de Campanha de Defesa Química, Biológica, Radiológica e 

Nuclear (DQBRN): 

“A DQBRN é composta de ações que realizam o preparo do material e o 
adestramento de pessoal diante da ameaça QBRN. Compreende a dispersão tática, 
o afastamento das áreas contaminadas, a descontaminação e as medidas para 
evitar a contaminação.“ (BRASIL, 2016). 

Na DQBRN, o Batalhão DQBRN (Btl QBRN) é uma organização especialmente 

capacitada, tendo suas frações vocacionadas para atuar no ambiente QBRN. O Btl QBRN é 

responsável por conduzir tarefas relacionadas ao reconhecimento, à detecção e à 

identificação de agentes QBRN, além da descontaminação de pessoal, viaturas, 

equipamentos, instalações e áreas (BRASIL, 2020). 

Neste contexto, há a necessidade de se destacar o apoio de saúde em ambiente QBRN 

que tem como missão preservar a vida humana e deve considerar as características e efeitos 

dos perigos QBRN. No caso da organização do Btl DQBRN, ressalta-se o Pelotão de Saúde 

QBRN (Pel Sau QBRN) que é uma fração  responsável por proporcionar o apoio de saúde 

para manter a descontaminação de pessoal e a descontaminação técnica. 

O apoio de Saúde em ambiente QBRN é realizada através das seguintes atividades: 

                                                           
1
 Capitão médica Especialista em Dermatologia, Escola Aperfeiçoamento de Oficiais.. E-mail: 

alineragno.med@gmail.com 
2
 Médica Veterinária, Especialista em Administração Hospitalar pela UNIS – Universidade do Sul de Minas, 

Major servindo na Escola de Saúde do Exército. E-mail: marciahollanda.eb@gmail.com 
 
 



 

 

inteligência de saúde; estimativas de saúde; vigilância de saúde; coleta de amostras; análise 

laboratorial; triagem e descontaminação de pacientes; tratamento de saúde; tratamento de 

saúde; evacuação; e apoio aos assuntos mortuários. 

Referente ao apoio de saúde no Btl DQBRN, este é realizado pelo Pel Sau QBRN e sua 

doutrina é recente (2020), o que nos faz refletir sobre a atuação doutrinária e prática.  

O presente estudo justifica-se em favor de seu ineditismo, haja vista que não foram 

encontradas publicações sobre o tema em questão após pesquisa nas principais plataformas 

de divulgação de artigos científicos no meio militar e civil.  

Ademais, o tema possui relevância no cenário militar mundial em virtude da evolução 

da forma de atuação das Forças Armadas componentes dos países desenvolvidos, 

destacando a ampliação do emprego de material DQBRN nas ações ofensivas e defensivas ao 

redor do globo terrestre. Por fim, a possibilidade de contribuições para o aprimoramento da 

doutrina militar terrestre ratifica a importância de explorar o assunto através da evolução da 

pesquisa científica na temática em questão. 

O presente trabalho terá como objetivo apresentar as peculiaridades da atuação do 

Pelotão de Saúde DQBRN no emprego do batalhão DQBRN.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Para a estruturação desse projeto de pesquisa, sua metodologia e limitações de 

estudo, foram utilizados conceitos existentes em “Metodologia científica: um manual para a 

realização de pesquisas em administração” (OLIVEIRA, 2011) e “Como elaborar projetos de 

pesquisa” (GIL, 2002).  

Nessa pesquisa, será realizada uma pesquisa descritiva quanto ao seu objetivo. As 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Ainda, de acordo com Aaker, Kumar & Day (2004), a pesquisa descritiva, 

normalmente, usa dados dos levantamentos e caracteriza-se por hipóteses especulativas 

que não especificam relações de causalidade. 

Quanto à natureza, será uma pesquisa qualitativa tendo em vista que segundo 

Triviños (1987), a abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu 

significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto. Ainda, 



 

 

conforme Gil (2008), a análise qualitativa viabiliza a investigação profunda das questões 

relacionadas ao objeto de estudo e valoriza o contato direto com a situação estudada. 

Enquanto o pesquisador se aprofunda em sua investigação no qual os dados coletados são 

principalmente descritivos.  

Quanto à escolha do objeto de estudo será por estudo de caso, segundo Yin (2001), é 

caracterizado pelo estudo exaustivo dos fatos o que possibilita um amplo e detalhado 

conhecimento da realidade e dos fenômenos em pesquisa.  

“Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente definidos” (YIN, 2001 p. 33). 

 

No que se refere à técnica para coleta de dados será por questionário aplicado por 

meio eletrônico e pesquisa documental e bibliográfica. Por fim, com os dados obtidos será 

feita uma análise de conteúdo na qual Laville e Dionne (1999) sugerem que sejam feitos 

fragmentos que traduzam ideias particulares a fim de possibilitar ao pesquisador uma maior 

aproximação com o conteúdo em análise. 

Inicialmente foi realizada uma 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 (discussão de resultados). Em paralelo à revisão bibliográfica foram 

realizados levantamentos documentais em manuscritos e normativos que contribuíram com 

o avanço do assunto nesta pesquisa.  

Sobre a revisão biliográfica 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: "Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear”, “Batalhão DQBRN" e 

“Saúde”. O espaço temporal selecionado para a busca foi de 2016 até 2021, tendo em vista 

que 2016 foi a publicação da doutrina sobre DQBRN no Exército, por meio do Manual de 

Campanha DQBRN – EB70-MC-10.233. O critério de exclusão foi aplicado para os artigos que 

após leitura que não se referiam ao objetivo principal da presente pesquisa.  



 

 

Ademais, foram realizados questionários junto aos militares de saúde que realizaram a 

especilização em DQBRN e uma entrevista com o Cmt 1o Btl DQBRN a fim de buscar suas 

percepções sobre a atuação do Pel Sau DQBRN.  

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

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

necessários para o melhor entendimento do tema DQBRN e abordar, de forma crítica e 

sucinta, assuntos que se relacionem com o escopo desta pesquisa. 

3.1 DQBRN NAS OPERAÇÕES 
 

Em virtude do presente estudo focar na atuação do Pel Sau DQBRN, faz-se necessário 

abordar a temática das operações DQBRN, a fim de esclarecer aos leitores a 

contextualização necessária para compreensão do trabalho.  

Cabe inicialmente apresentar a diferença conceitual entre ameaça QBRN e perigo 

QBRN: 

“AMEAÇA QBRN: é a intenção de proliferar ou de empregar ADM (Armas QBRN) 
convencionais ou dispositivos improvisados que disseminem o Perigo QBRN. 

PERIGO QBRN: é toda gama de agentes químicos, biológicos, radiológicos e 
nucleares que produzem efeitos nocivos à saúde e à integridade de materiais. É 
gerado pelo ataque com ADM (Arma QBRN) ou pela disseminação acidental ou 
deliberada de MIT.” (BRASIL, 2016) 

3.1.1 Capacidade Operativa de Defesa Química Biológica, Radiológica e Nuclear 
 

Inserida na Função de combate proteção, a DQBRN compõe a capacidade militar 

terrestre de proteção e realiza o reconhecimento, a detecção, e descontaminação de pessoal 

e material (BRASIL, 2016).  

A capacidade operativa de DQBRN pode ser definida como: “a reunião das atividades 

que permitem à Força Terrestre realizar ações de não-proliferação de ADM, 

Contraproliferação de ADM e Gerenciamento de Consequências (GCon) QBRN” (BRASIL, 

2016). 

 



 

 

 

 

Figura 1 – Capacidade operativa DQBRN 
Fonte: Manual de Campanha DQBRN – BRASIL (2016). 

3.2 APOIO DE SAÚDE EM AMBIENTE QBRN  

As ações do apoio de saúde são balizadas pelo IRVA (Inteligência, Reconhecimento, 

Vigilância e Aquisição de Alvos). Estas ações são devidamente elencadas pela figura 2 abaixo: 

 

Figura 2 – Ações apoio de saúde DQBRN 
Fonte: Manual de Campanha DQBRN – BRASIL (2016). 



 

 

 

Figura 3 – Sequência de evacuação dos feridos DQBRN 
Fonte: Manual De Campanha DQBRN – BRASIL(2016). 

De acordo com Dias e Azevedo (2020), Até o ano de 2012 não havia previsão de 

atividades específicas de saúde em operações de DQBRN. A ocorrência de eventos de grande 

porte realizados no Brasil, tais como Copa do Mundo, Olimpíadas e V Jogos Mundiais 

Militares, evidenciaram a necessidade do apoio de saúde especializado, sendo o módulo de 

saúde incluído no sistema DQBRN. 

Ademais, cabe destacar que no tocante às Forças de respostas QBRN, o módulo de 

saúde tem como atribuições: 

“- assessorar, planejar, coordenar e executar as tarefas para atendimento inicial 
(medidas de suporte à vida e de controle inicial das lesões) das vítimas expostas a 
agentes QBRN; 

- instalar e operar um Posto de Saúde (PS) no interior do P Descon Tot; 

- planejar e coordenar a evacuação (terrestre e/ou aérea) dos feridos submetidos a 
agentes QBRN (Fig 6); e 

- coordenar o apoio de saúde hospitalar, por meio de Organizações Militares de 
Saúde (OMS) do EB e demais Forças Armadas (FA) e/ou Organizações Civis de 
Saúde (OCS) contratadas “(BRASIL, 2017). 

 

Outra capacidade de atuação do apoio de saúde na DQBRN é em ações de 

descontaminação, considerando os efeitos imediatos e retardados dos agentes QBRN.  



 

 

Neste contexto, tabela abaixo relaciona os escalões de descontaminação com as 

fases do apoio de saúde, considerando a sequência de atividades desenvolvidas: 

Tabela 1 – Apoio de Sau e Esc de Descontaminação 

FASE ONDE OCORREU 
AÇÃO DE DQBRN 

NECESSÁRIA 

1a 
Pelotão → Área de Trens da Subunidade 

(AT/SU) 
Descon 1º Esc (Imediata) 

2a T/SU → Área de Trens da unidade (AT U) Descon 2º Esc (Operacional) 

3a 
AT U → Companhia Logística de Saúde (Cia Log 

Sau) Brigada/ Divisão de Exército (Bda/DE) 
Descon 3º Esc (Completa) 

4a Bda/DE → Hospital de Campanha (H Cmp) 
Descon interna, se for o caso 

(SFC) 

5a H Cmp → Hospital de referência Recuperação 

Fonte: BRASIL (2017). 
 

Outrossim, a criação do Curso de Defesa Quimica, Biológica, Radiológica e Nuclear 

para Oficiais do Serviço de Saúde, por meio da Portaria Nr 277 EME, de 19 de julho de 2016, 

viabilizou a especialização na temática de DQBRN para o pessoal de Saúde. O referido curso 

tem como finalidade habilitar os Oficiais de Saúde e do Quadro Complementar de Oficiais 

(Veterinários e Enfermeiros) a 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. 

 

3.2.1 O Pelotão de Saúde DQBRN do Btl DQBRN 

 

O pelotão de Saúde DQBRN é uma fração integrante da Companhia de Apoio às 

Operações DQBRN, conforme Organograma ilustrado na Figura 4 abaixo: 



 

 

 

Figura 4 – Organograma Cia Ap Op DQBRN 
Fonte: Manual De Campanha Batalhão DQBRN – BRASIL (2020). 

As principais tarefas do Pel Sau DQBRN são: 

“a) realizar ou apoiar a triagem de saúde de contaminados;  
b) proporcionar suporte básico à vida durante a descontaminação;  
c) conduzir evacuação de contaminados;  
d) garantir a não proliferação de doenças;  
e) preparar o atendimento de saúde QBRN; e  
f) avaliar o risco à saúde da população civil na A Op.” (BRASIL, 2020) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com o objetivo de apurar a percepção dos militares de saúde que realização 

especialização em DQBRN sobre a atuação do Pel Sau DQBRN, foi aplicado um questionário 

contendo perguntas, conforme a tabela 1 abaixo: 

Tabela 2 – Perguntas do questionário aplicado 

Nr Pergunta 
Tipo de 

Pergunta 

Opções de 

Resposta 

1 
Quais as missões específicas relacionadas à DQBRN o 

Pel Sau QBRN foi empregado recentemente? 
Aberta - 

2 
O Pel Sau QBRN possui material adequado para o 

cumprimento de suas missões? 
Fechada 

Sim / Não / 

Em parte 

3 
O Pel Sau QBRN possui efetivo de pessoal adequado 

para o cumprimento de suas missões? 
Fechada 

Sim / Não / 

Em parte 

4 
No tocante à capacitação de pessoal e adestramento, o 

Pel Sau QBRN possui um programa específico? 
Fechada Sim / Não 



 

 

5 

Considerando pessoal e material, de 1 a 10, como você 

considera que o Pel Sau QBRN está apto para o 

cumprimento de suas missões? 

Fechada De 1 a 10 

Fonte: Autor 
 

O questionário foi respondido por 17 militares, no período entre 09 e 20 de agosto de 

2021, sendo realizado através de formulário no sistema google forms. As respostas recebidas 

foram consolidadas e tabuladas por meio do programa Microsoft Excel de forma a facilitar a 

apresentação dos resultados. 

Com relação às missões específicas relacionadas à DQBRN que o Pel de Sau DQBRN 

foi empregado recentemente, os militares indicaram os seguintes eventos principais: 

Desinfecção do COVID-19 (2021), Olimpíadas (2016), Copa do Mundo (2014) e Copa das 

Confederações (2013). 

No tocante a existência de material adequado para o cumprimento das missões os 

militares apresentaram as respostas conforme ilustradas no gráfico 1 abaixo: 

 

Gráfico 1 – Percepção sobre a existência de material adequado para o emprego do Pel Sau 

DQBRN 

De acordo com Gráfico 1, é possível identificar que a maioria dos militares que 

responderam à pesquisa consideram que a disponibilidade de material não é considerada 

58,80% 

5,90% 

35,30% 

O Pel Sau DQBRN possui material adequado 
para seu emprego? 

Sim

Não

Em parte



 

 

como um obstáculo para o cumprimento de suas missões, tendo em vista que a maioria 

avaliou que o Pel Sau DQBRN possui material adequado para seu emprego. 

Sobre o efetivo disponível para o cumprimento de suas missões, os militares 

indicaram suas percepções conforme ilustrado no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Percepção sobre o efetivo de pessoal adequado para o emprego do Pel Sau 

DQBRN 

Na Ilustração do Gráfico 2, nota-se que no tocante ao pessoal o Pel Sau DQBRN 

carece de adaptações, tendo em vista que a maioria dos militares que responderam à 

pesquisa indicaram que o efetivo existente atende em parte ou não atender o necessário 

para o cumprimento das missões. 

Com relação à capacitação de pessoal e adestramento do Pel Sau DQBRN, o gráfico 3 

ilustra a percepção dos militares respondentes. 

35,30% 

17,60% 

47,10% 

O Pel Sau DQBRN possui efetivo de pessoal 
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Gráfico 3 – Percepção dos militares com relação a capacitação específica e adestramento do 

Pel Sau DQBRN 

Conforme Gráfico 3, compreende-se que o Pel Sau DQBRN possui um adestramento 

adequado e um programa de capacitação específica, em virtude da maioria dos militares, 

76,5%, indicarem tal proposição. 

Já referente à avaliação sobre a aptidão do Pel Sau DQBRN para o cumprimento de 

suas missões, o Gráfico 4 ilustra o panorama indicado: 

 

Gráfico 4 – Avaliação sobre a aptidão para atuação do Pel Sau DQBRN  
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No que tange à avaliação sobre a aptidão do Pel Sau DQBRN para o cumprimento de 

suas missões, conclui-se que os militares indicaram perspectivas positivas e expressivas, 

tendo em vista que mais de 70% indicaram nota superior ou igual a 7,0 (sete) em uma 

possibilidade de avaliação de 1 a 10. 

No tocante às entrevistas realizadas, foi seguido o seguinte roteiro de perguntas: 

Tabela 3 – Roteiro de perguntas da entrevista 

Nr Ordem Pergunta 

1 
Como o Sr considera a importância da atuação do Pel Sau no cumprimento das 

missões do Btl DQBRN? 

2 
O Btl DQBRN possui capacitação específica para o pessoal de Sau do Pel Sau 

QBRN? 

3 
No tocante à doutrina DQBRN, o senhor visualiza alguma oportunidade de 

melhoria da atuação do Pel Sau DQBRN? 

Fonte: Autor 
 

Na condução do roteiro da entrevista com o Cmt do 1o Btl DQBRN, no que se refere à 

importância do Pel Sau DQBRN, este indicou que o Pel Sau DQBRN é uma fração 

fundamental no planejamento e na execução de Operações que envolvam Agentes QBRN.  

No planejamento, a fração é responsável pela preparação do atendimento de 

contaminados e pela avaliação de risco à saúde da população civil, na A Op. Além disso, 

realiza o apoio à triagem de contaminados e auxilia no suporte básico à vida nas tarefas de 

descontaminação de pessoal e de descontaminação técnica. Cabe salientar que o Pel Sau 

tem a missão de monitorar o bem estar e prestar os primeiros socorros em casos de 

acidentes envolvendo os integrantes do Btl.  

Sobre a capacitação específica do Pel Sau DQBRN, o Cmt informou que o Pel Sau 

QBRN é uma fração da Cia Ap Op DQBRN, que atualmente não está ativada no QCP do 1o Btl 

DQBRN. Porém, a Seção de Saúde do Btl é composta por uma especialista em DQBRN de 

saúde. Esta, durante o período de qualificação e de adestramento, realiza com seus cabos e 

soldados a montagem e a operação dos equipamentos de saúde QBRN utilizados pelo Btl na 

Triagem QBRN e nas tarefas de descontaminação. 

Por fim, no tocante à doutrina DQBRN o Cmt 1o Btl DQBRN indicou não ter 

oportunidades de melhoria para a atuação do Pel Sau DQBRN. 



 

 

Cabe ressaltar que os resultados obtidos não puderam ser comparados com outros 

estudos, pois há uma lacuna existente no tocante à quantidade de trabalhos publicados que 

abordem a temática. Pouquíssimos foram encontrados nas principais fontes de pesquisa 

cabíveis, o que evidenciou uma necessidade de se estimular o desenvolvimento de pesquisas 

científicas que contribuam com a Força Terrestre. 

O emprego de ações relacionadas à DQBRN em eventos recentes no cenário nacional, 

contribuíram com a propagação da doutrina QBRN visando uma preparação mais adequada 

do Exército Brasileiro nesta capacidade fundamental. Neste contexto, destaca-se a criação 

do curso de especialização em DQBRN para Oficiais de Saúde e do Quadro Complementar de 

Oficiais (Veterinários e Enfermeiros) como propulsor da doutrina de saúde QBRN, refletido 

nos resultados positivos obtidos.  

Entretanto, cabe ressaltar que o Pel Sau DQRBN não se encontra ativado atualmente 

no 1o Btl DQBRN tendo seu pessoal empregado na Seção de Saúde da OM. Naturalmente, 

deduz-se que os militares capacitados e especializados constituem essa fração em missões 

que necessitem seu emprego. 

 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo principal apresentar as peculiaridades da atuação 

do Pelotão de Saúde DQBRN no emprego do batalhão DQBRN por meio da apresentação de 

suas atribuições e da percepção dos militares sobre a preparação e a capacidade de atuação 

do referido pelotão. 

Com base nos resultados apresentados foi possível verificar que o Pel Sau DQBRN, de 

forma geral, embora não esteva ativado na atualidade, se encontra organizado e preparado 

para atuar, conforme emprego do Btl DQBRN. Há que se ressalvar a necessidade de atenção 

especial ao efetivo de pessoal necessário ao seu emprego. 

Como oportunidade de estudos futuros, sugere-se a exploração de como são 

realizadas as capacitações do Pel Sau DQBRN, assim como um estudo sobre o efetivo 

adequado para atuação do Pel Sau DQBRN do Btl DQBRN. 
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