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RESUMO 

 
A Medicina Operacional é o referencial da Saúde Militar no apoio à prontidão das Forças 
Armadas, na capacidade de prestar apoio em combate, com organização própria, meios 
especializados e formação adequada. A medicina existe desde há muito tempo. Iniciou como 
atividade humanitária de base empírico-espontânea na mais remota antiguidade. A pesquisa 
teve como objetivo geral, descrever através de uma pesquisa bibliográfica a evolução da 
medicina operacional no Brasil. Já os objetivos específicos foram: demonstrar como o médico 
aprimorou seus conhecimentos e estudar a evolução da medicina operacional no Brasil. A 
metodologia utilizada foi de campo bibliográfica, onde utilizou-se de artigos que defendiam a 
temática aqui abordada. No entanto, a medicina militar norteada pela necessidade de se 
encontrar soluções urgentes e imediatas para os problemas, apresenta, por essas razões, o 
Corpo de Saúde do Exército Brasileiro importante destaque em ultrapassar as trincheiras do 
conhecimento dos séculos. 
 

Palavras-chave: Evolução. Medicina Operacional. Brasil. Pesquisa. 
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ABSTRACT 

 
Operational Medicine is the benchmark of Military Health in supporting the readiness of the 
Armed Forces, in the ability to provide support in combat, with its own organization, 
specialized means and adequate training. Medicine exists for a long time. It began as an 
empirical-spontaneous humanitarian activity in the most remote antiquity. The research 
aimed to describe the evolution of operational medicine in Brazil through a literature review. 
The specific objectives were: to demonstrate how physicians improved their knowledge and 
to study the evolution of operational medicine in Brazil. The methodology used was from the 
bibliographical field, which used articles that defended the theme addressed here. However, 
military medicine, guided by the need to find urgent and immediate solutions to problems, 
presents, for these reasons, the Brazilian Army Health Corps with an important prominence 
in overcoming the trenches of knowledge of the centuries. 
 
Keywords: Evolution. Operational Medicine. Brazil. Research. 
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 A EVOLUÇÃO DA MEDICINA OPERACIONAL NO BRASIL 

 

CRISTIANNE LIMA FABRIS 

YAN SURIGUÉ UZÊDA FERREIRA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Medicina Operacional é considerada como sendo toda atividade de saúde realizada 

em operações militares tanto em tempo de paz como em situações de conflito, incluindo as 

operações de paz, as humanitárias, a resposta às catástrofes e às crises. Além dos ambientes 

operativos especiais (selva, montanha, caatinga, glacial e a bordo de embarcações, 

aeronaves, submarinos e viaturas). 

Portanto, compreende-se que na Medicina Operativa os recursos humanos, os 

recursos materiais e o sistema de apoio logístico podem encontrar-se restritos, o que requer 

ações de planejamento e preparo, nos níveis Tático, Operacional e estratégico, 

consubstanciadas em conhecimentos epidemiológicos, médicos, tecnológicos e doutrinários 

(BRASIL, 2017). 

A Medicina Operacional é o referencial da Saúde Militar no apoio à prontidão das 

Forças Armadas, na capacidade de prestar apoio em combate, com organização própria, 

meios especializados e formação adequada (MENDES, 2013). 

O reconhecimento da efetividade da assistência precoce às pessoas em situação 

de emergência, seja por mal súbito, acidentes ou violência, resultou no surgimento de vários 

serviços de saúde, públicos e privados, de atendimento pré-hospitalar (APH) e de remoção 

inter-hospitalar. 

Os avaliadores de qualidade dos serviços médicos costumam empregar 

questionários para fazê-lo. Esquecem que grande parte do êxito ou fracasso da relação 

médico-paciente depende da possibilidade de o médico atender às demandas subjetivas de 

seus pacientes. Demandas que nem sempre são conscientes e, por isto, quase nunca são 

inteiramente comunicadas ao clínico de forma direta e facilmente perceptível. A medicina 

existe com uma dimensão de atividade técnica especializada porque assim serve melhor aos 

propósitos que a motivaram e a fizeram se desenvolver. Mas a técnica de curar não se reduz 

 



 

 

 

a uma prestação de serviço. O exercício do ato médico só deve beneficiar a quem o recebe e 

a quem o presta. Mas, prioritariamente a quem o recebe, o paciente. Esta é a regra de ouro 

da medicina. Mas este benefício, a cura médica, nem sempre é a sanação. Em geral, é o 

cuidado. 

O desenvolvimento desses serviços culmina com a necessidade de profissional 

qualificado que atenda as especificidades do cuidado de enfermagem a ser realizado, 

durante o APH ou a remoção inter-hospitalar, com vistas à prevenção, proteção e 

recuperação da saúde (GENTIL, 2019). 

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) teve início há mais de 30 anos na América do 

Norte e Europa, apresentando notável expansão logo após a Guerra do Vietnã (1962-1973), 

quando as autoridades norte-americanas perceberam que a atuação de socorristas nos locais 

de batalha e nos transportes para hospitais reduzia significativamente a mortalidade e 

aumentava o tempo de sobrevida dos soldados feridos (PEREIRA, 2018). 

No Brasil, o APH foi regulamentado somente em 1989, devido ao surgimento 

oficial do serviço de atendimento às emergências médicas – resgate na cidade de São Paulo, 

sendo inicialmente desenvolvido segundo os moldes norte-americanos e operacionalizado 

prioritariamente pelo Corpo de Bombeiros (RAMOS, 2017). 

Dessa forma surgiram as seguintes problemáticas: como a medicina sofreu 

evolução considerável? 

Portanto, a pesquisa teve como objetivo geral, descrever através de uma pesquisa 

bibliográfica a evolução da medicina operacional no Brasil. Já os objetivos específicos foram: 

demonstrar como o médico aprimorou seus conhecimentos e estudar a evolução da 

medicina operacional no Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para ROESCH (2007, p. 123), 

 
A metodologia é a forma pela qual será elaborado o projeto. Para definir o tipo de 
pesquisa o mesmo autor recomenda que esta escolha seja norteada a partir dos 
objetivos do estudo, nesta fase se distingue entre o delineamento da pesquisa e as 
técnicas de coleta e análise de dados que será utilizada. 

 



 

 

 

A pesquisa quanto aos procedimentos é de campo bibliográfica e de levantamento, 

GIL (2009) comenta que os estudos de campo apresentam muitas semelhanças com os 

levantamentos. Distinguem-se destes, porém, em relação principalmente a dois aspectos. 

Primeiramente, os levantamentos procuram ser representativos de um universo definido e 

fornecer resultados caracterizados pela precisão estatística. Quanto a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. Embora em que os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há 

pesquisa desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.   

Quanto a abordagem a pesquisa, ela é quanti-qualitativa, de acordo com MINAYO 

(2010) abordagens quantitativas-qualitativas passaram a significar não apenas duas formas 

“profissionalmente distintas” de apreender (epidemiologia) e compreender (antropologia) o 

real, mas duas modalidades de investigação com campos teóricos próprios delimitados e 

frequentemente antagônicos. 

Para elaboração desta revisão, foram utilizadas as seguintes etapas: escolha do tema, 

seleção da questão de pesquisa, coleta dos dados nas bases de dados eletrônicas, através de 

critérios de inclusão e de exclusão para seleção da amostra, leitura e análise crítica dos 

artigos, interpretação e apresentação dos resultados evidenciados. 

A busca e seleção dos artigos ocorreram na BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) 

utilizando como base de dados a LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde) 

e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). Foram escolhidos os descritores controlados 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Evolução. Medicina Operacional. Brasil. 

Pesquisa. 

Quanto ao objetivo da pesquisa, ela é exploratória e descritiva, para Santos (2002) 

explorar é tipicamente a primeira aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade 

em relação a um fato ou fenômeno. Quase sempre se busca essa familiaridade pela 

prospecção  de materiais que possam informar ao pesquisador a real importância do 

problema, o estágio em que se encontram as informações já disponíveis  a respeito do 

assunto, e até mesmo revelar  ao pesquisador novas fontes de informação. Por isso, a 

pesquisa exploratória  é quase sempre feita como levantamento bibliográfico, entrevistas 

com profissionais que estudam/atuam na área, visitas a web sites etc. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   



 

 

 

 

A história da medicina teve início há milhares de anos, com origem em rituais e magi-

as que tinham como objetivo afastar as doenças. A arte de curar (significado por trás da pa-

lavra medicina) é, portanto, uma prática antiga, mas que está em constante evolução. O mis-

ticismo perdeu espaço para o olhar científico, mas as influências do passado estão presentes 

até hoje. Um exemplo é o símbolo da medicina, o bastão de Esculápio, que é representado 

por uma serpente enrolada em um cajado. 

O Brasil, que antes era uma terra de poucas doenças, tornou—se até um país mal 

afamado. Havia na Europa, nos portos de embarque para a América do Sul, avisos assim: 

“Este navio não tocará em portos do Brasil”. E que foram e quais foram os profissionais que 

aqui exerceram a medicina? Os que vieram no século XVI e também no século XVII eram to-

dos cristãos novos, filhos de um pai (ou mãe) cristão e judeu. Eles vinham fugidos, vinham 

para escapar da inquisição que já estava instalada em Portugal, e aqui se espalharam pelas 

povoações do litoral e também em algumas do interior. E que medicina era essa que eles 

exerceram? A mais rudimentar possível, de poucos conhecimentos, levando o arcebispo do 

Pará, D. Frei Caetano Brandão, a dizer no século XVIII: “É preferível a gente tratar—se com 

um tapuia do sertão do que com um médico de Coimbra.” E por que? Porque o tapuia do 

sertão observava com melhor instinto. 

“Tempos houve em que os feridos eram abandonados à sua sorte em convivência 

com os cadáveres que juncavam os campos de batalha, transformados em palcos de indizí-

veis carnificinas…” É recente a integração do Serviço de Saúde escalonado ao longo do dispo-

sitivo militar territorial de tempo de Paz ou de campanha. 

Dentro do planejamento operacional, o planejamento de atendimento médico deve 

estar incluído e deve ser executado em íntima colaboração com as outras divisões de estado-

maior. O médico deve ser capaz de assessorar adequadamente o Comando da Força. Os pro-

fissionais de saúde militar necessitam desenvolver elevada capacidade de liderança e de ma-

nejo da administração para superar as adversidades como tempo, imprevisibilidade e o am-

biente no teatro de operações. 

No Brasil, em 1921, foi criada a Inspeção do Trabalho, circunscrita ao Rio de Janeiro. 

Com a reforma constitucional de 1926, estabeleceu-se a competência da União para legislar 

sobre o assunto. E em 1931, durante o governo Getúlio Vargas, foi criado o Departamento 

Nacional do Trabalho, com a função de fiscalizar o cumprimento de leis sobre acidentes labo-



 

 

 

rais, jornada, férias, organização sindical e trabalho de mulheres e menores. Um ano depois, 

foram criadas as inspetorias regionais nos estados da federação, posteriormente transforma-

das em Delegacias Regionais do Trabalho. 

A obrigatoriedade de comunicação de acidentes dessa natureza à autoridade policial 

foi estabelecida por decreto, em 1934, pelo Departamento Nacional do Trabalho, que tam-

bém previa a imposição de multas administrativas. 

Segundo SOUSA (2012) descreve que a imprevisibilidade temporal e física de 

acidentes de grande dimensão ou catástrofes provocadas pelo Homem ou por fenômenos 

naturais, para além da prevenção, obriga-nos a estar permanentemente preparados para a 

sua ocorrência, mesmo que nunca venham a acontecer. As estruturas de saúde, momente a 

emergência pré-hospitalar e as urgências dos hospitais devem ter como objetivo manter um 

nível de resposta adequado; neste sentido, os referidos PEE dos hospitais (vulgo: planos de 

catástrofe), tornam-se uma determinante ferramenta na organização da resposta à 

emergência externa, em situações em que é ultrapassada a normal capacidade de resposta 

em meios e recursos disponíveis. 

Quando os casos de trauma são dominantes, surgem um conjunto de problemas 

tipificados: o hospital mais próximo recebe a maioria das vitimas, a maioria dos doentes não 

requer tratamento avançado ou diferenciado, a orientação dos doentes pode não ser feita 

para o hospital mais apropriado, as comunicações são difíceis, há dificuldades no transporte 

de vitimas e grande número de profissionais acorrem ao hospital (FOWLER et al., 2004). O 

seu impacto no funcionamento das unidades hospitalares é grande, podendo paralisá-las 

face à avalanche de doentes, com os riscos inerentes de falhas assistenciais na triagem e 

tratamento dos doentes mais graves. Contudo, não podemos direcionar as preocupações 

organizativas apenas para as situações de múltiplas vitimas de trauma ou de epidemia, dada 

sua maior probabilidade de acontecerem; a possibilidade de outras ocorrências, acidentes ou 

agressões (químicas ou biológicas) devem ser encaradas, e planejadas as respectivas 

respostas (qualquer que seja a sua gênese ou contexto). 

Para DEVEREAUX et al., (2007) perante a necessidade de dar resposta a tão elevado 

número de doentes e de manter o nível de cuidados, há que pensar em alternativas para 

aumentar a prestação de cuidados intensivos e alargar ao maior número possível de doentes 

este tipo de cuidados diferenciados. Esta necessidade é recente e terá sido despertada no 

início da década passada perante o surto epidêmico da SARS em 2002/2003, por recentes 



 

 

 

catástrofes naturais, por atentados terroristas e pelas ameaças de bioterrorismo e de 

epidemia da gripe. 

 

Nato (2009) aponta o desenvolvimento de conceitos, políticas e doutrina; a 

contribuição para a sustentação da Força; incrementação do relacionamento com 

organizações militares e civis; melhoria da capacidade de projeção de forças e da 

disponibilidade de Forças Médicas; desenvolvimento de estruturas de comando e controle 

médico; cumprimento das exigências de gestão de informação e tecnologia; e melhoria da 

interoperabilidade entre nações. 

Num acidente de grandes dimensões ou catástrofe, em que as lesões sejam 

predominantemente traumáticas ou por agressão química, muitas das vitimas acabam por 

morrer no local, registrando-se vitimas com diferentes graus de gravidade e só uma pequena 

percentagem carece de cuidados intensivos; comprovam-no experiências anteriores que 

envolveram um grande número de vitimas (SOUSA, 2012). 

O crescimento das indústrias resultou no aumento do número de trabalhadores ur-

banos, o que, consequentemente, trouxe novas preocupações para o governo brasileiro. É 

nesse cenário que surge no país, em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, com 

ela, as primeiras referências à higiene e segurança no trabalho. 

A prática médica requer humildade, prudência, diligência, perícia, compaixão e justi-

ça. Em seu exercício, vai além das regras existentes e necessárias para que seja garantida a 

segurança do paciente. O médico é um especialista em cuidado com a vida e necessariamen-

te um humanista, o qual entende que seu mister supera a análise de dados biológicos. A ava-

liação de fatores culturais, ambientais, sociológicos e psicológicos e de seu impacto sobre os 

indivíduos também compõem o fazer médico – que não se restringe a curar enfermidades 

(SÁ-JUNIOR, 2013). 

 

Ainda que não fossem chamados desta maneira, os médicos teriam surgido antes 
que sua tarefa fosse batizada como medicina. A partir do conhecimento da 
evolução histórica, as inferências mais remotas mostram que os médicos não 
surgiram na sociedade com as mesmas características atuais. Sua emergência 
dentre o universo dos xamãs, pajés, feiticeiros, sacerdotes e curandeiros resultou 
de longo desenvolvimento técnico e social, todo ele assinalado, mesmo enquanto 
vigorou a crença no caráter sobrenatural das enfermidades, por dois traços 
constantes: a disponibilidade do médico para servir a quem dele necessitasse e a 
confiança do paciente naquilo que o feiticeiro (e, depois, o sacerdote) representava. 
Um elo entre o mundo material e as esferas espirituais (SÁ-JUNIOR, 2013, p.247). 



 

 

 

 

A tarefa de curar as pessoas enfermas se deslocou do campo sobrenatural para o 

natural e este fato implicou em novas exigências. É verdade que o ritmo dessa evolução 

técnica (e da mudança destes agentes sociais da terapêutica) dependia muito das condições 

socioeconômicas e culturais, principalmente da importância que a sociedade lhe atribui. Mas 

o teor de confiança que recebem depende, essencialmente, de seu comportamento 

profissional. Pois, ao longo da história, a necessidade de cuidado dos enfermos sempre 

preponderou sobre a possibilidade dos médicos em tratá-los com eficácia. Naquela ocasião, 

também ficou bastante claro haver uma distância importante entre as possibilidades técnico-

científicas dos médicos e o resultado que obtinham no tratamento de seus doentes. Tais 

resultados passaram a decorrer do conhecimento da natureza e do funcionamento do 

organismo humano. 

O médico é o melhor remédio, disse-se por longo tempo. Hipótese que, uma vez 

confirmada, poderia explicar porque medidas terapêuticas inteiramente inócuas (ou, mesmo, 

perniciosas) resultavam em melhora dos pacientes. A influência da relação médico-paciente 

era e é a única explicação para aqueles resultados. Mas a descoberta deste efeito, que 

passou a ser chamado placebo, obrigou a que os procedimentos de intervenção terapêutica 

devessem ter comprovadamente mais eficácia que o placebo. 

A medicina pode (e talvez deva) ter se originado como ajuda solidária do médico com 

o doente, provavelmente um misto de espírito de luta contra a adversidade e de sentimento 

de compaixão. Na qualidade de um ato de ajuda compadecida e solidária que uma pessoa 

sadia presta a outra com a qual se identifica e que estivesse doente ou ferida. Muito 

provavelmente a medicina, como experiência pessoal humanitária, há de ser bem mais 

antiga que qualquer outra de suas dimensões (técnico-científica ou sociolaboral), como 

parece indicar a atitude solidária anotada em outros antropoides mais primitivos. 

A medicina existe desde há muito. Iniciou como atividade humanitária de base 

empírico-espontânea na mais remota antiguidade; mais tarde, tornou-se religiosa; depois, 

passou a incluir elementos técnicos cada vez mais complexos e mais eficazes (a dimensão 

mercantil apareceu bem posteriormente). Findou por tornar-se uma aplicação prática de 

conhecimento científico sobre as doenças e os doentes, conhecimento que emergiu da 

experiência do cuidado e veio a ser uma atividade técnica e humanitária cada vez mais 

especializada e confiável. 



 

 

 

A medicina, mesmo entendida como a atividade humana técnica e ética dedicada 

essencialmente ao diagnóstico das doenças, ao tratamento dos doentes e às outras tarefas 

profissionais decorrentes diretamente destas, tem sua origem imersa em tempos anteriores 

aos registros históricos mais remotos. Confunde-se, mesmo, com a consciência 

compadecida. Deve ter se iniciado como resultante de um impulso solidário, quando alguém 

sadio se debruçou sobre um outro, enfermo, para ajudá-lo na enfermidade, no ferimento, na 

dor (o que pode ou deve ter sido uma conduta pré ou proto-humana). 

Com o advento das religiões, o cuidado dos enfermos passou a ser exercido pelos 

sacerdotes, que ajudavam os pacientes como parte de sua prática religiosa. Depois, passou a 

ser entendida como atividade social e cognitiva laica, formalmente especializada e 

reconhecida como racional, destinada a conhecer as enfermidades e a curar os enfermos. A 

mais antiga raiz da medicina pode ser identificada na civilização grega situada por volta do 

século VI antes de nossa era, quando ali emergiu a medicina leiga e racional. Neste momento 

importa destacar que a missão dos médicos (curar os doentes) não se resume a promover a 

recuperação do organismo doente à sua integridade original, de restaurar inteiramente a 

saúde do enfermo, de sanar sua enfermidade. Curar não se resume a sanar ou sarar (por 

mais que a linguagem comum assim empregue esta expressão). Pois, se assim fosse, os 

médicos nunca teriam sobrevivido como ofício. Há muitos séculos se sabe – e se sente – que 

curar significa cuidar e consolar. 

A medicina também pode ser definida sucintamente como a atividade profissional 

voltada primariamente para o diagnóstico das enfermidades e o tratamento dos enfermos. 

Uma versão contemporânea da antiga definição que rezava: a medicina é a ciência e a arte 

de curar. Em qualquer um destes graus de abrangência, esta definição pode ter seu centro de 

gravidade situado em um ponto muito diferente em seu espectro de possibilidades. 

O que a medicina é em sua essência, qual seu gênero significativo mais próximo? 

Nesta trilha, pode-se situar a tônica do conceito de medicina na profissão (tradução da 

antiga expressão arte e ciência) como uma modalidade de trabalho social, mas não um 

negócio (o negócio de vender ajuda técnica, atividade mercantil na qual o médico presta 

seus serviços aos doentes e, em troca, recebe sua remuneração). Um negócio comum. Mas a 

medicina também pode ser uma técnica, um recurso tecnológico (uma aplicação científica), 

mas não apenas isto. Pois também é uma ação benemerente de ajuda. Além de um 



 

 

 

procedimento burocrático realizado mais ou menos mecanicamente, uma atividade pré-

programada). É tudo isto e pode ser mais. 

A medicina existe para os doentes, por causa dos doentes e para servir aos doentes. 

Não única, mas quase exclusivamente. Ao menos, do ponto de vista ético. Deste ponto de 

vista particular, a necessidade que os médicos tenham dela deve ser considerada como 

secundária e, mesmo, acessória. Só deve ser aqui considerada porque se os médicos não 

tiverem minimamente satisfeitas suas necessidades individuais e sociais, não haverá médicos 

para cuidar dos doentes. A satisfação dos interesses objetivos e subjetivos relacionados com 

o tratamento dos pacientes deve preceder ao atendimento dos interesses dos médicos 

naquele relacionamento. 

O Corpo de Saúde Brasileiro tinha como base de seus estudos a medicina francesa, e 

esta valorizava o funcionamento do serviço médico militar fosse em tempos de paz como nos 

períodos críticos de guerra. Entre eles, estava o fortalecimento dos estudos em higiene 

militar, medicina tática, de clínica cirúrgica e cirurgia de guerra, além de doenças infecto-

parasitárias como a sífilis. Apresentando cursos de aperfeiçoamento teóricos e práticos. 

Com isso, diversos estudos evoluíram nas áreas de doenças, assim como de endemia 

e epidemias. Além disso, o estudo da medicina militar e sua modernização acabou saindo 

como uma forma de fortalecimento do Exército por conta da saúde de sua tropa. E no 

mundo como um todo se mostrou como uma tendência nesse período (PEREIRA, 2019, 

p.22). 

Os instrumentos que a medicina tinha como disponíveis e os conhecimentos 

científicos, por muito tempo, foram extremamente limitados, sendo longos séculos em que a 

imagem do médico era apenas de um figurante, os ferimentos eram invariavelmente fatais 

em batalhas. Tanto que guerreiros gravemente feridos sucumbiam de hemorragia, e 

dificilmente por infecção. Porque para a ocorrência de um processo infeccioso posterior seria 

fundamental o tempo, e na maioria dos casos os óbitos ocorriam no mesmo momento ou 

dentro de horas pelas lesões exsanguinantes evoluirem para choque hipovolêmico, isto é, 

morte por hemorragia (PEREIRA, 2019). 

A realização de uma hidratação venosa vigorosa e rápida não existia, e começaram a 

entrar em vigor prático na Primeira Guerra Mundial, em 1914, em um momento em que 

automóveis começaram a ir para guerra, no que hoje chamamos de ambulância. Até mesmo 

as transfusões sanguíneas apenas se iniciaram nos tempos da Guerra Civil Espanhola em 



 

 

 

1936. Em uma trajetória retrógrada até a antiguidade, pouco havia o que ser feito de forma 

significativa nos campos de batalha (ORLANDO et al, 2016). 

No entanto, a medicina militar norteada pela necessidade de se encontrar soluções 

urgentes e imediatas para os problemas, apresenta, por essas razões, o Corpo de Saúde do 

Exército Brasileiro, um importante destaque em ultrapassar as trincheiras do conhecimento 

dos séculos. 

Segundo Pereira (2012, p.07) discute que “a Medicina Operativa se faz necessária 

nessas ações, atuando nos casos de operações navais ou de calamidade pública. Devido à 

diferença em relação aos outros subsistemas de Saúde do Brasil, demanda que seus médicos 

estejam bem preparados para este tipo de ação. 

 

O aprontamento médico-sanitário das Forças e Unidades Operacionais, é 
responsabilidade do Departamento de Saúde Operacional que planeja e propõe a 
estrutura do apoio médico, as medidas profiláticas e o reabastecimento sanitário. 
Este Departamento controla os níveis de Prontidão Operacional das Unidades 
Operacionais, participa na área do treino e avaliação em SO e desenvolve 
competências em Informações Médicas (MENDES, 2013, p.25). 

 

Contudo por mais que a solução democrática e pacífica dos conflitos prepondere, em 

um cenário em que se busca firmar sua hegemonia porém sem imperar, o Exército Brasileiro 

(EB), almeja e mantém a postura em que realiza operações de amplo espectro, combinando 

atitudes defensivas, ofensivas, ajuda humanitária e pacificação, não deixando de lado, 

essencialmente, o seu Braço Forte (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019). 

O Manual de Campanha de Primeiros Socorros (C21-11), o Manual de Campanha de 

Transporte de Doentes e Feridos (C8-35) baseados nos manuais americanos do pós segunda 

guerra, a criação, por Portaria Ministerial de número 324 de Dez de 1950, do Serviço de 

Busca e Salvamento que seria o precursor do SAR da Força Aérea Brasileira, os cursos básicos 

e de auxiliar de Busca e Salvamento somente se formaram em 1992 e 1994 respectivamente, 

o curso de resgate do destacamento de Saúde Paraquedista em 1996, a Diretriz para a 

Implementação do Atendimento Pré Hospitalar nas Atividades de Risco no Exército Brasileiro 

de 2010, o Curso de Saúde Operacional (CSOp) em 2018. Apesar do longo histórico do 

Serviço de Saúde do Exército Brasileiro e das importantes evoluções realizadas através das 

últimas décadas no sentido de dar corpo e modernizar o atendimento em ambiente 

operacional, muito há em se avaliar e implementar para que haja uma padronização de 



 

 

 

atuação baseada em protocolos centralizados guardando-se as diferentes peculiaridades das 

unidades operacionais em todo o território nacional. 

O Exército, muito além de suas funções bélicas, passou a ser uma alternativa de 

emprego para jovens que ingressam no mercado de trabalho, dando-lhes educação e 

formação profissionalizante. Isto além de levar assistência médica ao interior, de atuar na 

construção de estradas de rodagem, ferrovias, obras de irrigação, e no atendimento a 

populações afetadas por desastres naturais (HOMERO, 2006). 

Nas palavras de Campbell (2008) relata que na medicina militar, não há maior honra e 

privilégio que a oportunidade de servir os homens e mulheres das Forças Armadas durante a 

guerra. Cuidar de vítimas de combate é a recompensa final para todo o pessoal médico 

militar. Trabalhar em um ambiente austero, com recursos limitados e salvando vidas é uma 

experiência humilhante e intensamente emocional. A oportunidade de ajudar os feridos, 

independentemente do contexto político do desastre, é gratificante, e representa uma ação 

altruísta e caridosa. 

O perfil de atendimento desta unidade hospitalar, além dos feridos em combate, 

eram as vítimas que sucumbiam de uma enfermidade até então misteriosa: Gripe Espanhola. 

Um doença causada por um vírus, influenza H1N1, que de tempo em tempo reacende na 

história de forma cíclica, emergindo novamente na Primeira Guerra Mundial devido ao fluxo 

de pessoas, as aglomerações e ao próprio modelo vigente em combate, que ficou conhecido 

como a "Guerra das Trincheiras”. Então ocorreram uma série de condições propícias para a 

disseminação dessa infecção viral. Caracterizada como um quadro agudo de acometimento 

de vias aéreas respiratória com evolução fulminantes para formas graves de pneumonia - de 

tratamento a qual hoje é feito com antibióticos - e insuficiência respiratória aguda, e 

posteriormente para óbito. O pelotão de médicos e profissionais de saúde brasileiros foi 

organizado às pressas, diante a toda calamidade estabelecida, sendo responsável pelo 

atendimento a civis e militares. O chefe da Missão Médica foi Nabuco Correia, sob ordens do 

do General Napoleão Felipe Achéele, escalou e convocou os militares, sendo compostos por 

clínicos, cirurgiões, estudantes, farmacêuticos, enfermeiros e intendência, compondo o total 

de 112 profissionais, 92 médicos. 

De acordo com o Manual do Usuário do Sistema de Saúde da Marinha (2009) destaca 

que o Sistema de Saúde da Marinha também pode utilizar a estrutura de saúde da 

Aeronáutica e do Exército, de acordo com a necessidade e o interesse da Instituição e dos 



 

 

 

usuários, num tratado de reciprocidade entre as Forças Armadas. Estes podem dispor de 

uma rede credenciada onde se disponibiliza hospitais, clínicas, laboratórios, médicos e outras 

entidades de saúde para uso, quando a estrutura de saúde própria ou das outras Forças não 

propicia ou não tem como disponibilizar aos seus usuários as devidas especialidades. 

O papel dos médicos, do corpo de saúde, vem ultrapassando as fronteiras das 

enfermarias, das trincheiras, da ciência. E sua evolução acompanha um dos mais fortes 

valores do Exército Brasileiro que é o aprimoramento técnico profissional por esta razão, 

deve ocorrer uma preparação e desenvolver práticas de capacitação de excelência. Um 

exército moderno, que seja eficiente e imperativo, em almejo de capacitação. Ao guerreiro, 

que em sua profissão militar, passa por constante risco de óbito, seja nos treinamentos 

rotineiros, seja na guerra, existe o estímulo para que os profissionais de saúde devam exercer 

seu patriotismo, a fé na missão, amor à profissão, espírito de corpo e coragem, em prol de 

todos. 

A medicina militar é a combinação de duas profissões, que se mesclam na pessoa do 

médico militar. Na maior parte das vezes o médico militar dedica-se às suas atividades 

médicas da mesma forma que seus pares civis, e eventualmente participa de operações das 

Forças Armadas. A fusão das duas profissões já era abordada na mitologia grega, com os dois 

filhos de Asclépio (Deus da medicina na Grécia), Machaon e Polidarius – que eram tanto 

curadores quanto guerreiros (MARCHON, 2009, p.12). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A Medicina sofreu evolução considerável, que a fez passar por fases nas quais vários 

modelos de atendimentos foram criados, desde práticas empíricas até ao mais complexo 

estudo científico. Do ponto de vista ético e deontológico pudemos observar evoluções que 

resultam de adaptações da prática médica às transformações por que a própria sociedade foi 

passando ao longo dos tempos. 

A formação do médico militar deve prever metodologias que visam garantir o 

objetivo da função essencial do médico que é preservar e salvar vidas humanas, em qualquer 

contexto. O modo de o conseguir poderá ter que ser adaptado às circunstâncias, conciliando 

este objetivo com o de apoiar a eficiência do ser humano no cumprimento da missão. 



 

 

 

Este estudo justifica-se, ainda, pela relevância à academia, pois poderá somar e 

contribuir nas consultas para aprofundamento do tema. Diante da concretização deste 

trabalho, espera-se  que  haja  o  interesse  de  outros pesquisadores  em  desenvolver  

estudos  sobre  assuntos  correlatos  à  temática  abordada.  As sugestões apresentadas 

acima poderão servir como ponto de partida para o desenvolvimento de novos trabalhos. 

Como suporte para a revisão de literatura do presente trabalho, realizou-se uma 

pesquisa descritiva com a qual procurou-se conhecer as diferentes contribuições científicas 

possíveis sobre o tema escolhido. 
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