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RESUMO 
 
 

Em decorrência da crise política e financeira que atingiu a Venezuela, o aumento do fluxo 
migratório de venezuelanos para o Brasil cresceu de maneira exponencial a partir de 2018. 
Milhares de venezuelanos seguem em busca de melhores condições de vida e adentram 
principalmente pela fronteira terrestre localizada na cidade de Pacaraima em Roraima. 
Assim sendo, foi criada uma Operação interagência de logística humanitária denominada 
Operação Acolhida com emprego de militares do Exército em diferentes capacidades. 
Considerando a situação sanitária que os imigrantes chegam em nosso território buscou-se o 
emprego de militares de saúde em apoio à operação.Neste contexto, esta pesquisa teve 
como objetivo apurar as principais lições aprendidas pelos médicos que atuaram na 
Operação Acolhida desde 2018 até os dias atuais. A metodologia aplicada consistiu de uma 
pesquisa bibliográfica e documental, assim como da realização de entrevistas com médicos 
militares que atuaram na referida Operação. Como conclusão, foram identificados aspectos 
relacionados à deficiência da logística de material de saúde e da importância do espírito de 
união da equipe para superar os obstáculos encontrados e cumprir a missão. 
 
Palavras-chave: Operação Acolhida. Apoio de Saúde. Logística.  
 



 

 

ABSTRACT 

As a result of the political and financial crisis that hit Venezuela, the increase in the 
migratory flow of Venezuelans to Brazil emerged exponentially from 2018. Thousands of 
Venezuelans continue in search of better living conditions and enter mainly through the land 
border located in city of Pacaraima in Roraima. Therefore, an interagency humanitarian 
logistics Operation called Operation Welcome was created, employing Army soldiers in 
different resources. See the health situation that immigrants arrive in our territory, the use 
of military health personnel in support of the operation was sought. current. The applied 
methodology consisted of a bibliographic and documentary research, as well as the 
realization of results with military doctors who worked in the base operation. In conclusion, 
aspects related to the deficiency in the logistics of healthcare material and the importance of 
the team's spirit of unity to overcome the results found and fulfill a mission were identified. 
Keywords: Operation Welcomed. Health Support. Logistics. 
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Operação Acolhida: o legado para o apoio de saúde em missões 
humanitárias 
 

LUÍS FELIPE PALMA SOARES 1 

LUCIANO MASCENA DA CRUZ ROCHA 2 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A República Bolivariana da Venezuela é um país vizinho ao Brasil, que possui 

significativa importância para o subcontinente da América do sul. Ultimamente, este país 

tem sofrido uma crise político e econômica que impacta diretamente no bem estar de sua 

população. Abalada com os graves reflexos desta crise, os venezuelanos tem buscado o 

Brasil como alternativa para viver com mais dignidade, acarretando em um exponencial 

aumento do êxodo migratório na fronteira. 

Preocupado com o aumento da movimentação na fronteira do Brasil com a 

Venezuela, o governo brasileiro organizou uma ação conjunta com diversos ministérios com 

o objetivo de reduzir as questões humanitárias envolvidas, controlar o fluxo de pessoas e 

sanitário, especificamente de enfermidades que possam ser transmitidas para nossa 

população. (DE OLIVEIRA, 2018). 

Criada em 2018 com a missão de ofertar dignidade aos venezuelanos migrantes ou 

refugiados, a Operação Acolhida é composta de três pilares: acolhimento, abrigamento e 

interiorização. Desde seu início, a operação já realizou mais de 890 mil atendimentos em 

mais de 265 mil venezuelanos, de acordo com informações atualizadas do sitio oficial do 

governo. 

O desdobramento da Operação Acolhida deslocou centenas de militares de diversas 

regiões do Brasil para o cumprimento das missões atinentes à mesma. Dentre eles, os 

militares de saúde foram empregados para um apoio específico relacionado às suas 

especialidades e ligado diretamente ao apoio humanitário. Diante do apresentado, surge o 

questionamento: Quais os principais ensinamentos colhidos pelos militares que prestaram 

apoio de saúde durante a Op Acolhida? 

                                                           
1
 Especialista, Escola de Saúde do Exército 

2
 Especialista, Escola de Saúde do Exército.  



 

 

O presente estudo se mostra como relevante em virtude de sua importância no 

cenário de possibilidades de atuações da Força Terrestre, especificamente com apoio de 

saúde. Ademais, a ausência de pesquisas que abordem exatamente os objetivos propostos 

evidenciam a capacidade que os resultados da pesquisa podem contribuir com estudos 

futuros. A possibilidade de contribuição com o avanço da doutrina nesta temática específica 

ressalta o valor do estudo e ratificam a importância de se aprofundar no problema elencado. 

O presente trabalho tem como objetivo identificar as principais lições aprendidas 

pelos médicos que atuaram na Operação Acolhida. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Com relação aos objetivos da pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva. 

Esse tipo de pesquisa é definida como uma descrição das características de uma 

determinada população avaliada, através da utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, como questionários, por exemplo (GIL, 1999).  

No que cerne à natureza da pesquisa, foi realizada uma pesquisa qualitativa, na qual 

a partir de opiniões e percepções subjetivas são elencados  (MATTAR, 2001).  

Foi aplicado um estudo por amostragem, com relação à escolha do objeto de estudo, 

em que é feita uma análise estatística a partir da coleta de dados de parte de uma população 

(MALHOTRA, 2001). A técnica de coleta de dados a ser utilizada será o uso de questionários 

e entrevistas. 

Inicialmente realizou-se 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 bibliográfica e documental, foram utilizados os seguintes bancos de 

dados: Scielo.br, banco de dados de teses e dissertações CAPES, Biblioteca Digital do Exécito 

Brasileiro e manuais em vigor do Exército Brasileiro, onde utilizou-se os seguintes descritores 

em busca isoladas: "Operação Acolhida”,” Missões Humanitárias" e “Apoio de Saúde”. O 

espaço temporal selecionado para a busca foi de 2018 até 2021, tendo em vista o período de 



 

 

duração da Operação Acolhida. O critério de exclusão foi aplicado para os artigos que após 

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

Os instrumentos que serão utilizados por este estudo são as entrevistas. Estas foram 

realizadas, através de mídias sociais, com Oficiais médicos que participaram da Op Acolhida 

como apoio de saúde.  

As entrevistas serão realizadas com 2 (dois) Oficiais Médicos que atuaram 

recentemente na Op Acolhida, a fim de elencar o legado da operação para o apoio de saúde 

em operação humanitária.  

 

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. 

3.1 CRISE NA VENEZUELA E MIGRAÇÕES 
 

A crise na Venezuela teve seu impulsor na queda dos preços do barril de petróleo no 

mercado mundial. Como sua economia é baseada neste produto, seu “lucro” foi sendo 

reduzido ao longo de anos e gerando um comprometimento do sistema energético do país 

(LEMOS, 2019).  

A crise foi se alastrando no país, conforme apontado:  

“Uma crise humanitária multifacetada em um país, região ou sociedade em que há 
uma divisão total ou considerável de autoridade resultante de conflito interno ou 
externo e que requer uma resposta internacional multisetorial que vai além do 
mandato ou capacidade de qualquer agência e / ou o programa nacional da ONU 
em curso. Tais emergências têm, em particular, um efeito devastador sobre 
crianças e mulheres, e exigem uma gama complexa de respostas” (OCHA, 2008). 

 



 

 

 

Figura 1 – Venezuelanos buscando comida no lixo 
Fonte: FRANCHI (2019). 

3.1.1 Migrações e fluxo para o Brasil 

 

De acordo com Lemos (2019): 

“As migrações são os movimentos de entrada (imigração) ou saída (emigração) de 
indivíduo ou grupo de indivíduos, em busca de melhores condições de vida, 
podendo ser entre países diferentes ou dentro de um mesmo Estado. Esses 
deslocamentos sempre existiram desde os primórdios da humanidade, que 
naturalmente se ajustavam pelo mundo da época” (LEMOS, 2019). 

Franchi (2019), esclarece: 

“No século XXI, devido principalmente a guerras, o deslocamento forçado de 
pessoas persiste, atingindo números superiores àqueles do pós-Segunda Guerra 
Mundial. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR), o mundo tem hoje mais de 60 milhões de refugiados ou 
pessoas em situação análoga7. Ásia e África figuram como os dois continentes com 
o maior volume de pessoas deslocadas de suas regiões de origem. Na América 
Latina, destaca-se a Colômbia, com mais de 7 milhões de deslocados internos e 
algumas centenas de milhares de refugiados em outros países, devido ao 
prolongado conflito entre o governo e grupos armados não estatais, mais 
notadamente as Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).” (FRANCHI, 
2019) 
 

Em virtude do agravamento da crise venezuelana, a população iniciou seu 

deslocamento para fora do país, buscando alternativas nos países fronteiriços. De acordo 

com a Organização Internacional para as Migrações – OIM (2018), a Colômbia abarca o 

maior número de refugiados e migrantes da Venezuela, com mais de 1,1 milhão, seguido por 

Peru, Chile, Equador, Argentina e Brasil. 



 

 

3.2 OPERAÇÃO ACOLHIDA 

Em virtude do aumento do fluxo na fronteira entre Brasil e Venezuela, o estado de 

Roraima começou a ser impactado diretamente. Seus sistema de saúde estava colapsado e 

sua estrutura de apoio ao bem estar e acolhimento de seus cidadãos carentes em suas 

necessidades básicas já não atendiam mais a realidade. 

Diante deste cenário, o Governo Federal interviu por meio da Medida Provisória Nr 

820, de 15 de fevereiro de 2018. Nela foi instituído o “Comitê Federal de Assistência 

Emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo 

migratório provocado por crise humanitária” com o seguinte objetivo: 

“[...] articular ações integradas destinadas a pessoas, nacionais ou estrangeiras, que 
façam parte de fluxo migratório desordenado, a serem desempenhadas pelos 
Governos federal, estaduais, distrital e municipais, por meio de adesão a 
instrumento de cooperação federativa, no qual serão estabelecidas as 
responsabilidades dos entes federativos envolvidos “(BRASIL, 2018 c). 

Por meio do Decreto 9.286, o Governo envolveu diversos ministérios para solucionar 

a questão: 

O Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a pessoas em 
situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise 
humanitária, instituído pelo art. 6o da Medida Provisória no 820, de 15 de fevereiro 
de 2018, será composto por um representante, titular e suplente, dos seguintes 
órgãos: 

I - Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá; II - Ministério da Justiça e 
Segurança Pública; III - Ministério da Defesa; IV - Ministério das Relações 
Exteriores; V - Ministério da Educação; VI - Ministério do Trabalho; VII - Ministério 
do Desenvolvimento Social; VIII - Ministério da Saúde; IX - Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; X - Ministério da Integração 
Nacional; XI - Ministério dos Direitos Humanos; e XII - Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República (BRASIL, 2018 a)  

Desta forma, foi criada a Operação Acolhida, por meio da Diretriz Ministerial número 

03/2018, tendo como missão: 

Cooperar com os Governos Federal, Estadual e Municipal com as medidas de 
assistência emergencial para acolhimento de imigrantes provenientes da 
Venezuela, em situação de vulnerabilidade (pessoas desassistidas), decorrente de 
fluxo migratório provocado por crise humanitária (BRASIL, 2018 b). 

 



 

 

 
Figura 2 – Apoio da Op Acolhida 
Fonte: FRANCHI (2019) 
 

A Operação Acolhida estruturou-se em 3 pilares, sendo eles: 

“[...] o ordenamento da fronteira, o abrigamento e a interiorização. O 
ordenamento da fronteira pode ser entendido como a organização do fluxo 
migratório venezuelano, desde a chegada do imigrante à fronteira em Pacaraima. 
As agências de controle migratório não dispunham de servidores e estruturas 
apropriadas para suportar a grande quantidade de venezuelanos que passaram a 
ingressar no Brasil diariamente, o que resultava na necessidade de se estabelecer 
uma estrutura física e humana capaz de fazer frente à nova realidade. O segundo 
pilar é o abrigamento, que consiste na oferta de condições dignas de alojamento, 
de alimentação e de apoio médico aos venezuelanos desassistidos, os quais, no 
período anterior ao início da Operação Acolhida, passaram a montar 
acampamentos em logradouros públicos das cidades de Pacaraima e Boa Vista, de 
forma desordenada. Retirálos da rua, fornecendo-lhes um abrigo de qualidade, 
tornou-se fundamental para o sucesso da operação. O terceiro pilar é a 
interiorização, que consiste no processo de distribuição do contingente 
populacional de imigrantes venezuelanos nos outros Estados do Brasil. Esse 
processo foi, desde o início do planejamento, considerado como um fator crítico, 
haja vista que há uma limitação na quantidade de vagas nos abrigos de Pacaraima e 
de Boa Vista e que o fluxo migratório venezuelano em direção ao Brasil não 
diminuirá em curto prazo. Para viabilizar o planejamento e a condução das ações, 
criouse um Estado-Maior Conjunto Interagências, que assessora o Coordenador 
Operacional da Força-Tarefa e o mantém constantemente informado acerca da 
evolução dos acontecimentos e dos resultados das ações. “(OLIVEIRA, 2018, p. 6-7) 

 

Atuando em consonância com o manual do Ministério da Defesa de Operações 

Interagências – MD33-M-12 (2017), foi organizado o Estado Maior Conjunto Interagências da 

seguinte forma: 

 

 



 

 

 

Figura 3 – Organograma do EM da FT Log Hum 
Fonte: FT Log Hum 

 

No que se refere a concepção geral da operação, a representação gráfica abaixo 

ilustra a organização espacial das áreas desdobradas e o fluxo dos imigrantes que chegam ao 

Brasil pela fronteira com a Venezuela.  

 

 
Figura 4 – Concepção Geral da Operação 
Fonte: FT Log Hum 
 

Sobre o apoio de saúde na Operação, de acordo com Cruz (2020),  este ocorre em 

alinhamento e coordenação com as autoridades sanitárias das cidades de Pacaraima e Boa 

Vista. São organizados em 06 (seis) estruturas localizadas na cidade de Pacaraima e 05 

(cinco) na cidade de Boa Vista.  



 

 

Em Pacaraima há um Posto de Triagem Médica e Imunização, como parte 
da Área de Triagem; um Posto de Saúde no interior do Pelotão Especial de 
Fronteira (PEF); um Posto de Saúde no interior da Área de Acolhimento; um Posto 
Pronto Atendimento Avançado (PAA); a Farmácia do Posto de Saúde da cidade de 
Pacaraima; e o Hospital Estadual de Pacaraima, que integra o fluxo de evacuação. 
Na cidade de Boa Vista também há um Posto de Triagem Médica e Imunização e 
um Posto de Saúde da Área de Acolhimento. Além dessas estruturas, a célula 
também conta com a estrutura do Hospital Geral de Roraima, do Hospital da 
Mulher e da Clínica da criança.(CRUZ, 2020). 

 

 

Figura 5 – Posto de Atendimento Avançado de Pacaraima 
Fonte: Folha BV (2020) disponível em 
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Operacao-Acolhida-diz-que-tentou-
flexibilizar-jornada-de-medicos/66582 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com o desenvolvimento da metodologia proposta, foi possível elucidar os resultados 

da pesquisa visando atingir seu objetivo. No tocante à revisão bibliográfica e documental, 

verifica-se a baixa produção de artigos e textos que enfoquem o apoio de saúde 

desenvolvido na Operação Acolhida, o que nos indica uma lacuna científica existente. 

Referente a realização das entrevistas, foi elaborado um roteiro com as seguintes 

perguntas constantes da Tabela 1: 

Tabela 1 – Perguntas da Entrevista 

Nr Ordem Pergunta 

1 Em qual contingente o(a) senhor(a) integrou a Op Acolhida? 



 

 

2 Quanto tempo senhor permaneceu na missão? 

3 Como era organizado o apoio de saúde na Op Acolhida? 

4 
No tocante à efetivo, O senhor considera que o apoio de saúde mobilizado pela 

Operação era suficiente para o cumprimento da missão? 

5 
No tocante ao material disponível para atuação médica, como o(a) senhor(a) 

avalia a capacidade de apoio na Op Acolhida? 

6 
Quais as oportunidades de melhoria para o apoio de saúde o senhor verificou 

na Op Acolhida? 

7 
Na sua percepção, quais os principais ensinamentos colhidos para o apoio de 

saúde na Op Acolhida? 

Fonte: Autor 
 

As entrevistas foram realizadas com 2 (dois) Oficiais Médicos do Exército Brasileiro 

com experiência na Op Acolhida, ora denominados Oficial 1 e Oficial 2. Foram utilizadas 

ferramentas digitais e redes sociais para a realização das entrevistas em virtude da distância 

com os entrevistados e da pandemia de COVID-19. 

No que cerne ao contingente e tempo que permaneceu na missão, o Oficial 1 indicou 

que compôs o 10º Contingente e atuou por 37 dias. Já o Oficial 2 indicou que participou de 2 

contingentes diferentes, sendo o primeiro de junho à agosto de 2019 e o segundo de julho à 

agosto de 2020, totalizando 71 dias de atuação. 

Sobre a organização do apoio de saúde da Op Acolhida, o Oficial 1 indicou que era 

realizado apenas o atendimento aos venezuelanos, em forma de ambulatório de forma geral 

e emergências nos abrigos com as ambulâncias, caso necessário. O Oficial 2, indicou que Em 

2019, em Pacaraima,  o apoio de saúde recebia os refugiados e aplicava vacinas, 

permanecendo nas vagas disponíveis nos abrigos até serem interiorizados já com trabalho e 

domicílio definidos. Já em 2020 a estrutura se manteve a mesma, mas localizada em Boa 

Vista, devido a equipe de Pacaraima ter sido acometida em 80% por COVID e a base ser 

desativada temporariamente. Foi montado uma grande estrutura com área de proteção 

para as famílias de refugiados contaminados por COVID e área de cuidados para os 

refugiados contaminados. As “carpas"  (pequenas casas) nos abrigos, dava maior privacidade 

às famílias refugiadas em relação aos abrigos improvisados do ano anterior e  os serviços 

eram semelhantes aos do ano anterior, porém com muitas melhorias. 



 

 

No que se refere ao efetivo do apoio de saúde para a Op Acolhida, o Oficial 1 indicou 

que não era suficiente em face as missões desenvolvidas. Já o Oficial 2 indicou que, como a 

operação ocorre de forma interagência, com apoio de servidores de saúde de outros órgãos, 

a missão a qual o Exército propõe na área de saúde é cumprida a contento com o efetivo 

existente. 

Com relação aos materiais disponíveis, o Oficial 1 apontou que a capacidade de apoio 

era baixa em virtude da ausência de alguns materiais básicos. No mesmo sentido o Oficial 2 

informou que por vezes haviam falta de materiais importantes para o cumprimento da 

missão. 

No tocante às oportunidades de melhoria evidenciadas, o Oficial 1 ressaltou que é 

necessário melhorar o apoio de saúde visando um apoio mais efetivo e com capacidade de 

evacuação para hospitais mais complexos. O Oficial 2 indicou que há a necessidade de 

melhoria dos alojamentos e estruturas de apoio para o pessoal de saúde. 

Por fim, como principais ensinamentos colhidos durante o período de atuação na Op 

Acolhida, ambos os Oficiais destacaram a importância da união da equipe em um ambiente 

crítico e desafiador e de um bom relacionamento interpessoal.  

Como oportunidade tempestiva desta pesquisa, foi possível obter informações ainda 

comum representante da equipe que se encontra atuando atualmente na Operação 

Acolhida, especificamente na área de saúde. Este destacou que a estrutura de Saúde em 

Pacaraima  está com limitações para realização de vacinação, em virtude de baixo efetivo de 

Praças técnicas de enfermagem para atender a demanda local. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar as principais lições aprendidas 

pelos médicos que atuaram na Operação Acolhida. Para atingir o objetivo proposto, buscou-

se o desenvolvimento de uma metodologia compatível e eficaz, composta de uma pesquisa 

bibliográfica e documental e da realização de entrevistas com Oficiais Médicos que atuaram 

na Op Acolhida. 

Inicialmente cabe destacar a carência de pesquisas nesta temática do apoio de saúde 

na operação acolhida, tendo em vista a dificuldade de obtenção de artigos e trabalhos que 

abordassem o assunto com grandiosidade científica. A busca bibliográfica teve de ser 



 

 

complementada por pesquisa documental, onde obteve-se êxito em documentos que 

apresentam como foi estruturado o apoio de saúde e como a operação foi organizada de 

maneira geral. 

Foi possível verificar que os médicos que atuaram na Operação Acolhida possuem 

lições aprendidas em diferentes aspectos, mas que em grande parte estão direcionadas no 

mesmo sentido. Afere-se que a atuação do contingente de militares de saúde do Exército 

Brasileiro era principalmente na triagem, na imunização e nas emergências, componentes do 

Posto de Atendimento Avançado. 

Ademais nota-se que a Op Acolhida se encontra em constante evolução no tocante a 

sua organização e emprego, especificamente com relação ao apoio de saúde, tendo em vista 

as percepções dos médicos que ali atuaram. Evidencia-se ainda que há oportunidades de 

melhoria no tocante à logística de material de saúde disponível e na evacuação de feridos 

para hospitais de grande porte.  

Outrossim, o espírito de cumprimento de missão e a união da equipe são pontos 

fortificados do desenvolvimento dessa missão tendo em vista que foram alvo de indicações 

dos entrevistados. Deduz-se que a capacidade de gestão dos recursos humanos está 

diretamente relacionada ao êxito da missão. 

Como limitações da referida pesquisa, tem-se a baixa amostragem de Oficiais 

Médicos entrevistados, limitador que foi encontrado em virtude dos reflexos da pandemia 

de COVID-19 no Brasil. 

Como sugestões de estudos futuros, aponta-se a possibilidade de ampliar a amostra 

para se comparar os resultados obtidos nessa pesquisa, bem como a avaliação dos principais 

procedimentos médicos realizados pelos contingentes em suas missões, a fim de melhor 

preparar futuros integrantes. 
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