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Introdução 

Existe um histórico importante de inovações ligadas à saúde militar no 

Brasil, principalmente aquelas desenvolvidas no início do século passado. 

Segundo consta no Dicionário Histórico Biográfico das Ciências da Saúde no 

Brasil da Fiocruz, as produções científicas militares na área de medicina e 

higiene militares constituíram fontes importantes para a compreensão do 

cenário de debates no meio intelectual da caserna, sendo o início do século XX 

tempo especialmente profícuo no meio (VELLOSO, 2020). 

Alguns periódicos técnico-científicos da época se tornaram conhecidos 

no meio militar e fora dele, como por exemplo: a revista A Medicina Militar 

(1910-1923), criada pelo então tenente-coronel Ismael da Rocha para “dar voz 

ao pessoal do Corpo de Saúde” do Exército (LIMA, 2013), cujos artigos 

debruçaram-se sobre o tema da higiene militar; o Boletim da Sociedade 

Médico-Cirúrgica Militar (1915-1920), publicado pela Sociedade Médico-

Cirúrgica Militar, tendo vários artigos de figuras ilustres como o patrono da 

medicina veterinária militar, tenente-coronel Muniz de Aragão; e a Revista de 

Medicina e Higiene Militar (1921-1931), formada como uma segunda fase do 

supracitado Boletim com a incorporação da revista Medicina Militar (a partir de 

julho de 1923) e a Revista de Química e Farmácia Militar, que era uma 

publicação do Laboratório Químico Farmacêutico Militar. 

 No entanto, apesar deste histórico importante, a pesquisa em saúde 

militar no Brasil enfrentou um decaimento em sua produção e importância, 

principalmente a partir da segunda metade do século XX. Esta queda vai à 

direção oposta ao que fazem as Forças Armadas com maior poder de combate 

no mundo e muito provavelmente impacta negativamente a capacidade 

operacional do Exército Brasileiro denominada Saúde nas Operações, como 

consta no Catálogo de capacidades do Exército (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2013). 

 O processo de transformação do Exército, que se iniciou em 2010, e que 

visa preparar a Força para o enfrentamento de novas demandas advindas nas 

mudanças de como os conflitos acontecem atualmente, propõe que o Exército 

atualize as suas capacidades com base em uma série de quesitos levantados 

continuamente ao longo do processo. Estas mudanças, propostas para serem 

realizadas através do conceito de vetores, necessitam de quantidade 



substancial de estudos e pesquisas para acontecer (DUARTE, 2018). As 

próprias Diretrizes para Implantação da Transformação do Exército traz em seu 

bojo a estimulação à mentalidade da inovação, indo ao encontro do que fazem 

Forças Armadas engajadas continuamente em conflitos. 

 Várias foram as medidas implementadas no processo de transformação 

no tocante ao Serviço de Saúde, como a atualização doutrinária, a criação do 

Batalhão de Saúde em Campo Grande-MS, a criação do Curso de Saúde 

operacional, dentre outros. No entanto, como destaca Carvalho et al. (2019), a 

otimização da Saúde Operacional será percebida quando a Força conseguir 

alinhar-se às experiências e tecnologias adotadas por outros países, 

principalmente àqueles com mais experiências operacionais (CARVALHO et 

al., 2019). Este alinhamento, principalmente tecnológico, possivelmente só virá 

com pesquisa, desenvolvimento e intercâmbio dentro do assunto. 

 

Breve panorama da pesquisa em saúde no Exército dos EUA 

 Peguemos as Forças Armadas dos EUA como exemplo, que mesmo 

sendo de difícil comparação com as brasileiras, quase sempre são modelos de 

operacionalidade e inovação em todos os campos das ciências militares.  

 A pesquisa em saúde militar no Exército dos EUA é conduzida pelo US 

Army Medical Research and Material Command, o qual possui estrutura 

enorme com diversos institutos e programas, como pode ser visto na Figura.  

 Dentre seus institutos podemos destacar o US Army Aeromedical 

Research Laboratory (USAARL), o US Army Institute of Surgical Research 

(USAISR), o US Army Medical Research Institute of Chemical Defense 

(USAMRICD), o US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases 

(USAMRIID), o US Army Research Institute of Environmental Medicine 

(USARIEM), e o Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR). Pela 

pluralidade de institutos e suas área de atuação fica claro a diversidade de 

pesquisas conduzidas e possivelmente sua alta capacidade de atender 

demandas de operacionalidade da tropa. 

  Neste sentido, destaca-se o programa responsável pela saúde 

operacional, o Military Operational Medicine Research Program, que conta com 

diversos laboratórios associados e diversos tópicos de interesse e pesquisa. 

 

Panorama atual no Brasil 

O Hospital Central do Exército (HCE), através de seu departamento de 

ensino e pesquisa, é responsável pelo Centro de Pesquisas do Serviço de 



Saúde do Exército, criado em 2011 e que editou e publicou vários protocolos 

de atendimento que norteiam a atividade na força e constituem importante 

amparo técnico para os procedimentos de saúde assistencial. No entanto, no 

que tange a pesquisa propriamente dita, o Centro passa por diversas 

dificuldades, principalmente de pessoal1 e parece ter uma produção registrada 

em periódicos científicos fora do âmbito militar quase nula. 

Uma vertente atualmente importante na pesquisa em saúde no Exército 

Brasileiro são seus institutos. Podemos citar o tradicional Instituto de Biologia 

do Exército (IBEx), o Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército 

(IPCFEx) e o recém criado Instituto de Defesa Química, Biológica, Radiológica 

e Nuclear (IDQBRN) do Centro de Tecnologia do Exército (CTEx).  

Esse último, formado por um corpo de pesquisadores militares e civis, 

vem contribuindo com o crescimento dessa área no Exército Brasileiro, 

especialmente pela cooperação internacional e pesquisas com agentes 

biológicos importantes como o Bacillus anthracis (BOTHONA, 2018).  No 

entanto, o IDQBRN possui pendão para pesquisas em sua área de atuação, 

que possui intersecção com a saúde militar, mas dificilmente a esgotará, já que 

a saúde militar possui diversas vertentes, como a saúde operacional e 

assistencial que não constituem foco de pesquisa do instituto. 

O IPCFEx, que teve sua separação da Escola de Educação Física do 

Exército em 1997, possui hoje uma divisão de pesquisa subdividida em quatro 

seções: fisiologia, biomecânica, saúde e qualidade de vida e apoio à pesquisa, 

cada uma com seus respectivos laboratórios. Tem por responsabilidade a 

produção e revisão de cadernos de instrução e orientações técnicas, a 

avaliação das tropas integrantes de Forças de Paz da ONU e militares 

designados para missões de paz em caráter individual, pesquisas de 

desempenho físico do combatente com equipamentos militares, prevenção à 

rabdomiólise, preparação de planos de treinamento, avaliação nutricional e 

psicológica para cursos operacionais e Estabelecimentos de Ensino, dentre 

outras (INSTITUTO DE PESQUISA DA CAPACITAÇÃO FÍSICA DO 

EXÉRCITO, 2020). Entretanto, da mesma maneira que o IDQBRN, o IPCFEx 

possui um pendão para uma área específica e dificilmente abarcará todas as 

demandas de pesquisa em saúde militar do Exército. 

Já o IBEx possui longa tradição de pesquisa e ensino em saúde, desde 

sua criação em 1894, e seus pesquisadores se debruçaram sobre vários 

assuntos relevantes para a saúde militar, como a produção de imunobiológicos, 

testes para detecção de enfermidades, registro e documentação genética, 

biodefesa e biossegurança, dentre outros.  

                                                           
1
 GARCEZ SOBRINHO, Ivan da Costa. A contribuição das pesquisas em Saúde para a Defesa e Ciências 

Militares.II Simpósio de Pesquisa em Defesa e Ciências Militares, Centro de Estudos de Pessoal do 
Exército, Rio de Janeiro, 2019. (Comunicação oral). 



O Instituto possui atualmente uma Divisão de Ensino e Pesquisa e 

alguns laboratórios voltados para isso: um laboratório de Nível de 

Biossegurança (NB) 3, credenciado pela Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança - CTNBio, e pronto para a manipulação e análise de agentes 

biológicos elencados na classe de risco 3, um laboratório de NB2, com 

equipamentos para a realização de pesquisa científica e diagnóstico molecular, 

em especial, dos agentes com potencial para uso como armas biológicas 

(INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXÉRCITO, 2020). 

Outro avanço importante foi a criação recente do programa de pós-

graduação, com curso em Defesa Biológica, de nível mestrado, o primeiro 

programa de pós strictu sensu em saúde militar no EB, que se encontra 

aprovado pelo Ministério da Educação (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017) e 

em fase de estruturação dentro do Exército. 

Apesar de o IBEx possuir um histórico importante de atuação em 

pesquisa, hoje, como relatado por diversos de seus integrantes e como 

podemos ver pelo próprio organograma do Instituto, seu foco é voltado para o 

apoio laboratorial da saúde assistencial principalmente da guarnição do Rio de 

Janeiro-RJ. Fato que parece corroborar isso foi o encerramento das atividades 

da Fazenda Modelo Gericinó, em 2019, antigo setor do IBEx que realizava 

atividades ligadas a produção de imunobiológicos desde 1993, e que possuía 

capacidades operacionais e laboratoriais de saúde e criação de animais, 

interessantes para pesquisas em saúde militar. 

Adicionalmente aos fatos relatados, constitui-se particular incentivo à 

pesquisa científica a publicação dos editais de fomento a pesquisa em defesa 

em nosso país. Particularmente o edital denominado Pró-pesquisa e o 

Programa de Apoio a Aplicação de Pesquisa, ambos da CADESM, destinados 

a fomentar a pesquisa dentro das escolas militares sob a égide do 

Departamento de Educação e Cultura do Exército. Neste contexto nasceu, no 

início de 2019, o Grupo de Pesquisa em Saúde Militar da EsSEx, com o intuito 

de fomentar e organizar a produção científica da Escola de Saúde na área, e 

teve seus projetos intitulado “Bem-estar animal e saúde de cães militares: 

indicadores, acompanhamento e melhorias” e “Saúde operacional: cenários de 

ajuda à tomada de decisão” aprovados para a execução nos anos de 2019-

2020 com apoio financeiro do órgão. 

 

Criação do Instituto de Pesquisa em Saúde Militar 

 As diretrizes do Comandante do Exército de 2019 trazem como uma de 

suas premissas o fomento a pesquisa e a inovação, possivelmente pelo 

entendimento de que estes são fatores essenciais para que uma Força Armada 

possua uma alta capacidade operacional.  



Diante do exposto, parece evidente que há uma lacuna de atividade hoje 

no Exército Brasileiro, a de realização de pesquisas em saúde militar, 

principalmente nas áreas de saúde operacional e assistencial, que poderia ser 

preenchida pela criação do Instituo de Pesquisa em Saúde Militar.  

 Parece haver dificuldades para que essas lacunas sejam preenchidas 

pelo Centro de Pesquisa criado no HCE, já que o mesmo aparenta carecer de 

pessoal para realizar esta missão, e mesmo que esta carência seja 

solucionada, o pendão deste Centro reside somente na área assistencial. 

Também o IBEx parece não preencher estas lacunas, já que atualmente é 

voltado para a área laboratorial e não há tendência de este órgão realizar 

pesquisas na área operacional. 

Esta nova Organização Militar poderia ser iniciada com um núcleo ligado 

à Escola de Saúde do Exército e posteriormente receber militares da própria 

Escola, mas principalmente dos setores de ensino e pesquisa do Hospital 

Central do Exército e do Instituto de Biologia do Exército, já com experiência 

em ensino e pesquisa.  

Com possível subordinação direta ao DECEx, o Instituto garantiria 

autonomia para realizar pesquisas relativas as demandas práticas do Exército, 

apontadas pelos diversos órgãos decisores da Força. Adicionalmente, assim 

como os outros institutos do Exército, seria capaz de contratar pesquisadores 

civis que se dedicariam a solucionar problemas da saúde militar, o que na atual 

estrutura de pesquisa no EB e do próprio país acontece muito raramente. 

Em conclusão, pode-se dizer que uma das opções para o preenchimento 

da lacuna de ações de pesquisa e inovação na área de saúde militar é a 

criação do Instituto de Pesquisa em Saúde Militar, com objetivos e estrutura 

bem definida. 
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