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RESUMO 
 
A Proteção à Saúde da Força, como componente da saúde operacional, pode ser definida ser 
como um conjunto de atividades que visam promover, proteger e melhorar a saúde física e 
mental dos militares inseridos nos diversos cenários de operações, permitindo que estes 
estejam em condições integrais de atuação. As mudanças nos cenários de combate 
acontecem atualmente em ritmo acelerado e, devido a esse fato, é mister que ferramentas 
de gestão sejam adotadas, como levantamento de indicadores integrados e elaboração de 
cenários prospectivos.  Deste modo, o objetivo deste trabalho foi realizar um breve 
levantamento sobre as capacidades da Proteção à Saúde como componente da Saúde 
Operacional das Forças Armadas Brasileiras e elaborar cenários prospectivos para embasar 
futuras tomadas de decisão neste âmbito. Para isso, foram produzidos questionários 
eletrônicos a serem respondidos por especialistas nas áreas pertinentes sobre a 
probabilidade de determinadas hipóteses de futuros acontecerem e se esses eventos teriam 
impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força. Através dos resultados deste estudos 
foram elencados como fatos portadores de futuros na capacidade Proteção à Saúde da 
Força: transferência da EsSEx para Salvador; curso de Mestrado em Defesa Biológica pelo 
IBEx; criação de um programa de pós-graduação lato sensu na área de Saúde Militar; 
construção de um laboratório NB4 no Brasil; emprego das Forças Armadas em uma missão 
de paz da Organização das Nações Unidas, sendo responsável pela coordenação e gestão do 
serviço de saúde prestado; intervenção do Exército em uma fronteira brasileira devido a 
uma instabilidade social; criação de um centro conjunto de medicina operativa ligado ao 
Ministério da Defesa; mudanças no panorama nacional gerando cortes orçamentários 
severos e pandemia por Covid-19 ocasionando diminuição dos investimentos em segurança 
e saúde. Os resultados obtidos com este estudo permitem uma melhor compreensão do 
tema e poderão embasar futuras tomadas de decisão neste âmbito, possibilitando que ações 
de planejamento e de execução da Proteção a Saúde da Força logística ganhem eficiência no 
contexto do conflito moderno. 
Palavras-chave: Saúde Militar. Medicina Militar. Higiene Militar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT    

 
Force Health Protection, as a component of operational health, can be defined as a set of 
activities that aim to promote, protect and improve the physical and mental health of 
military personnel within the various operational scenarios, allowing them to be in full 
condition of acting. Changes in combat scenarios are currently happening at an accelerated 
pace and, due to this fact, it is essential that management tools are adopted, such as survey 
of integrated indicators and preparation of prospective scenarios. Thus, the objective of this 
work was to carry out a brief survey on the capabilities of Health Protection as a component 
of the Operational Health of the Brazilian Armed Forces and to elaborate prospective 
scenarios to support future decision-making in this area. For this purpose, electronic 
questionnaires were produced to be answered by specialists in the relevant areas about the 
probability of certain future hypotheses happening and whether these events would have an 
impact on the Force's Health Protection capability. Through the results of this study, the 
following facts were listed as bearers of futures in the Force Health Protection capacity: 
transfer of EsSEx to Salvador; Master's course in Biological Defense at IBEx; creation of a lato 
sensu postgraduate program in the field of Military Health; construction of an NB4 
laboratory in Brazil; employment of the Armed Forces in a United Nations peacekeeping 
mission, being responsible for coordinating and managing the health service provided; Army 
intervention in a Brazilian border due to social instability; creation of a joint operative 
medicine center linked to the Ministry of Defence; changes in the national panorama 
generating severe budget cuts and a pandemic by Covid-19 causing a decrease in 
investments in safety and health. The results obtained from this study allow for a better 
understanding of the theme and may support future decision-making in this area, enabling 
planning and execution actions for the Health Protection of the Logistic Force to gain 
efficiency in the context of modern conflict. 
Keywords: Military health. Military medicine. Military hygiene.  
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PROTEÇÃO À SAÚDE COMO COMPONENTE DA SAÚDE 

OPERACIONAL NO BRASIL: ESTUDO PROSPECTIVO 

 
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO ELISIÁRIO BENTO1 

FERNANDA VIEIRA COSTA ORLANDINI2 
OTÁVIO AUGUSTO BRIOSCHI SOARES3 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Saúde Operacional constitui um dos campos prioritários de atuação da saúde 

militar e tem a Proteção à Saúde da Força como um dos seus subcampos mais destacados 

atualmente.  

A Proteção à Saúde da Força, como componente da saúde operacional, pode ser 

definida ser como um conjunto de atividades que visam promover, proteger e melhorar a 

saúde física e mental dos militares inseridos nos diversos cenários de operações, permitindo 

que estes estejam em condições integrais de atuação (NATO, 2018).  

A prontidão da força pode ser afetada negativamente por doenças não relacionadas 

ao combate e, de maneira geral, ocorrem mais baixas devido a estas doenças do que as 

relacionadas ao conflito (ARMY, 2020).  

Deste modo, o objetivo da Proteção à Saúde é reduzir a carga de doenças não 

relacionadas ao combate por meio da aplicação oportuna e apropriada de medidas 

preventivas ao longo de todo ciclo de implantação e faz-se necessário que as lideranças, em 

todos os escalões, sejam ativas em enfatizar essas medidas, reduzindo a ameaça à saúde 

(ARMY, 2020).   

Para sintetizar este amplo espectro de ações, pode-se dividir as atividades de 

Proteção à Saúde em cinco eixos principais: (1) controle de enfermidades infecciosas e 

zoonoses, (2) gestão de resíduos e gerenciamento de animais sinantrópicos, (3) imunização e 

quimioprofilaxia, (4) proteção à água e aos alimentos e (5) inteligência em saúde.  Apesar de 

estarem assim divididos, os eixos estão inter relacionados, sendo que muitas características 

acabam por se sobrepor (SILVA; SÁ; SOARES, 2020). 

 
1 Enfermeira, Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro, RJ. E-mail: rosangelaelisiario@gmail.com. 
2 Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro, RJ. 
3 Médico veterinário, doutor em medicina veterinária, Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro, RJ. 
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A fim de que as ações de planejamento e de execução da Proteção a Saúde da Força 

logística ganhem eficiência no contexto do conflito moderno é imperativo que elas estejam 

alinhadas com as mudanças nos cenários de combate possíveis para as Forças Armadas 

Brasileiras.  

Devido a essas mudanças acontecerem atualmente em ritmo acelerado, é mister que 

ferramentas de gestão sejam adotadas, como levantamento de indicadores integrados e 

elaboração de cenários prospectivos.  Essas ferramentas de gestão tem o objetivo de 

entender a situação atual e antever situações operacionais particulares, que necessitam 

mudanças de conduta ou preparação prévia, e consequente alocação de recursos 

financeiros, de pessoal, logísticos, dentre outros, para que os desafios atuais e vindouros 

sejam superados.  

Deste modo, através da aplicação de questionário entre especialistas, o objetivo 

deste trabalho foi realizar um breve levantamento sobre as capacidades da Proteção à Saúde 

como componente da Saúde Operacional das Forças Armadas Brasileiras e elaborar cenários 

prospectivos para embasar futuras tomadas de decisão neste âmbito.  

 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo é integrante de uma pesquisa conduzida pelo Grupo de Pesquisa 

em Saúde Militar, da Escola de Saúde do Exército (EsSEx) e que já realizou parcialmente sua 

coleta de dados.  

 Em uma primeira etapa da pesquisa, foi realizada uma rodada de questionário 

eletrônico com especialistas nas áreas pertinentes a fim de realizar um levantamento das 

capacidades e tarefas sobre cinco eixos: controle de enfermidades infecciosas e zoonoses, 

gestão de resíduos e gerenciamento de animais sinantrópicos, imunização e 

quimioprofilaxia, proteção à água e alimentos e inteligência em saúde. Os especialistas 

selecionados para a pesquisa foram militares e civis das áreas de Enfermagem, Medicina e 

Medicina Veterinária, totalizando ao final 13 peritos.  

 Com base nas capacidades e tarefas levantadas, foi criada uma lista de hipóteses de 

futuro a qual foi avaliada novamente pelo mesmo grupo de peritos através de uma segunda 

rodada de questionário eletrônico, conforme constante no Anexo I. O questionário 

integrante da segunda rodada foi estruturado da seguinte maneira: primeiramente, foi 
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apresentado o conceito da capacidade Proteção à Saúde e citado suas atividades 

componentes; após, para cada hipótese de futuro apresentada foi elaborado uma questão 

objetiva sobre o impacto (forte, médio, fraco ou nenhum) deste evento na capacidade 

Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras e, por fim, foi reservado um espaço para 

sugestões ou comentários.   

 Em seguida, o mesmo grupo de especialistas foi submetido a uma terceira rodada de 

questionário eletrônico com o objetivo de avaliar a probabilidade de ocorrência de 

determinados eventos no futuro, como mostrado no Anexo II.  Nesse questionário, para 

cada evento futuro apresentado foi elaborado uma questão objetiva sobre a probabilidade 

(alta, média, baixa ou nenhuma) de que esse ocorra e, por fim, também foi reservado um 

espaço para sugestões ou comentários.   

 Após a verificação das respostas dos questionários os resultados foram apresentados 

utilizando gráficos para melhor compreensão e posteriormente na discussão se deu a análise 

dos resultados encontrados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Proteção à Saúde da Força é um tema que vem ganhando destaque no contexto 

das operações militares tanto no cenário internacional quanto no nacional. Essa capacidade 

visa a redução de doenças não relacionados ao combate por meio da aplicação oportuna e 

apropriada de medidas de proteção à saúde (NATO, 2018).  

 As diretrizes da OTAN sobre Proteção à Saúde da Força também ressaltam que o 

objetivo é usar essa capacidade para fornecer o melhor atendimento possível às Forças 

Armadas e para isso, a sua prática deve ser baseada em evidências e consistente com as 

melhores práticas e padrões aceitos (NATO, 2018). 

 Deste modo, é de suma importância o levantamento de fatos portadores de futuro 

na capacidade Proteção à Saúde da Força. O fato portador de futuro foi definido por Michel 

Godet (1987) e constitui-se em sinal ínfimo por sua dimensão atual no ambiente, mas 

imenso por suas consequências e potencialidades futuras e é um conceito importante para 

os estudiosos de futuro. 

As hipóteses de futuro definidas nesta pesquisa para a capacidade Proteção à Saúde 

da Força estão elencadas na Figura 1. A seguir estão descritos os resultados e discussão dos 
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níveis de impactos de cada um desses eventos, a probabilidade de esses ocorrerem e quais 

se constituem como fatos portadores de futuro na capacidade Proteção à Saúde da Força.  

Neste estudo, foi considerado como fato portador de futuro o evento que tem, de 

acordo com os resultados encontrados, probabilidade média ou alta de ocorrer no futuro e 

que tem impacto médio ou forte na capacidade Proteção à Saúde da Força.   

Figura 1. Hipóteses de futuro da capacidade Proteção à Saúde da Força. 

 

3.1 Eventos relacionados com ensino e pesquisa  

3.1.1 Transferência da Escola de Saúde do Exército para Salvador (BA) 

 

 Os especialistas participantes desta pesquisa foram questionados sobre o impacto na 

capacidade de Saúde da Força da transferência da Escola de Saúde do Exército (EsSEx), 

atualmente localizada no Rio de Janeiro (RJ), para Salvador (BA), com integração à Escola de 

Formação Complementar do Exército (EsFCEx), o que já está previsto para ocorrer no ano de 

2022.  

As respostas são apresentadas na Figura 2. Pode-se observar que 44,4% dos 

participantes referiram que esse impacto na proteção à saúde da Força seria forte e 22,2% 

referiram que seria médio.   
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Figura 2. Impacto da transferência da Escola de Saúde do Exército para Salvador (BA) na capacidade Proteção à 
Saúde da Força. 
 

3.1.2 Mestrado em biodefesa pelo IBEx  

 

 Ao se tratar do desenvolvimento do curso de mestrado em biodefesa pelo Instituto 

de Biologia do Exército (IBEx), observou-se que mais da metade (55,6%) dos peritos desta 

pesquisa relataram que o nível de impacto na capacidade Proteção à Saúde das Forças 

Armadas brasileiras deste evento seria forte, como pode ser observado na Figura 3.  

 O Mestrado em Defesa Biológica pelo IBEx foi aprovado em 2017 pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e tem como público-alvo oficiais 

de carreira do Serviço de Saúde (Médico, Farmacêutico e Dentista) e do Quadro 

Complementar de Oficiais (Biologia, Enfermagem e Veterinária) e civis com graduação nas 

áreas de ciências da saúde, farmacêuticas e biológicas (IBEx, 2021).  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3. Impacto do desenvolvimento de um curso de mestrado em biodefesa pelo IBEx na capacidade 
Proteção à Saúde da Força. 
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3.1.3 Pós-graduação lato sensu na área de Saúde Militar 

 

Na hipótese do desenvolvimento de um programa de pós-graduação lato sensu na área 

de Saúde Militar, em alguma instituição militar ou civil brasileira, o nível de impacto na 

capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras relatado pela maioria do grupo 

de peritos desta pesquisa (77,8%) foi que seria forte, de acordo com o demostrado pela 

Figura 4.  

A maioria dos especialistas (57,1%) também afirmaram que a probabilidade de que este 

evento aconteça seria média (Figura 4).  

 
Figura 4. Probabilidade de ocorrência e Impacto do desenvolvimento de um curso de pós-graduação lato sensu 
na área de Saúde Militar na capacidade Proteção à Saúde da Força. 
 

3.1.4 Construção de um laboratório nível 4 de biocontenção no Brasil 

 

Caso houvesse a construção de um laboratório com Nível de Biossegurança 4 (NB4) no 

Brasil, o impacto na capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras relatado 

pela metade dos peritos participantes (55,6%) foi de que seria forte e a probabilidade de que 

esse evento aconteça seria média (71,4%) ou alta (28,6%) de acordo com o mostrado na 

Figura 5. 

 Cabe ressaltar que o Grupo de Trabalho Interministerial, composto por diversos 

ministérios e setores do Governo Federal, atua na elaboração da proposta de construção de 

um laboratório deste porte no Brasil desde agosto de 2020. Esse Grupo terá que apresentar, 

até o fim do ano de 2021, um relatório final à Câmara de Relações Exteriores e Defesa 
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Nacional (CREDEN) para viabilizar o projeto, associado a uma Política Nacional de 

Biossegurança e Bioproteção (MARSZALEK, 2021). 

 A criação de um laboratório NB4, que não existe na América do Sul, tem o potencial 

de elevar o Brasil a outro patamar na área de biossegurança e biodefesa. Ressalta-se 

também a necessidade da construção e operação de um Laboratório NB4 visando atender às 

necessidades do Governo Federal em prover estruturas estratégicas capazes de contribuir 

para o enfrentamento de situações de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional e Internacional, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19 (MARSZALEK, 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força e probabilidade de que ocorra a construção no 
Brasil de um laboratório nível 4 de biocontenção. 
 

Através da análise dos resultados elencados anteriormente, pode-se constatar como 

fatos portadores de futuros na capacidade Proteção à Saúde da Força os seguintes eventos 

relacionados à área de ensino e pesquisa: transferência da EsSEx para Salvador; curso de 

Mestrado em Defesa Biológica pelo IBEx; criação de um programa de pós-graduação lato 

sensu na área de Saúde Militar, em alguma instituição militar ou civil brasileira; construção 

de um laboratório NB4 no Brasil. 
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3.2 Eventos de natureza operacional  

 

3.2.1 Emprego das Forças Armadas brasileiras em uma missão de paz da ONU envolvendo 
a coordenação dos serviços de saúde prestados 

 

O impacto na capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras, na 

hipótese de essas serem empregadas em uma missão de paz da Organização das Nações 

Unidas, sendo responsável pela coordenação e gestão do serviço de saúde prestado 

(hospital de campanha, postos de saúde avançados, apoio no terreno) e a probabilidade 

desse evento ocorrer pode ser observado na Figura 6.  

A maioria (77,8%) do grupo de peritos relataram que o nível de impacto desse evento 

seria forte e que a probabilidade de ocorrência seria média (57,1%) ou alta (28,6%).  

De acordo com o Manual Cenários de Defesa 2020-2039, Brasil (2017), as operações 

de paz permitirão ao Brasil estreitar laços de cooperação e criar uma imagem favorável por 

intermédio das Forças Armadas, contribuindo, assim, para a política externa nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Probabilidade de ocorrência e Impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força do emprego das 
Forças Armadas brasileiras em uma missão de paz da ONU envolvendo a coordenação dos serviços de saúde 
prestados. 
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3.2.2 Participação em conflito armado fora do território nacional apoiando nações amigas 

 

Ao serem questionados sobre qual seria o nível de impacto na capacidade Proteção à 

Saúde das Forças Armadas brasileiras na hipótese de o país participar de um conflito 

armado, apoiando nações amigas em combates fora do território nacional, a maioria dos 

especialistas responderem que esse seria forte (66,7%), conforme mostrado na Figura 7. 

Porém, de acordo com o grupo de peritos, a probabilidade desse evento ocorrer é baixa 

(85,7%).  

Apesar do ambiente de cooperação reinante na América do Sul, questões internas 

políticas, sociais e econômicas em diversos países, bem como antigas fricções entre alguns 

destes, poderiam ser potencializadas e gerar pedidos para a participação de contingentes 

das Forças Armadas brasileiras para a estabilização de conflitos, em função do papel político 

e econômico que o Brasil desempenha na Região (BRASIL, 2017). 

Figura 7. Probabilidade de ocorrência e Impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força na participação em 
um conflito armado fora do território nacional apoiando nações amigas. 

 

3.2.3 Guerra contra uma nação de poder bélico superior 

 

Na hipótese de uma guerra contra uma nação de poder bélico superior, o nível de 

impacto na capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras relatado pela 

metade (55,6%) dos participantes seria forte, conforme o exposto na Figura 8.  Porém, de 

acordo com o grupo de peritos, a probabilidade desse evento ocorrer é baixa (57,1%) ou 

nenhuma (42,9%).  
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Segundo o Manual Cenários de Defesa 2020-2039, Brasil (2017), seria improvável o 

confronto militar direto entre grandes potências, devido às catastróficas consequências 

humanitárias e aos prejuízos comerciais em escala global que provocariam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Probabilidade de ocorrência e Impacto de uma suposta guerra contra uma nação de poder bélico 
superior na capacidade Proteção à Saúde da Força. 

 

3.2.4 Tratado visando ao apoio militar mútuo entre nações amigas incluindo o Brasil 

 

Caso houvesse concretização de um tratado visando ao apoio militar mútuo entre nações 

amigas incluindo o Brasil, o nível de impacto na capacidade Proteção à Saúde das Forças 

Armadas brasileiras mencionado pela maioria (62,5%) dos especialistas seria forte, como 

ilustrado na Figura 9.  Porém, de acordo com o grupo de especialistas, a probabilidade desse 

evento ocorrer é baixa (57,1%).  

Figura 9. Probabilidade de ocorrência e Impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força de um tratado 
visando ao apoio militar mútuo entre nações amigas incluindo o Brasil. 
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3.2.5 Intervenção do Exército em uma fronteira brasileira devido a uma instabilidade social 

 

Caso houvesse instabilidade social com necessidade de intervenção do Exército 

Brasileiro em uma fronteira brasileira, como por exemplo a fronteira entre Brasil e 

Venezuela, o nível de impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força mencionado por 

44,4% dos especialistas foi que seria forte e 11,1% disseram que seria médio, conforme 

demonstrado na Figura 10.  

De acordo com o grupo de especialistas deste estudo, a probabilidade de ocorrência 

deste evento seria média (57,1%) ou baixa (42,9%) como mostrado também na Figura 10.  

 
Figura 10. Probabilidade de ocorrência e Impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força de uma suposta 
instabilidade nacional com necessidade de intervenção do Exército em uma fronteira brasileira. 

 

3.2.6 Criação de um centro conjunto de saúde operacional ligado ao Ministério da Defesa 

 

A maioria dos especialistas participantes desta pesquisa (77,8%) responderam que o 

nível de impacto na capacidade de Proteção à Saúde da Força seria forte caso houvesse a 

criação e o desenvolvimento de um centro conjunto de saúde operacional, ligado ao 

Ministério da Defesa e que a probabilidade de ocorrência desse evento seria média (57,1%) 

ou alta (14,3%), conforme ilustrado pela Figura 11.  

Desde 2012 já se discutia no Ministério da Defesa a criação de um Centro Conjunto de 

Medicina Operativa das Forças Armadas Brasileiras (C Cj Med Op FA). O projeto da estrutura, 

que estava com previsão de funcionamento para o final de 2021, prevê sua instalação no 

Complexo Naval de Mocanguê, junto ao Comando-em-Chefe da Esquadra da Marinha do 

Brasil (MB), em Niterói, Rio de Janeiro (MOURY, 2018).  
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Figura 11. Probabilidade de ocorrência e Impacto da criação de um centro conjunto de saúde operacional na 
capacidade Proteção à Saúde da Força. 
 

Analisando os resultados apresentados por esta pesquisa, pode-se constatar como 

fatos portadores de futuros na capacidade Proteção à Saúde da Força os seguintes eventos 

de natureza operacional: emprego das Forças Armadas em uma missão de paz da 

Organização das Nações Unidas, sendo responsável pela coordenação e gestão do serviço de 

saúde prestado; intervenção do Exército em uma fronteira brasileira devido a uma 

instabilidade social e criação de um centro conjunto de saúde operacional ligado ao 

Ministério da Defesa.  

 

3.3 Eventos de cunho sociopolítico econômico  

 

3.3.1 Pandemia por Covid-19 e diminuição dos investimentos em segurança e saúde  

 

A maioria dos especialistas (66,7%) responderam que o nível do impacto na 

capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras seria forte caso a pandemia por 

Covid-19 diminuísse sobremaneira os investimentos do Estado em serviços de segurança e 

de saúde e a probabilidade desse evento acontecer é média (71,4%), conforme apresentado 

pela Figura 12.  

A pandemia por Covid-19 é um evento de natureza sociopolítica, sanitária e 

econômica atual. Segundo Mattedi et al. (2020), por todos os lugares por onde a Covid-19 

passa acaba deixando marcas sanitárias, sociais, econômicas, culturais e políticas profundas 

e toda projeção de cenários pós-pandemia supõe mudança social. 
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 As contatações feitas pelo autor acima estão de acordo com os resultados deste 

estudo, pois haveria um impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força caso a pandemia 

por Covid-19 diminuísse sobremaneira os investimentos do Estado em serviços de segurança 

e de saúde.  

Figura 12. Probabilidade de ocorrência e Impacto de uma suposta diminuição dos investimentos do Estado em 

serviços de segurança e saúde devido à pandemia por Covid-19 na capacidade Proteção à Saúde da Força. 

 

3.3.2 Cortes orçamentários severos gerados por mudanças no panorama nacional 

 
A maioria dos peritos participantes desta pesquisa (66,7%) relataram que o nível de 

impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força seria forte caso houvesse mudanças no 

panorama nacional (econômico, sanitário, político etc.) gerando cortes orçamentários 

severos e a probabilidade desse evento acontecer é média (71,4%) ou alta (28,6%), 

conforme observado na Figura 13.  

De acordo com o Manual Cenários de Defesa 2020-2039, Brasil (2017), não havendo 

significativos incrementos no desenvolvimento econômico, também não os haveria com 

relação ao orçamento de defesa. Considerando-se, então, o histórico orçamentário 

brasileiro, é provável que os recursos para o setor de defesa aumentem apenas na 

proporção do PIB. Por outro lado, caso o Brasil atinja índices de crescimento mais elevados e 

estáveis, poderia ocorrer o congelamento do orçamento de defesa em valores absolutos, 

priorizando a dimensão social (BRASIL, 2017).  
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Figura 12. Impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força de supostos cortes orçamentários severos 
gerados por mudanças no panorama nacional e probabilidade de ocorrência. 

 

3.3.3 Evento terrorista em território nacional 

 

Na hipótese de um evento terrorista acontecer em território nacional, o nível de 

impacto na capacidade Proteção à Saúde da Força relatado por mais da metade dos 

pesquisados (55,6%) foi de que seria forte. Porém, a probabilidade de ocorrência desse 

evento é baixa (85,7%) pelo grupo de peritos deste estudo, de acordo com o apresentado na 

Figura 13.  

O aumento da repressão ao terrorismo em níveis mundiais poderia deslocá-lo para 

regiões ainda imunes, como é o caso do Brasil. Apesar de não existirem no país as condições 

que normalmente atraem ou estimulam o terrorismo, essa atividade é de natureza instável, 

o que exigirá que as Forças Armadas se mantenham aptas a atuar de forma coordenada com 

organismos nacionais e internacionais, na prevenção (inteligência) e no combate ao mesmo 

(BRASIL, 2017). 

 

 
Figura 13. Probabilidade de ocorrência e Impacto de um evento terrorista em território nacional na capacidade 
Proteção à Saúde da Força. 
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Em suma, baseado nos resultados apresentados por esta pesquisa, pode-se constatar 

como fatos portadores de futuros na capacidade Proteção à Saúde da Força os seguintes 

eventos de cunho sociopolítico econômico: mudanças no panorama nacional (econômico, 

sanitário, político etc.) gerando cortes orçamentários severos e pandemia por Covid-19 

ocasionando diminuição dos investimentos em segurança e saúde.   

 

4. CONCLUSÃO  

 

 Com base nos questionários realizados, foi possível levantar importantes fatos 

portadores de futuros e elaborar cenários prospectivos na capacidade Proteção à Saúde da 

Força.  

Os resultados obtidos com este estudo permitem uma melhor compreensão do tema 

e poderão embasar futuras tomadas de decisão neste âmbito, possibilitando que ações de 

planejamento e de execução da Proteção a Saúde da Força logística ganhem eficiência no 

contexto do conflito moderno.  

Ademais, estudos futuros com análise estratégica dos cenários elaborados por este 

trabalho podem causar grande impacto na saúde da Força, permitindo que desafios futuros 

sejam superados.   
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ANEXO I – Questionário Proteção à Saúde da Força – hipóteses de futuro 

 

O seguinte questionário tem por objetivo obter a opinião de especialistas quanto 
ao impacto de conjecturas hipotéticas na capacidade Proteção à Saúde das Forças 
Armadas brasileiras. É parte do projeto "Proteção à saúde como componente da Saúde 
Operacional no Brasil: estudo prospectivo", conduzido pelo Grupo de Pesquisa em Saúde 
Militar, da Escola de Saúde do Exército. 

 
Para todas as repostas a seguir, considere a capacidade PROTEÇÃO À SAÚDE com a 

seguinte definição: "conservação e preservação da saúde geral dos contingentes, mediante a 
prevenção de doenças e lesões". São componentes desta capacidade as seguintes 
atividades: 
1. Medicina preventiva; 
2. Saúde mental; 
3. Controle de enfermidades infecciosas e zoonoses; 
4. Gestão de resíduos e animais sinantrópicos; 
5. Proteção à água e alimentos; 
6. Gestão de riscos ambientais. 
 
Perguntas 
 
1. Com a transferência da Escola de Saúde do Exército (EsSEx), atualmente localizada no 
Rio de Janeiro (RJ), para Salvador (BA), com integração do curso à Escola de Formação 
Complementar do Exército (EsFCEx), qual será o impacto deste evento na capacidade 
Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras:  
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
2. Com o desenvolvimento do curso de mestrado em biodefesa pelo Instituto de Biologia 
do Exército (IBEx) e Escola de Saúde (EsSEx), qual seria o nível de impacto deste evento na 
capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
3. Caso a pandemia por Covid-19 diminuísse sobremaneira os investimentos do Estado em 
serviços de segurança e de saúde, qual seria o impacto deste evento na capacidade 
Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
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4. Caso as Forças Armadas brasileiras sejam empregadas em uma missão de paz da 
Organização das Nações Unidas, sendo responsável pela coordenação e gestão do serviço 
de saúde prestado (hospital de campanha, postos de saúde avançados, apoio no terreno), 
qual seria o impacto deste evento na capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas 
brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
5. Na hipótese do País participar de um conflito armado, apoiando nações amigas em 
combates fora do território nacional, qual seria o impacto deste evento na capacidade 
Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
6. Na hipótese de o Brasil declarar guerra contra uma nação de poder bélico superior, qual 
seria o impacto deste evento na capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas 
brasileiras:  
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
7. Caso haja concretização de um tratado visando ao apoio militar mútuo entre nações 
amigas incluindo o Brasil, qual seria o impacto deste evento na capacidade Proteção à 
Saúde das Forças Armadas brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
8. Caso haja mudanças no panorama nacional (econômico, sanitário, político etc.) gerando 
cortes orçamentários severos, qual seria o impacto deste evento na capacidade Proteção à 
Saúde das Forças Armadas brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
9. Na hipótese do desenvolvimento de um programa de pós-graduação lato sensu na área 
de Saúde Militar, em alguma instituição civil ou militar brasileira, qual seria o nível de 
impacto deste evento na capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
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c) FRACO 
d) NENHUM 
 
10. Caso haja instabilidade social com necessidade de intervenção do Exército Brasileiro 
em uma fronteira brasileira, como por exemplo a fronteira entre Brasil e Venezuela, qual 
seria o impacto deste evento na capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas 
brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
11. Na hipótese de um evento terrorista acontecer em território nacional, qual seria o 
impacto deste evento na capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras:  
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
12. Caso haja a criação e o desenvolvimento de um centro conjunto de saúde operacional, 
ligado ao Ministério da Defesa, qual seria o impacto na capacidade Proteção à Saúde das 
Forças Armadas brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
13. Caso haja a construção de um laboratório nível 4 de biocontenção no Brasil, qual seria 
o impacto na capacidade Proteção à Saúde das Forças Armadas brasileiras: 
a) FORTE 
b) MÉDIO 
c) FRACO 
d) NENHUM 
 
Muito obrigado pela colaboração 
Sugestão ou comentários: 
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ANEXO II – Questionário Proteção à Saúde – probabilidade de eventos futuro 

 

O seguinte questionário tem por objetivo obter a opinião de especialistas quanto à 
probabilidade de ocorrência de determinados eventos no futuro. É parte do projeto 
"Proteção à saúde como componente da Saúde Operacional no Brasil: estudo prospectivo", 
conduzido pelo Grupo de Pesquisa em Saúde Militar, da Escola de Saúde do Exército. 
 
Perguntas 
 
1. Qual é a probabilidade de que ocorra o desenvolvimento do curso de mestrado em 
biodefesa pelo Instituto de Biologia do Exército (IBEx) e Escola de Saúde (EsSEx): 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
2. Qual é a probabilidade de que a pandemia por Covid-19 diminuísse sobremaneira os 
investimentos do Estado em serviços de segurança e de saúde: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
3. Qual a probabilidade das Forças Armadas brasileiras serem empregadas em uma missão 
de paz da Organização das Nações Unidas, sendo responsável pela coordenação e gestão do 
serviço de saúde prestado (hospital de campanha, postos de saúde avançados, apoio no 
terreno): 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
4. Qual é a probabilidade do País participar de um conflito armado, apoiando nações amigas 
em combates fora do território nacional: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
5. Qual é a probabilidade de o Brasil declarar guerra contra uma nação de poder bélico 
superior: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
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6. Qual é a probabilidade de que ocorra a concretização de um tratado visando ao apoio 
militar mútuo entre nações amigas incluindo o Brasil: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
7. Qual é a probabilidade de ocorrência de mudanças no panorama nacional (econômico, 
sanitário, político etc.) gerando cortes orçamentários severos: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
8. Qual é a probabilidade de que ocorra o desenvolvimento de um programa de pós-
graduação lato sensu na área de Saúde Militar, em alguma instituição militar ou civil 
brasileira: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
9. Qual é a probabilidade de que haja instabilidade social com necessidade de intervenção 
do Exército Brasileiro em uma fronteira brasileira, como por exemplo a fronteira entre Brasil 
e Venezuela: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
10. Qual é a probabilidade de um evento terrorista acontecer em território nacional: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
11. Qual é a probabilidade de que haja a criação e o desenvolvimento de um centro conjunto 
de saúde operacional, ligado ao Ministério da Defesa: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
12. Qual é a probabilidade de que ocorra a construção de um laboratório com nível 4 de 
biocontenção no Brasil: 
a) ALTA 
b) MÉDIA 
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c) BAIXA 
d) NENHUMA 
 
Muito obrigado pela colaboração 
Sugestão ou comentários: 
 


