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Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. 

 

Winston Churchill



 

 

RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos e peculiaridades do ambiente de selva, 

bem como a importância do Serviço de Saúde que apóia as operações militares, com 

enfoque na recente Operação de Garantia da Lei e da Ordem, Verde Brasil. Tal operação se 

deu na Amazônia entre os anos de 2019 e 2021, com a principal finalidade de combater 

focos de incêndio, e envolveu diretamente militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, 

bem como agentes de segurança pública nos níveis federal,  estadual  e  municipal. Para fins 

de contextualização, foi realizada pesquisa sobre a história do Serviço de Saúde e sobre a 

Região Amazônica e seus aspectos geográficos, políticos e socioeconômicos. E através de 

análise de dados da operação e questionário com militares que atuaram na mesma, 

procurou-se identificar os problemas impostos pelo ambiente, tipos de ferimento mais 

comuns, conhecimento de primeiros socorros pelos envolvidos na primeira linha, 

necessidade de atendimento médico e remoção de feridos, a fim de aperfeiçoar a atuação 

do Serviço de Saúde e preservar a integridade física dos militares da Força. 

 
Palavras-chave: Garantia da Lei e da Ordem. Serviço de Saúde do Exército. Operação Verde 
Brasil. Amazônia.  
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the aspects and peculiarities of the jungle environment, as well as 

the importance of the Health Service that supports military operations, with a focus on the 

recent Operation to Guarantee Law and Order, Verde Brasil. This operation took place in the 

Amazon between the years 2019 and 2021, with the main aim of fighting fires. Military 

personnel from the Army, Navy and Air Force, as well as public security agents at the federal, 

state and municipal levels were directly involved. For contextualization purposes, research 

was carried out on the history of the Health Service and on the Amazon Region and its 

geographic, political and socioeconomic aspects. And through data analysis of the operation 

and a questionnaire with military personnel who worked in it, we tried to identify the 

problems imposed by the environment, the most common types of injuries, knowledge of 

first aid by those involved in the first line, need for medical care and removal of wounded, in 

order to improve the performance of the Health Service and preserve the physical integrity 

of the Force's soldiers. 

Keywords: Guarantee of Law and Order. Army Health Service. Operation Verde Brazil. 

Amazon. 
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Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente de Selva e o 
Serviço de Saúde 

 
 

CAMILA SAMPAIO DE LACERDA PERDIGÃO PEIXOTO1 

LUCAS FERNANDO HIPÓLITO2 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

As Operações de Garantia da Lei e da Ordem são definidas através do Manual de 

Campanha EB70-MC-10.238 Logística Militar Terrestre, 1ª Edição, 2018 como “operações 

militares de coordenação e cooperação de agências, realizadas no contexto específico da 

missão constitucional da garantia da lei e da ordem, conforme o artigo 142 da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), podendo ser desenvolvidas em ambiente rural ou urbano. As 

Forças Armadas são chamadas a atuar em Op GLO quando os instrumentos previstos no Art 

144 da CF/88, que definem os órgãos encarregados pela segurança pública, forem 

formalmente decretados como indisponíveis, insuficientes ou inexistentes, sendo solicitado 

apoio pelo governador do Estado (ou Distrito Federal) ao Presidente da República”, sendo 

então, o seu acionamento realizado apenas por decreto presidencial. São considerados 

indisponíveis quando há restrição ao emprego das forças de segurança por greves, 

paralisações ou desvio de finalidade. Compete ao Ministério da Defesa providenciar os 

recursos necessários à ativação, controlar e coordenar as ações das Forças Armadas, que 

atuarão em área previamente estabelecida e por tempo limitado, em caráter preventivo e 

operativo, assegurando o resultado positivo da operação. 

As Op GLO são operações em situação de não guerra, pois, embora haja o emprego 

do poder militar, não envolvem o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias 

especiais, quando este poder é usado de forma limitada. 

Em setembro de 2019, pela primeira vez foi autorizado o emprego das Forças 

Armadas em Op GLO com viés ambiental através da Operação Verde Brasil, a qual teve 

atuação na Amazônia Legal objetivando o combate de delitos ambientais com ênfase em 

focos de incêndios. Esta operação aconteceu em um momento onde o Brasil se destacava no 

                                                           
1 Médica Radiologista, 1º Tenente Escola de Saúde do Exército. E-mail: camilaslpp@hotmail.com 
2 Bacharel em Ciências Militares, 1º Tenente, Escola de Saúde do Exército.  
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cenário internacional de forma negativa, por questões ambientais envolvendo 

principalmente queimadas e destruição na região amazônica.  

Nas operações de campo que envolvem o emprego de militares, visando a higidez da 

tropa e melhor desempenho na atividade, há apoio do Serviço de Saúde, não sendo portanto 

diferente nas Operações de GLO.  

Esse trabalho tem por objetivo analisar os aspectos e peculiaridades que tornam o 

ambiente de selva desafiador para o atendimento médico e remoção de militares quando 

em operações, com foco na recente Operação de Garantia da Lei e da Ordem, Verde Brasil, 

realizada na Amazônia entre os anos de 2019 e 2021, procurando assim, identificar as 

principais causas de necessidade de atendimento médico neste tipo de exercício, otimizar a 

atuação do Serviço de Saúde e preservar a integridade física dos militares da Força. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho e abordagem do problema, utilizou-se de pesquisa 

exploratória qualitativa atuando com apuração bibliográfica em bancos acadêmicos, artigos 

e publicações sobre o tema, bem como análise documental de manuais e aplicação de 

questionário a militares que atuaram na Operação Verde Brasil. 

Foram utilizadas as palavras-chave: operações de garantia da lei e da ordem; Verde 

Brasil; ambiente de selva; atendimento médico em operações; atendimento médico em 

condições adversas; atuação do serviço de saúde do Exército; protocolos de atendimento 

pré- hospitalar; Manual de GLO em plataformas de busca do Google, Scielo, Portal 

Periódicos CAPES, Biblioteca do Exército, sítio do Ministério da Defesa, Revista Científica 

EsSEx, sendo ainda complementado pela coleta manual de informações através de 

questionário pertinente.  

A fim de facilitar a distribuição de tal questionário, bem como a avaliação de suas 

respostas, este foi elaborado através da plataforma Google Forms e enviado 

eletronicamente a militares que atuaram ativamente na Operação Verde Brasil no período 

de 2019 a 2021. As perguntas foram objetivas, englobando assuntos referentes a logística da 

operação, o ambiente da selva Amazônica e suas dificuldades, o atendimento pré-hospitalar 

e a necessidade e meios de evacuação. Cabe salientar que os militares participantes 

permaneceram anônimos durante o estudo. 
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A pesquisa se baseou em duas principais vertentes, análise da Operação da Garantia 

da Lei e da Ordem, através principalmente do Manual de Campanha EB70-MC-10.238 

Logística Militar Terrestre, 1ª Edição, 2018, para conceituação e emprego, e Serviço de 

Saúde do Exército com o Manual de Campanha EB70-MC10.343 Atendimento Pré-Hospitalar 

(APH) Básico, 1ª Edição, 2020, com protocolos para a atuação médica em atendimentos fora 

do ambiente hospitalar controlado. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

 3.1. REGIÃO AMAZÔNICA 

 

A Amazônia possui uma área aproximada de 5 milhões de quilômetros quadrados, 

correspondente a mais de 50% do território nacional, e abrange ainda porções territoriais de 

outros países, sendo estes Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, 

Bolívia e Equador. Ela representa 1/20 da superfície terrestre, 2/5 da América do Sul, 3/5 do 

Brasil, 1/5 da disponibilidade mundial de água doce e 1/3 das reservas de florestas 

latifoliadas do planeta. A floresta cobre 70% de toda a região, representando 380 milhões de 

hectares (VICENTE, 2008). As árvores na floresta amazônica, apesar do terreno acidentado, 

crescem até nivelarem suas copas com as demais na busca da luz solar, impedindo, assim a 

visibilidade do céu e dando a falsa sensação de um terreno quase plano. A extensão da 

fronteira brasileira com os demais países é de cerca de 11.000 km, tendo ainda grandes 

trechos onde esta não é completamente balizada, principalmente devido à cobertura vegetal 

da floresta.  

A Amazônia Legal é um recorte geográfico instituído através do Art 2° da Lei 

Complementar número 124, assinada em 2007, para delimitar a área de atuação da 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), composta por 772 municípios 

distribuídos da seguinte forma: 52 municípios de Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do 

Amazonas, 15 de Roraima, 144 do Pará, 16 do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato 

Grosso, e por 181 municípios do Estado do Maranhão. Possui uma superfície aproximada de 

5.015.067,75 km², tendo como finalidade promover o desenvolvimento sustentável e 

competitivo da produção local na economia nacional e internacional. 
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Figura 1 – Limites da região Norte do Brasil, da Amazônia Legal e da Amazônia 

Internacional. Fonte: Blog Descomplica (2016) 

 

A Amazônia atrai a atenção internacional pelo seu grande potencial de riqueza 

mineral e de biodiversidade. Somam-se a isto, os problemas internos de países vizinhos 

como produção de drogas ilícitas (cocaína, maconha), pirataria e contrabando que acabam 

adentrando, com certa facilidade, no território brasileiro através da extensa faixa de 

fronteira. As particularidades e peculiaridades da área de fronteira, bem como a baixa 

densidade demográfica, as longas distâncias e insuficiência de pessoal e material, dificultam 

a garantia da presença e fiscalização do Estado.  Apesar das inúmeras riquezas, a estrutura 

econômica persiste deficitária, o que restringe as possibilidades de utilização dos recursos 

locais para as operações militares. A água doce sendo o principal recurso amplamente 

disponível, devido às bacias hidrográficas.  

A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, abrangendo não somente 

o território brasileiro, mas também porções do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e 

Bolívia. No Brasil abrange cerca de 3,8 milhões de quilômetros quadrados, envolvendo sete 

Estados, e tem como principal rio o Amazonas, considerado o maior do mundo. A 

confluência dos rios Solimões e Negro constitui o Amazonas. 
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Figura 2 – Recursos minerais da Amazônia (MUNIZ, 2018) 

 

Em relação ao transporte, as capitais dos Estados, onde se concentra a grande parte 

da população da região, contam com aeroportos com nível internacional, e outras cidades 

possuem aeroportos de nível regional, bem como fazendas e garimpos com pistas de 

pousos, sendo algumas clandestinas. O meio fluvial continua sendo o mais utilizado, 

principalmente nas regiões mais remotas aonde os demais meios de transporte persistem 

inexistentes, e os rios ainda fazem parte importante do sustento da população local. Soma-

se a isto, a pluralidade de rios que entrecortam a área, notadamente do Estado do 

Amazonas, a diversidade de tipos disponíveis de embarcações para transporte de pessoas e 

cargas, e adaptabilidade para períodos de seca ou cheia dos rios.  

Dentre o meio terrestre, as principais estradas que cortam a Amazônia Brasileira são 

Belém-Brasília (BR-010), Cuiabá-Porto Velho (BR-364), BR-163 (Cuiabá-Santarém), BR-319 

(Porto Velho – Manaus) e a rodovia BR-230 (Transamazônica – PA/AM) e suas transversais, 

interligando diversas hidrovias, criando flexibilidade de acesso ao interior da Amazônia. 

Entretanto, a precariedade de boa parte das estradas, as quais possuem trechos sem asfalto, 

de terra batida e esburacada, e que pioram consideravelmente na temporada de chuvas, 

dificulta e atrasa o deslocamento pelas mesmas. Atualmente, o meio ferroviário se resume à 

estrada de ferro que liga a província mineral de Carajás ao porto de Ponta da Madeira, em 

Itaqui, Maranhão. 
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Figura 3 – Sobreposição do Eixo do Amazonas e os portos fluviais (NETO, 2019) 

 

O bioma da Amazônia se caracteriza por uma enorme floresta tropical úmida, com 

floresta de terra firme recobrindo cerca de 70% da sua área. A Amazônia tem características 

climáticas distintas a depender da sua região, já que, por exemplo, as partes norte e leste 

são influenciadas pelo oceano Atlântico, enquanto que as partes sul e oeste recebem frentes 

frias provenientes do sul em dissipação, causando friagens. A época de seca compreende os 

meses de junho a outubro, com média mensal de precipitação em torno de 57±40 mm, 

enquanto a temporada de chuvas vai de novembro a maio, com precipitação de 325±105 

mm. Desta forma, o clima também apresenta importantes peculiaridades na selva 

amazônica, destacando-se a elevada temperatura (com médias de 26°C), a intensa umidade 

e a forte pluviosidade, assim como a vegetação fechada e baixa luminosidade, que 

aumentam os desafios impostos às operações militares, limitando a funcionalidade dos 

aparelhos e equipamentos, como rádios, sensores, visores noturnos e sistemas digitais. 
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Figura 4 – Rodovias no Estado do Amazonas (NETO, 2019) 

 

O Exército está presente na Amazônia desde o início do século XVII, e vem ampliando 

suas instalações desde então. Historicamente, as unidades militares representam pólos de 

desenvolvimento, em torno dos quais crescem núcleos habitacionais. Atualmente, o Exército 

possui mais de 120 (cento e vinte) Organizações Militares (OM), ocupando 58 localidades da 

região amazônica, com efetivo aproximado de 25.000 (vinte e cinco mil). Grande parte 

dessas OM estão situadas na faixa de fronteira da Amazônia, como é possível observar na 

figura 2. A presença do Exército Brasileiro é dividida em Comandos: o Comando Militar da 

Amazônia (CMA), englobando os estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, e o 

Comando Militar do Norte (CMN), com os estados do Para, Amapá, parte do Maranhão e 

parte do Tocantins. Estes dois comandos possuem juntos 6 Brigadas de Infantaria de Selva, 

com 24 Batalhões e 4 subunidades operacionais, atuando na defesa e dissuasão do Estado 

Brasileiro (MUNIZ, 2018). 

 

3.2. O SERVIÇO DE SAÚDE 
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O emprego dos recursos de saúde em campanha é bem antigo, com referências 

históricas aos exércitos egípcio, macedônio e romano. Porém, seu reconhecimento definitivo 

como peça fundamental no Teatro de Operações é mais recente, tendo como principais 

marcos as Guerras Napoleônicas, a Guerra Civil Americana e a Guerra da Criméia. Neste 

contexto, é importante destacar o trabalho de Dominique Jean Larrey, Cirurgião-Mor do 

Exército de Napoleão Bonaparte, e conhecido como “Pai da Medicina Militar”, cujas idéias, 

inovadoras à época, de aproximação do atendimento hospitalar aos feridos, da necessidade 

da realização de cirurgias no campo de batalha e, principalmente, da relevância do 

transporte de feridos em combate, observando a importância da rapidez neste resgate, criou 

o chamado “Sistema de Corpos de Ambulância” (as famosas “Ambulâncias Voadoras de 

Larrey”), continuam atuais. 

 

 

Figura 5 – “Ambulância Voadora de Larrey” ( GUARISCH, 2019) 

 

O Brasil empregou tais conhecimentos nas Campanhas da Cisplatina e na Guerra da 

Tríplice Aliança. Os meios de evacuação eram baseados na mobilidade observada nos 

serviços de saúde dos exércitos europeus, e o Exército brasileiro chegou a operar os 

Hospitais de Sangue, denominação dada aos precursores dos atuais Hospitais de Campanha 

(H Cmp), em cidades como São Borja, Montevidéu, Cerrito e Assunção. Ainda naquela 

Guerra, a Marinha Imperial ativou no Vapor Onze de Junho seu Hospital de Sangue, tendo 

empregado também outros navios de menor porte como embarcações de transporte de 

feridos. Em terra, a Armada operou a Enfermaria de Uruguaiana e a Enfermaria de 

Corrientes, destinadas ao tratamento de coléricos, além dos Hospitais da Marinha em 

Humaitá e Assunção.  
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Na II Guerra Mundial, a doutrina norte-americana muito influenciou o Brasil, 

utilizando efetivo especializado no Apoio de Saúde (Ap S) ao combate, com equipes de 

socorro e de evacuação próximas à linha de frente e H Cmp de maior porte. Naquele 

conflito, a Força Expedicionária Brasileira (FEB) incorporou entre seus efetivos o 1º Batalhão 

de Saúde (1º Btl Sau), organização militar de saúde especialmente criada para apoiar a 1ª 

Divisão de Infantaria Expedicionária (1ª DIE), e que se tornou peça fundamental no Teatro de 

Operações da Itália, recuperando e realizando a manutenção física e mental do combatente 

brasileiro. 

 

 

Figura 6 – Organograma da 1ª DIE (MATOS, 2012) 

 

O Apoio de Saúde tem papel indispensável no bom desempenho da tropa quando em 

operações militares. Para tanto, é necessário o planejamento minucioso desse apoio, através 

de assessoria técnica especializada e a capacidade de pronta resposta às ameaças existentes 

ou potenciais, devendo-se dimensionar este apoio para atender às demandas decorrentes 

tanto de conflitos de alta intensidade - grande número de baixas - como de baixa 

intensidade - mais localizados e com menor número de baixas. 
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Figura 7 – Evacuação de feridos após a conquista de Montese pela FEB (PIRES, 2020) 

 

3.3. OPERAÇÃO VERDE BRASIL 

 

Desde 2011, ocorre a Operação ÁGATA, que integra o Plano Estratégico de  

Fronteiras  (PEF)  do  Governo  Federal,  criado  para prevenir e reprimir a ação de criminosos 

na divisa do Brasil com dez países sul-americanos. 

Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica realizam missões táticas destinadas a 

coibir delitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, 

crimes ambientais, imigração e garimpo ilegais, que abrangem ações desde a vigilância do 

espaço aéreo até operações de patrulha e inspeção nos principais rios e estradas que dão 

acesso ao país.  

O planejamento é feito de forma integrada com militares das Forças Armadas e 

agentes de segurança  pública  nos  níveis  federal,  estadual  e  municipal, participando 

Polícia  Federal  (PF),  Polícia  Rodoviária  Federal  (PRF),   Força   Nacional   de   Segurança   

Pública   (FNSP), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Instituto   Brasileiro   do   Meio   

Ambiente   e   dos   Recursos  Naturais  Renováveis  (IBAMA),  Fundação  Nacional  do  Índio  

(FUNAI),  Receita  Federal  e  órgãos  de  segurança  dos  estados  das  regiões  de  fronteira,  

todos  sob  coordenação  e  orientação  do  Estado Maior Conjunto das Forças Armadas 

(EMCFA). 
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A Operação Verde Brasil foi uma operação militar de Coordenação e Cooperação com 

Agências (CCA), realizada no contexto específico da missão Constitucional da Garantia da Lei 

e da Ordem, nos termos do artigo 142 da Constituição Federal de 1988 (CF/88).   Foi 

instituído por meio do Decreto Presidencial nº 9.985/2019, alterado pelo Decreto nº 

10.022/2019, que previa sua atuação em ambiente rural ou urbano. Essa operação teve por 

finalidade reprimir delitos ambientais e identificar áreas suscetíveis a incêndios, além de 

orientar a população quanto à necessidade de prevenir as queimadas na Região Amazônica 

(BOTELHO, 2019). 

 

 

Figura 8 – Tropa combatendo incêndio na Região Amazônica (BOTELHO, 2019) 

 

A Operação Verde Brasil 1, foi instaurada para durar inicialmente dois meses, sendo 

depois estendida por mais 30 dias, compreendendo então, o período de 24 de agosto a 24 

de outubro do ano de 2019. Sua atuação se deve nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, 

nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia 

Legal para combate a queimadas e delitos ambientais na região da Amazônia. Com o 

encerramento desta primeira fase da operação, foi contabilizado o combate a 1.835 focos de 

incêndio por vias terrestres e aéreas, aplicados 352 termos de infração que resultaram em 

R$ 141,9 milhões em multas, 127 pessoas presas, apreendidos 23 mil metros cúbicos de 

madeira, 26 mil litros de combustível, 178 embarcações e 112 veículos e ainda foram 

destruídos 45 acampamentos e 13 pontes clandestinas. 
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Figura 9 – Operação Verde Brasil 2 (Ministério da Defesa, 2021) 

 

 

Figura 10 – Vista da mata amazônica de Aeronave durante Operação Verde Brasil 2 

(Ministério da Defesa, 2021) 

 

Esta primeira fase da Operação Verde Brasil, que se deu em 2019, empregou um total 

de 9.772 militares das Forças Armadas brasileiras, 14 aviões, 467 viaturas, 23 helicópteros e 
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159 embarcações. A operação contou também com colaboração internacional de 12 

brigadistas israelenses, 4 aeronaves chilenas, 6 peritos enviados pelos Estados Unidos e com 

a doação de equipamentos pelo Japão. 

 

 

Figura 11 – Balanço Final Operação Verde Brasil Fonte: Governo do Brasil 
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Devido aos resultados expressivos alcançados pela Verde Brasil 1, o Governo Federal 

decidiu iniciar mais cedo a Operação Verde Brasil 2, que contou com orçamento inicial de 60 

milhões. Segundo dados do Ministério da Defesa através do portal eletrônico do Governo 

Federal, a Operação Verde Brasil 2, em vigor de 11 de maio de 2020 a 30 de abril de 2021, 

empregou cerca de 2,5 mil militares e agentes de órgãos de controle ambiental e de 

segurança pública, totalizando mais de 105 mil inspeções, patrulhas navais, terrestres e 

aéreas. Destaca-se ainda, a apreensão de 506 mil metros cúbicos de madeira, 2.131 

embarcações e 990 veículos e tratores, e emissão de 335 autos de prisões em flagrante, 

apreensão de 751 Kg de drogas, 123.565 armas e munições e aplicação de 5.480 multas e 

termos de infração, somando R$ 3,3 bilhões. 

 

 

Figura 12 – Balanço final da Operação Verde Brasil 2 Fonte: CCOMSOD 

 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), os avisos 

de desmatamento apresentaram redução de 45% na Amazônia Legal,  no mês  de novembro 

de 2020, durante atuação dos militares, em relação ao mesmo período de 2019. Entre os 

meses de agosto a novembro de 2020, a redução total registrada foi de 19%, quando 

comparada ao ano anterior. 
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Figura 13 – Desmatamento em queda em 2020, Redação DefesaTV Fonte: 

DETER/INPE 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Foi elaborado questionário por meio do Google Forms para facilitar a distribuição e 

incentivar as respostas, visando militares que atuaram ativamente na Operação Verde Brasil 

dentre os anos de 2019 e 2021, com o objetivo de esclarecer as particularidades em relação 

ao atendimento pré-hospitalar e evacuações, bem como os desafios que o ambiente de 

selva impôs a operação. 

O questionário foi respondido por 19 militares que atuaram na Operação Verde 

Brasil, e demonstrou que 47% destes possuem conhecimento em primeiros socorros 

adquiridos em cursos específicos, sendo 31% destes realizados através do Exército Brasileiro. 

Porém, 42% dos militares afirmaram não achar que tal conhecimento tenha sido suficiente. 

Cerca de 60% alegaram terem tido tais cursos ofertados pelo Exército, e 84% acreditam ser 

de suma importância obter conhecimento em atendimento pré-hospitalar. 
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Em relação ao tempo para atendimento inicial, cerca de 37% das respostas indicou 

tempo médio de 15-30 minutos, provavelmente este baixo tempo se deve a presença de 

médico e/ou enfermeiro junto a tropa, como verificado por 58% dos militares participantes 

do questionário. Apenas 12% ultrapassaram as 2 horas até unidade hospitalar. 

 

 

 

Analisando as respostas e o caráter da Operação em si, entende-se que não se tratou 

de missão com confrontos diretos, tendo relatado apenas 10% de respostas para ferimentos 

oriundos de armas de fogo ou brancas. Fraturas e torção de membros foram os principais 

tipos de ferimentos presenciados, com 26% e 52% respectivamente. Houve necessidade de 

evacuação médica hospitalar em 47% dos casos, com 64% sendo por meios terrestres e 35% 

por meio aéreo. Não houve transporte fluvial entre as respostas.  
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Entre as principais dificuldades enfrentadas no ambiente de selva estão a vegetação 

e o calor, com 68% e 52% respectivamente, seguido da precariedade das estradas e 

dificuldade de acesso, com 37%,, bem como precipitação com 31% das respostas. A 

vegetação fechada e acidentada, explica em parte a alta taxa de fraturas e torções. 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos com a pesquisa e respostas ao questionário, pode 

se concluir que é de suma importância a presença nas operações de militares habilitados e 

capacitados a realizar os primeiros socorros, em si e em seus companheiros, a fim de 

preservar a sobrevida até que seja possível a remoção adequada a uma unidade de 
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atendimento médico.  A abordagem inicial de feridos, ainda nos primeiros dez minutos no 

Ponto do Trauma, de forma eficiente e oportuna é essencial para um desfecho positivo. O 

Manual Apoio em Operações Conjuntas, do Ministério da Defesa, de 2017, recomenda que 

haja pelo menos um Combatente Socorrista por equipe com capacitação adicional em 

Suporte Básico de Vida, e que os Oficiais Médicos possuam capacitação técnico-operativa 

em Medicina Tática e Suporte Avançado de Vida no Trauma, nos moldes do ATLS, 

devidamente adaptados às especificidades da medicina de combate. Tal orientação, de 

acordo com o questionário, foi seguida, participando das operações enfermeiros, médicos e 

técnicos em enfermagem, o que contribuiu para o rápido atendimento e orientação em 

relação a possíveis evacuações.  

Pode-se concluir também, que deve haver uma melhor divulgação e incentivo para 

realização de cursos de Primeiros Socorros por parte de militares operacionais, bem como 

melhora na qualidade destes cursos, a fim de que os próprios concludentes se sintam 

devidamente preparados quando em missões reais. 

O tipo de ambiente onde se dará a missão não deve ser negligenciado em hipótese 

alguma. Cabendo haver uma minuciosa preparação logística sobre os possíveis ferimentos e 

afecções, como evitá-los e como tratá-los. O Serviço de Saúde do Exército em consonância 

com batalhões operacionais e logísticos é responsável pela preservação da integridade física 

dos seus militares quando em missões operacionais, devendo para isto utilizar dos melhores 

meios disponíveis.  
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7. APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO OPERAÇÃO VERDE BRASIL 

Trabalho de Conclusão de Curso  

 

1. Participou diretamente da Operação Verde Brasil?  

Sim 
Não 

2. Possui algum curso de Primeiros Socorros?  

Sim, realizado através do Exército Brasileiro. 
Sim, realizado por conta própria. 
Não. 

3. Se resposta afirmativa a pergunta anterior, achou o conhecimento adquirido suficiente?  

Sim. 
Não. 

4. Teve ofertado pelo Exército algum curso de Primeiro Socorros?  

Sim. 
Não. 

https://cbc.org.br/larrey-um-exemplo-de-medico/
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5. Na sua opinião, qual a importância de ter conhecimento em Primeiros Socorros quando em 

missões peracionais?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Quais tipos de ferimentos em militares presenciou durante a Operação Verde Brasil?  

Ferimento por arma branca 
Ferimento por arma de fogo 
Lesão em tórax contusa ou perfurante 
Lesão em abdome contusa ou perfurante 
Torção de membro (tornozelo, joelho, punho, braço, etc) 
Fratura 
TCE (Traumatismo Cranio Encefálico) 
Animais peçonhentos 
Outro: 

7. Fazia parte da equipe durante a manobra operacional algum profissional de saúde?  

Sim 
Não 

8. Se sim, qual profissional de Saúde?  

9. Houve atendimento preliminar a militares feridos ainda na área quente?  

Sim 
Não 

10. Houve necessidade de evacuação médica de militar durante a Operação?  

Sim 
Não 

11. Como se deu a evacuação médica? 

Meio terrestre 
Meio fluvial 
Meio aéreo 
Outro: 
 

12. Qual foi o tempo médio para atendimento a nível médico do ferido? 

Até 15 minutos 
15 - 30 minutos 
30 minutos - 1 hora 
1 - 2 horas 
Maior que 2 horas 

13. Na sua opinião, quais as principais dificuldades que o ambiente de selva impõe a este tipo 

de Operação?  

Chuva 
Umidade 
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Vegetação 
Calor 
Animais peçonhentos 
Insetos 
Contaminação de alimentos ou água 
Outro: 

 
 
APÊNDICE B – RESPOSTAS E GRÁFICOS DO QUESTIONÁRIO 
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