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RESUMO

Sabemos que a ONU convoca militares do exército e civis para atuar em missões de paz
desde  a  primeira  atuação  em  1948  até  os  dias  atuais.  O  presente  trabalho  teve  como
objetivo  geral  verificar  através  de  uma  revisão  de  literatura  quais  orientações  sobre  o
funcionamento em unidades médicas nível I das forças armadas em missões de paz da ONU.
E, como objetivos específicos: explanar os critérios estabelecidos no Manual de missões de
paz sobre o funcionamento dessas unidades médicas nos campos de batalha; Discorrer a
preparação  do  médico  militar  para  atuar  nessas  unidades  médicas  em  missões  de  paz;
Apresentar por meio de uma pesquisa de campo relatos de médicos que atuaram nessas
unidades médicas em campos de batalha sua vivência nessas missões de paz da ONU. Teve-
se como objetivo geral verificar através de uma revisão de literatura quais orientações sobre
o funcionamento em unidades médicas nível I das forças armadas em missões de paz; como
objetivos específicos explanar os critérios estabelecidos no Manual de missões de paz sobre
o funcionamento dessas unidades médicas nos campos de batalha, discorrer a preparação do
médico militar para atuar nessas unidades médicas em missões de paz  e, apresentar  por
meio de uma pesquisa de campo relatos de médicos que atuaram nessas unidades médicas
em campos  de  batalha,  bem como suas  vivências  nessas  missões  de  paz.  A  escolha  da
temática justifica-se pela necessidade de mostrar como é o funcionamento de uma unidade
médica  nos  campos  de  batalha  nas  missões  de  paz,  bem como  pela  experiência  prévia
adquirida  no  ano  de  2012. Ao  final  desse  estudo,  observou-se  que  por  meio  dos
treinamentos e orientações do Manual de Operações de Paz (MOP), os médicos convocados
têm condições de atuarem de forma satisfatória nos hospitais de campanha.

Palavras-chave: Missões de Paz. Unidades Médicas Nível I. Hospitais de Campanha. 
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ABSTRACT

We know that the UN summons military civilians and the army to act in peace missions since
the first action in 1948 to the present day. I of the armed forces in UN peace missions. And,
as specific objectives: to explain the criteria established in the Manual of peace missions on
the  operation  of  these  medical  units  on  the  battlefield;  Discuss  the  preparation  of  the
military doctor to work in these medical units in peace missions; To present, through a field
research,  reports  of  doctors  who  worked  in  these  medical  units  on  battlefields,  their
experience in these UN peacekeeping missions. The general objective was: To verify, through
a literature review, which guidelines on the operation in level I medical units of the armed
forces in peace missions. of those medical units on the battlefields; Discuss the preparation
of the military doctor to work in these medical units in peace missions and Present, through
a field research, reports of doctors who worked in these medical units on battlefields, their
experience in these UN peace missions. justified by the need to show how a medical unit
works on the battlefields in peace missions. And, also for having lived this experience in the
year  2012.  This  study  had  the  research  objectives  answered regarding  the  operation  of
medical units in the battlefields in Peace Missions and also on the preparation of appointed
officers for these actions in these fields. We extract some concluding premises: that through
training and guidance from the MOP, the doctors called are able to work satisfactorily in
these field hospitals.

Keywords: Peace Missions. Level I Medical Units. Field Hospitals.
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O funcionamento de unidades médicas das forças armadas em Missões de Paz da ONU

TAIGUARA SANTANA FAGUNDES1

MAJOR CLAÚDIO DE LIMA ANTONIO2

1. INTRODUÇÃO

Sabemos que a ONU convoca militares do exército e civis para atuarem em missões

de paz desde a primeira atuação em 1948 até os dias atuais.

O presente trabalho teve como objetivo geral  verificar através de uma revisão de

literatura quais orientações sobre o funcionamento em unidades médicas nível I das forças

armadas em missões de paz da ONU. E, como objetivos específicos: explanar os critérios

estabelecidos no Manual de missões de paz sobre o funcionamento dessas unidades médicas

nos campos de batalha; discorrer a preparação do médico militar para atuar nessas unidades

médicas em missões de paz; apresentar por meio de uma pesquisa de campo relatos de

médicos  que  atuaram nessas  unidades  médicas  em campos  de batalha  e  suas  vivências

nessas missões de paz da ONU.

Com o intuito de esclarecer as questões acima, foi abordado o assunto de forma a

apresentar  fundamentação  teórica  no  que  tange  à  temática  da  funcionalidade  de  um

Hospital  de Campanha em missões de paz da ONU, bem como a preparação prévias dos

médicos militares.

A Organização da Nações Unidades (ONU) atua desde 1948 em missões de paz, e com

sua  constante  evolução,  tornou-se  necessário  o  desenvolvimento  de  novas  estratégias

operacionais,  e  de combate a desastres sejam eles ambientais  e  sociais.  Ao analisarmos

retrospectivamente o enfrentamento desses desastres sob o ponto de vista da saúde pública

mundial, nota-se que em decorrência da falta de estrutura oferecida para os atendimentos,

houve grande precariedade de recursos, o que, por sua vez, acarretou em fatalidades.

1 Escola de Saúde do Exército. E-mail: taigfagundes@gmail.com
2 Major Artilheirei, claudio_antonio@hotmail.com. 
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Em  relação  à  atuação  dos  médicos  em  operações  de  missões  de  paz  da  ONU,

questiona-se: essas unidades médicas nível I das forças armadas perante missões de paz são

funcionais?

O objetivo geral do presente estudo foi verificar através de uma revisão de literatura

quais orientações sobre o funcionamento em unidades médicas nível I das forças armadas

em missões de paz. Como objetivos específicos: 1)  Explanar os critérios estabelecidos no

Manual de Operações de Paz (MOP) sobre o funcionamento dessas unidades médicas; 2)

Discorrer a preparação do médico militar para atuar nessas unidades médicas em missões de

paz e; 3) Apresentar por meio de uma pesquisa de campo relatos de médicos que atuaram

nessas unidades  suas vivências.

A escolha da temática se justifica pela necessidade de mostrar o funcionamento de

uma unidade médica nas missões de paz, bem como pela experiência prévia adquirida no

ano de 2012

2. METODOLOGIA

O  presente  estudo  contemplou  revisão  teórica  dos  assuntos,  por  meio  de  uma

consulta  bibliográfica realizada virtualmente,  em manuais  e  trabalhos  científicos (artigos,

trabalhos de conclusão de curso e dissertações). Além disso, foi realizada pesquisa de campo

com médicos que vivenciaram a experiência de trabalhar em unidades médicas nível I. 

 O trabalho classifica-se como uma pesquisa explicativa, buscando identificar de forma

qualitativa  os  fatores  que  contribuíram  para  a  ocorrência  e  o  desenvolvimento  de  um

determinado fenômeno (GONSALVES, 2011, p.67). Além disso, é também pesquisa descritiva,

tendo em vista que:

Objetiva escrever  as características  de um objeto  de estudo.  Entre
esse tipo de pesquisa estão as que atualizam as características de um
grupo  social,  nível  de  atendimento  do  sistema  educacional,  como
também aquelas que pretendem descobrir a existência das relações
entre as variáveis.  Nesse caso, a pesquisa não está interessada no
porquê,  nas fontes  do fenômeno; preocupa-se em apresentar suas
características. (GONSALVES, 2011, p.68)
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Por meio do desenvolvimento de um questionário com perguntas subjetivas abertas,

foram coletados dados com médicos que participaram de missões de paz, nas quais puderam

discorrer sobre as experiências vividas nesses ambientes. 

2.1TIPO E NATUREZA DA PESQUISA

Os  dados  da  pesquisa  classificam-na  como  pesquisa  qualitativa,  pois  segundo

GONSALVES (2011), esse tipo de pesquisa remete para uma explanação das causas, por meio

de  medidas  objetivas,  testando  hipóteses,  utilizando-se  basicamente  de  estatística,

transformando a vida social em números. 

      2.2 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA

Para  a  delimitação  dos  termos,  levantamento  das  informações  de  interesse  e

estruturação de um modelo teórico de análise, foi realizada uma revisão de literatura nos

seguintes moldes: 

a. Fontes de busca 

Artigos científicos, sites e manuais da área médica do Exército Brasileiro e ONU.

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas

A busca dos dados eletrônicos foi realizada por meio de bases de dados online. A fim

de deixar mais assertiva a pesquisa de busca, utilizamos os operadores boleanos: “e”, “ou” e

“not”, com o intuito de localizar os seguintes termos descritores: hospitais de campanha,

funcionamento de unidades médicas nível I, manuais de funcionamento, ONU, médicos das

forças armadas.

7



c. Critérios de inclusão:

- Estudos publicados em português.

d. Critérios de exclusão: 

− Estudos que não sejam relacionados ao funcionamento de unidades médicas em

campos de batalha em missões de paz;

− Artigos em línguas estrangeiras;

− Artigos não relacionados diretamente ao assunto.

2.3 INSTRUMENTOS

O instrumento utilizado para este estudo foi um questionário enviado aos médicos,

no qual continham cinco questões abertas e subjetivas para responder.

A construção das perguntas se baseou na temática do serviço de saúde nas missões

de paz da ONU, questionando a experiência e vivência dos médicos objetos do estudo.

2.4 ANÁLISE DOS DADOS

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a

descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a

atingir  uma  compreensão  de  seus  significados  num  nível  que  vai  além  de  uma  leitura

comum. (MORAES, 2009)

Marconi, Lakatos (2002, p. 34) trazem o conceito da análise de dados, mencionando

que é a  relação existente entre o fenômeno estudado e outros  fatores,  tendo a relação

estabelecida  em  função  de  suas  propriedades  de  causa-efeito,  produtor-produto,  de

correlações, de análise de conteúdo.
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Andrade (2008, p.56) contribui dizendo que a coleta de dados é a seleção do material

coletado, que será usado no decorrer da pesquisa, sendo o material submetido a análise

para seleção do que realmente será utilizado.

Gil  (2002,  p.114)  define  a  análise  de  dados  como  técnicas  de  interrogação,  o

questionário, a entrevista e o formulário. Define o questionário com questões respondidas

por escrito pelo pesquisador, a entrevista fica entendida como a técnica que envolve duas

pessoas  “face  a  face”  onde  são  formuladas  questões  e  o  entrevistado  as  responde.  O

formulário  se  define  como  a  coleta  de  dados  em  que  o  pesquisador  formula  questões

previamente elaboradas e anota as respostas.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 HOSPITAL DE CAMPANHA

Para  que  uma unidade  médica  nível  I  funcione,  é  preciso  seguir  alguns  critérios

básicos pré estabelecidos. Conforme definição do Ministério da Defesa (2017), o Hospital de

Campanha é um complexo hospitalar móvel (Figura 1), que reúne pessoal, equipamentos e

instalações para prestar atendimento em áreas em que o apoio à saúde é vital, mas não está

disponível, ou é precário e limitado nos estabelecimentos e locais de atendimento. 

O  Hospital  é  equipado  com  a  mesma  infraestrutura  de  uma  grande  e  moderna

unidade de saúde (Figuras 2 e 3). Divide-se em área de triagem, enfermaria, emergência,

centro cirúrgico para medicina de urgência e acomodação de pacientes em recuperação em

UTI  (Unidades  de  Terapia  Intensiva).  Outros  componentes  são,  ainda,  uma  seção  de

radiologia com equipamentos de raio-x e de ultrassonografia e o laboratório para exames.

Além  disso,  a  farmácia  e  o  banco  de  sangue,  de  forma  segura,  podem  armazenar  os

medicamentos e realizar o processamento e a distribuição de sangue. 
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Figura 3- Montagem de Hospital de Campanha
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Figura 1: Unidade Médica em Missões de Paz

Figura 2 - Mobiliário para Hospital de Campanha



3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS MISSÕES DE PAZ DA ONU

 A Organização das Nações Unidas (ONU), foi criada em 1945 após o final da Segunda

Guerra Mundial, principalmente com o objetivo de evitar guerras e garantir o cumprimento

dos  direitos  fundamentais  das  populações.  Com  o  tempo,  a  organização  se  tornou

instrumento de cooperação internacional que atua em diversas frentes, e uma delas foi a

fundação de órgãos que prestam assistência técnica e humanitária em todo mundo. (COSTA,

2021)

 Conforme descrito na Carta das Nações Unidades assinada em outubro 1945 esses

são os propósitos e princípios da ONU:

1. A Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus Membros.

2.  Todos  os  Membros,  a  fim de assegurarem para todos  em geral  os  direitos  e

vantagens  resultantes  de  sua  qualidade  de  Membros,  deverão  cumprir  de  boa-fé  as

obrigações por eles assumidas de acordo com a presente Carta.

3. Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios

pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais.

4. Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o

uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou

qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das Nações Unidas.

5. Todos os Membros darão às Nações toda assistência em qualquer ação a que elas

recorrerem de acordo com a presente Carta e se absterão de dar auxílio a qual Estado contra

o qual as Nações Unidas agirem de modo preventivo ou coercitivo.

6. A Organização fará com que os Estados que não são Membros das Nações Unidas

ajam de acordo com esses Princípios em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e

da segurança internacionais.

7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem

em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os

Membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente Carta; esse

princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes do Capítulo

VII (UNICEF, 2019)
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A missão da ONU é fomentar a paz entre as nações, cooperar com o desenvolvimento

sustentável, monitorar o cumprimento dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais

e organizar reuniões e conferências em prol desses objetivos (NOVO, 2020).

 De acordo com a pasta da Defesa, a primeira participação brasileira em missões de

paz da ONU foi  no ano de 1947,  na Grécia,  quando observadores militares integraram a

Comissão Especial das Nações Unidas para os Bálcãs (UNSCOB) (GAZETA BRASIL NEW, 2021).

Segundo a Gazeta NEW (2021)

Nos últimos 73 anos, as Forças Armadas participam de 72 missões de
manutenção da paz, empregando cerca de 55 mil militares. Por 13
anos,  o Brasil  comandou,  com sucesso,  a missão da ONU no Haiti
(Minustah).  Desde fevereiro de 2011 a janeiro deste ano,  a Força-
Tarefa  Marítima  da  Força  Interina  das  Nações  Unidas  no  Líbano
(FTM-UNIFIL).  Atualmente, o país exerce o comando das tropas da
Missão da Organização das Nações Unidas para a Estabilização da
República Democrática do Congo (Mousco). Os militares brasileiros
estão no país do Continente Africano desde 2013. 

Souza (2012, p.39) comenta que 

A Marinha do Brasil (MB), no âmbito das missões de paz das Nações
Unidas,  tem  como  agente  principal  o  Corpo  de  Fuzileiros  Navais
(CFN).  A  participação  da  Marinha  é  efetiva  desde  as  primeiras
missões,  com  o  envio  de  observadores  internacionais  ou  com  a
participação  de  tropas,  como  ocorreu  em  Angola,  em  1995,  na
Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola (UNAVEM – III).
Aquela  missão  durou  seis  meses  e  empregou  militares  de  várias
nacionalidades,  contribuindo  sobremaneira  para  a  experiência  dos
nossos combatentes.

O Conselho de Segurança da ONU 

é o órgão responsável por assuntos referentes à segurança mundial,
podendo intervir  militarmente em países que estejam em conflitos
bélicos,  políticos  e  sociais,  ou  sob  suspeitas  de  desrespeito  aos
direitos humanos e ordem internacional de paz. A primeira operação
de paz das Nações Unidas foi concebida em 1948, quando o Conselho
de Segurança autorizou a preparação e o envio de militares da ONU
para o Oriente Médio para monitorar o Acordo de Armistício entre
Israel e seus vizinhos árabes. (RODRIGUES, 2012)
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Analisando as referências partimos da premissa como é de extrema importância o

surgimento e o trabalho da ONU nas missões de paz mundial. E, juntamente com o auxílio de

militares do exército e civis fazem um ótimo trabalho.

3.3 CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE CAMPANHA NOS CAMPOS DE 
BATALHA DA ONU

O Manual de Operações de Paz da ONU traz de forma bem clara os itens sobre o

funcionamento de unidades médicas nos campos de batalha. Extrairmos algumas premissas

importantes a serem explanadas.

O MOP descreve que a Unidade Médica Nível 1 (Responsabilidade do País) - este é o

primeiro nível onde existe um médico disponível. Ele constitui a primeira linha de apoio de

saúde, ressuscitação de emergência, suporte avançado à vida e evacuação de baixas para o

próximo nível de apoio de saúde dentro da Operação de Paz. A Unidade Médica de Nível 1

deve ter  suprimento médico  adequado para  até  sessenta  dias.  Pode ocorrer  o  nível  1+,

incrementado por um módulo laboratorial, odontológico, aeromédico, cirurgia avançada, ou

a combinação destes (Manual de Operações de Paz, 2013, p.48)

Sobre o atendimento o MOP (2013, p.48) salienta que o  atendimento médico deve

assegurar o equilíbrio entre a capacidade médica de cada nível e as condições necessárias

para evacuação entre esses níveis. Tratamento e evacuação são dois aspectos intimamente

ligados e que não podem ser planejados separadamente.

Em relação aos suprimentos o MOP diz que: 

A responsabilidade pelos suprimentos de saúde na área de operações
será estabelecida em entendimento prévio realizado junto às Nações
Unidas e constará da Diretriz do CEMCFA. Atenção especial deverá ser
dada ao suprimento de sangue e seus derivados, por se tratar de um
assunto  sensível  e  complexo,  indo  desde  a  larga  disparidade  de
padrões  entre  as  nações  até  os  constrangimentos  naturais
relacionados  a  costumes  e  religiões.  Conseqüentemente,  é
considerada como uma tarefa  extra,  além daquelas  abordadas  na
função logística saúde. A disponibilidade desse suprimento é essencial
para o tratamento de militares seriamente feridos e doentes. Todo o
sangue e seus derivados usados na área de operações obedecerão
aos padrões internacionais.  Quando uma nação em particular não
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aceitar  o  suprimento  padrão  estabelecido  pelas  Nações  Unidas,
deverá providenciar seu próprio suprimento (Manual de Operações
de Paz, p.48)

Já referente a Estrutura Logística das Operações de Paz

Em face da grande variedade de cenários onde é possível a ocorrência
de uma Op Paz, não se pode definir, previamente, a existência de uma
estrutura  de  apoio  logístico  adequada.  Sendo  assim,  cada  nova
operação  terá  suas  características  próprias,  requerendo,  portanto,
planejamento  e  execução  específicos.  4.6.2.  As  Nações  Unidas
integrarão o apoio logístico da estrutura organizacional  da missão
com outros elementos civis e militares presentes na área. Os tipos de
apoio normalmente prestados pela ONU a todos os componentes da
missão e às agências das Nações Unidas, operando na mesma área,
são:  a)  serviços  de  saúde e  evacuação  médica  de  emergência;  b)
provisão  de  acomodações,  administração  de  construções  e
propriedades,  bem  como  serviços  de  engenharia;  c)  provisão  e
contratação  de  recursos  de  transportes,  administração  da  frota  e
serviços  de  manutenção  e  reparo  de  veículos;  d)  controle  da
movimentação; e) coordenação das operações logísticas; f) serviços
de controle de tráfego aéreo; g) serviços de apoio de infraestrutura
aeroportuária; h) provisão, instalação e manutenção das instalações
de comunicações e sinais; i) provisão de todos os itens de suprimentos
incluindo  combustível,  água,  rações  (alimentação),  acomodações  e
equipamentos  para  escritórios;  e  j)  serviços  de  segurança  de
instalações,  serviços  de  investigação  e  proteção  de  autoridades.
(Manual de Operações de Paz,p.49)

3.4 PREPARAÇÃO PARA ATUAÇÃO DE MÉDICOS EM UNIDADES MÉDICAS NÍVEL I EM 
MISSÕES DE PAZ DA ONU

Os médicos quando convocados para atuarem em unidades médicas em campos de

batalha são arduamente preparados para essas missões com diferentes e possíveis situações,

entretanto quando estão na  linha de frente  a maioria  das  vezes  a  realidade é oposta à

apresentada em treinamento de preparação. Essa ideia se confirma quando Ishi diz que,

a ideia  inicial  era  atuar  na assistência  à  saúde da  tropa.  “Com o
desdobramento  da  missão  e  principalmente  das  ações  do  general

14



Augusto Heleno, chefe da missão brasileira no Haiti, o meu trabalho
foi  estendido para prover uma assistência à população”. Destaca a
visão militar de que o braço armado precisa de outras ações. “Era
evidente, naquele país,  a necessidade de outras ações sociais e de
assistência à saúde, trabalhando questões de fornecimento de itens
básicos como alimentos, saneamento e energia elétrica”. (UNOESTE,
2018)

Importante ressaltar que no ano de 2010 foi criado o (Centro Conjunto de Operações

de Paz do Brasil) CCPOPAB que é:

O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), Centro
Sergio Vieira de Mello, foi criado no dia 01 de março de 2010 por
transformação do Centro de Instrução de Operações de Paz e tem
como missão apoiar o preparo de militares, policiais e civis brasileiros
e de Nações Amigas para missões de paz e desminagem humanitária,
buscando ser um líder global na promoção da excelência do preparo
de recursos humanos para emprego em áreas onde são conduzidas
as Operações de Paz da ONU.(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013)

Os  recursos  humanos  (médicos,  enfermeiros,  veterinários,  dentistas  etc.)  e  os

suprimentos de saúde (medicamentos, material cirúrgico, curativos, sangue, etc.) são fatores

que contribuem para a atuação e sucesso no atendimento do Serviço de Saúde nas Missões

de Paz (TAVARES, {s.d ) p.12)

 No  ano  de  2013  foi  realizado  no Brasil  o  curso  de  preparação dos  oficiais  para

atuarem em missões de paz, conforme descrito abaixo:

O curso, que tem por propósito familiarizar os participantes com os
novos  materiais  de treinamento para Oficiais  de Estado-Maior  em
Missões de Paz desenvolvidos pelo Serviço de Treinamento Integrado
(Integrated  Training  Sevice  –  ITS)  do  DPKO,  contará  com  a
participação de representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá,
Chile, Equador, Estados Unidos da América, Guatemala, Paraguai e
Uruguai. (CCOPAB, 2013).
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4 RELATO DE EXPERIÊNCIAS DE UM MÉDICO EM UNIDADES MÉDICAS NÍVEL I EM MISSÕES 
DE PAZ

Foi feita uma entrevista com médico das forças armadas que atuou no ano de 2012

em campos de batalhas em Missões de Paz da ONU. Com o intuito de proteger a identidade

do mesmo chamaremos pelo pseudônimo de capitão X. 

1. Como foi a preparação para você atuar na unidade médica nas missões de paz ?

Foi de excelente qualidade, a preparação foi direcionada exatamente para a missão

como um todo, parte operacional  e especificamente para a área de saúde, inclusive com

estágio prático.

2. Relate os aspectos positivos da experiência de trabalhar em unidades médica nível I
em missões de paz:

Profissionalmente foi muito positivo devido à diversidade da missão, e por trabalhar

em atividades que não são do dia a dia do militar em situação normal em uma Organização

Militar, foi possível colocar em prática muitos conhecimentos técnicos em diversas missões

reais, tanto operacionais como de ações cívico social.

3. Cite outras considerações sobre o funcionamento de unidades médicas de nível I 
em missões de paz:

Poderia a unidade médica de nível I oferecer atendimento não só no batalhão, mas

estender,  dentro  de um critério,  a  população local,  e  assim seriam melhor  aproveitados

todos os recursos que a mesma oferece para uma população já bem carente.

4. De 0 a 10 qual a nota que você daria para os Hospitais de Campanha em missões de
paz da ONU. Justifique resposta?

 Daria  nota  9,  pois  um hospital  de  campanha  cumpre  sua  finalidade  dentro  das

condições em que lhes são impostas, no caso uma missão de paz, deixando o comando e a

tropa confiante no atendimento de nível  I,  experiência essa que tive com o Hospital  de

Campanha no Haiti em todas as vezes que foi acionado pelo Brabat
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 Relato de experiência do General Carlos Alberto Santos Cruz

Como foi seu primeiro dia no Haiti? Cheguei em uma sexta-feira, final do dia e vindo

de Miami para o Haiti e no outro dia era a solenidade de passagem de função. Logo após a

cerimônia, houve uma recepção na casa do embaixador brasileiro. Depois do almoço,  eu

estava desarrumando a mala e  tocou o telefone disseram que tinha havido um tiroteio.

Perguntei:  Morreu alguém? Não. Então continuei desarrumando a mala. Vai fazer o quê?

Você tem de ter calma e tranquilidade. 

 Trecho relato de experiência João Carlos Vilela Morgero

O  que  acho  que  acrescentou  foi  a  validade  do  treinamento  e  da  preparação.  O

elemento tem de ser bem preparado. Ele não pode entrar em certas situações sem ter um

mínimo  de  experiência.  Por  exemplo,  no  Haiti,  iam  só  soldados,  cabos  ou  sargentos

temporários que tivessem mais de dois anos de trabalho. Não ia o recruta.
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5 CONCLUSÃO

O  presente  trabalho  teve  os  objetivos  de  pesquisa  respondidos  referente  ao

funcionamento das unidades médicas em Missões de Paz e também sobre a preparação dos

oficiais indicados para essas atuações nesses campos.

Conclui-se assim, que por meio dos treinamentos e orientações do MOP, os médicos

convocados  têm  condições  para  atuarem  de  forma  satisfatória  nesses  hospitais  de

campanha,  apesar  da  divergência  inerente  ao  meio  em  que  serão  desenvolvidas  as

atividades e ao estresse social e psicológico durante o desenvolvimento das atividades.
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