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1 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
 

A Unidade Móvel de Saúde - Hospital de Campanha, Navio ou Aeronave Hospital, adequada em pessoal, 

instalações e equipamentos de saúde e apta para o pronto emprego, hoje, é considerado de item logístico básico para o 

aprestamento de qualquer Força Armada. 

O emprego de recursos de saúde na frente de combate é antigo, com referências ao seu emprego nos exércitos 

Egípcios, Romanos e da Macedônia, porém o seu definitivo reconhecimento como peça fundamental dentro estrutura 

militar de combate e a sedimentação de doutrinas de emprego universalmente reconhecidas e adotadas  têm como 

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

destacada e histórica atuação de Florence Nightingale, foi lançada a semente da enfermagem militar e as noções de 

conforto, higiene e atenção profissional foram introduzidas na assistência aos feridos em combate. 

O Brasil, acompanhando as lições das Campanhas Napoleônicas advindas através dos registros das experiências 

em combate de grandes nomes da medicina francesa, as empregou maciçamente nas Campanhas da Cisplatina, contra 

Oribe e Rosas e na Guerra da Tríplice Aliança, chegando o Exército operar Hospitais de Sangue (denominação dos 

Hospitais de Campanha à época) em São Borja, Desterro, Montevidéu, Salto, Concórdia, Corrientes, Itapiru, Tuiuti, 

Cerrito, Humaitá, Chaco, Vileta, Assunção. As ambulâncias e equipes móveis de saúde, acompanhavam as tropas 

combatentes, prestando socorro no terreno e providenciando a evacuação para os Hospitais de Sangue  e destes para a 

retaguarda até os hospitais fixos. 

 Os meios de evacuação, além das padiolas, eram baseados em recursos semelhantes aos utilizados pelos exércitos 

europeus. Larrey, médico de Napoleão, era o grande inspirador dos cirurgiões brasileiros. Para ele, a mobilidade e o 

conforto do paciente eram fundamentais. Assim, foram usados os cacolet, as redes, as andas, as liteiras rústicas, a pelota, as 

carretas e armões da artilharia, o carro de boi e outros meios de evacuação. O meio mais sofisticado, na época, era a 

ambulância de Larrey, um veículo hipomóvel, com capacidade para quatro padiolas ou até oito pacientes sentados. 

 
TRANSPORTE DE FERIDOS NA GUERRA DO PARAGUAI 

A Marinha Imperial com a evolução da Guerra do Paraguai ativou no vapor Onze de Junho, que havia servido 

de Capitânia até 5 de março de 1866, o seu Hospital de Sangue que tão bons serviços prestou no decorrer da luta. 

Serviram, também como  navio-hospital e de transporte de doentes e feridos os vapores Eponina, Anicota, Arinos e 

Júlia.  

Em terra a Armada operou a Enfermaria de Uruguaiana, um amplo hospital-modelo na Cidade de Corrientes, a 

Enfermaria do Cerrito, destinada ao tratamento dos coléricos da Armada, o Hospital de Humaitá, a Enfermaria do 

Chaco e, finalmente, o Hospital de Marinha em Assunção. 

Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi, em muito, influenciado pelas doutrinas norte- americanas que já 

privilegiavam a participação de um efetivo e importante apoio de saúde ao combate e através de equipes de socorro e de 
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evacuação próximas à linha de frente e de Hospitais  de Campanha. Estes, porém, ainda constituindo uma cadeia de 

evacuação em que os recursos terciários eram limitados aos últimos elos, quase sempre em local relativamente distante 

da frente de combate.  

                                      
PRIMEIROS SOCORROS, PREPARI PARA A  EVACUAÇÃO E HOSPITAL DE CAMPANHA NA II 

GUERRA MUNDIAL 

 

Naquele conflito a Força Expedicionária Brasileira incorporou entre os seus efetivos um Batalhão de Saúde, 

cuja importância pode ser avaliada pela carta enviada como análise da atuação da FEB pelo Marechal Mascarenhas de 

Moraes ao Ministro da Guerra, na véspera do terceiro e decisivo ataque a Monte Castelo: “Não é justo concluir essa 

apreciação, sem fazer uma referência especial à atuação feliz e digna de encômios do Batalhão de Saúde, principalmente nos dias críticos 

quando a Divisão paga o seu tributo humano, pela participação do Brasil na guerra. Unidade nova em nossa organização, o Batalhão de 

Saúde, entretanto, tem prestado relevantes serviços, que sancionam perfeitamente sua constituição e inclusão entre as Unidades das diversas 

armas de uma Divisão de Infantaria”. 

 
 
 
2 –  POSSIBILIDADES DE EMPREGO  
 

 O emprego operacional de uma Unidade Móvel de Saúde, Hospital de Campanha ou Navio Hospital, nos 

Serviços de Saúde pode ocorrer nas seguintes hipóteses: 

 
• emprego real;  
• exercícios militares;  
• Missão de Paz da ONU; e 
• assistência à vítimas de desastres naturais ou produzidos pelo homem;  
• apoio às autoridades sanitárias do país como complemento a assistência regular. 

 

2.2 - UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EM APOIO ÀS OPERAÇÕES MILITARES 

Advinda da bem sucedida experiência de Israel na Guerra do Yomkipur, nos mais recentes conflitos armados o 

velho conceito de uma longa cadeia de evacuação foi sendo abandonado e na nova doutrina de emprego da Função 

Logística Saúde em combate os recursos terciários de saúde foram aproximados da linha de frente. Inúmeros estudos 

concluíram sobre a necessidade desses recursos estarem a menos de 120 minutos da frente de combate, ficando o seu 

distanciamento físico condicionado à velocidade do vetor disponível para o transporte dos feridos (helicóptero, 

ambulância terrestre, etc.).  
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Este novo conceito reduziu em muito a morbidade e a mortalidade dos feridos israelenses naquele conflito e 

nas baixas americanas no Vietnã, onde o tempo médio entre um ferimento e a chegada a Sala de Cirurgia foi de 100 

minutos. Dos 390.000 militares evacuados naquele conflito 80% puderam se recuperar. 

Para se ter um melhor dimensionamento da importância na doutrina de aproximação do recurso terciário de 

saúde à linha de frente, na II Guerra Mundial um terço dos feridos em combate morreram, na Coréia um quarto, já no 

Vietnã e na Guerra do Golfo 80% sobreviveram e no atual conflito no Iraque este percentual de sobreviventes foi 

elevado para 85%. 

 

2.2.1 EMPREGO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EM CONFLITOS RECENTES  

 

GUERRA DAS MALVINAS 

Resultado semelhante ao dos israelenses  favorável foi observado entre as tropas inglesas na guerra das 

Malvinas. Naquela ocasião uma Unidade de Tratamento Intensivo, um grande Centro de Tratamento de Queimados e 

um Centro Cirúrgico, foram montados em um dos navios de passageiros mobilizados pela Marinha Britânica para operar 

no Teatro de Operações como Navio-Hospital  / Transporte de Tropas, o “SS UGANDA”.  Três outros navios 

“HECLA”, “HERALD” e “HYDRA”, atuaram como Navios Ambulância. A proximidade daqueles Navios com a 

frente de combate foi de fundamental importância para que este resultado fosse alcançado. 

 

 
NAVIO-HOSPITAL “SS UGANDA” 

No Conflito das Malvinas, foi criada uma zona marítima sob a proteção da Cruz Vermelha onde estacionaram e 

atuaram a salvo de ataques os Navios Hospitais britânicos e o Argentino “BAHIA PARAISO”, Navio Polar  recém 

convertido, em pleno conflito, em Navio Hospital. 

 

             GUERRA DO VIETNÃ 

Os Estados Unidos operam Hospitais de Campanha desde a Guerra Civil, com passagens pela  I  e II Guerras 

Mundiais, alguns como Unidades Militares permanentes.  No Vietnã o Exército americano empregou uma Brigada de 

Saúde que comandava  165 unidades de suporte de saúde e empregava 9.000 militares. Esta Brigada operava quatro 

grandes Hospitais de Campanha, 3rd Surgical Hospital, 45 th Surgical Hospital,  93rd Evacuation Hospital e o 36th 

Evacuation Hospital, todos apoiados pela 82nd Medical Company (Air Ambulance) 
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45 TH FIELD HOSPITAL DA 44 TH MEDICAL BRIGADE NO VIETNÃ 
 
 
 GUERRA DO AFEGANISTÃO 
 

Durante a campanha do Afeganistão as Forças Armadas da Federação Russa em função de pesadas baixas e 

de resultados pouco satisfatórios na recuperação dos seus feridos por adotarem a antiga doutrina de longa cadeia de 

evacuação, com  recursos terciários na retaguarda profunda, em pleno território Russo, passaram a dar grande valor a 

aproximação destes recursos a linha de frente desenvolvendo para isto toda um a estrutura de apoio de saúde ao 

combate que consta de veículos blindados de resgate, aeronaves de asa rotativa específicas para a evacuação aeromédica 

e um Hospital de Campanha cuja montagem ocupa um terreno de cerca  de cem metros quadrados (100 m²). 

O Hospital de Campanha Russo, entre outras facilidades, dispõe de quatro salas de cirurgia, Unidade de 

Tratamento Intensivo com 15 leitos,  capacidade para baixar até 115 pacientes,  laboratório de análises clinicas, banco de 

sangue, sala de radiologia, equipamento para hemodiálise e plasmaférese. É totalmente autônomo em relação a geração 

de energia elétrica, tratamento de água, tratamento de esgoto e lixo hospitalar e lavagem de roupa. 

 

VEÍCULOS DE RESGATE MÉDICO 
 

                                       
        
                    AMBULÂNCIA BLINDADA                                                           EVACUAÇÃO AEROMÉDICA 
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HOSPITAL DE CAMPANHA DA FEDERAÇÃO RUSSA 
 

                                                        
             
                 CONTÂINERS                                                                         BARRACAS CLIMATIZADAS 
 

          
 
         ESTRUTURA DE APOIO                                                       SALA DE CIRURGIA 
 
 

             
                     
          ÁREA DE INTERNAÇÃO                                                                       LEITOS DE UTI 
 

PRIMEIRA GUERRA DO GOLFO 

Durante a Operação Tempestade no Deserto, o Exército americano, entre outros empregou, baseado na Arábia 

Saudita, o 115 th Field Hospital, Unidade Médica Permanente desde 1918, estacionada em Fort Polk, Louisiana. Este 

Hospital de Campanha possui 504 leitos, sendo 24 de UTI, 140 de cuidados intermediários, 40 de cuidados primários, 20 

de neuropsiquiatria e 240 de convalescença, 02 salas de cirurgia, laboratório de análises clínicas e Raio-X. Sob sua 
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subordinação estavam as seguintes  unidades de Saúde: 36th Medical Detachment (AA), 6th Squad, 43rd Veterinary 

Detachment, 485th Preventive Medicine Detachment, and 565th Ground Ambulance Company. 

GUERRA IRÃ-IRAQUE 

Durante sua guerra com o Iraque a República Islâmica do Irã estava sob um bloqueio econômico e por esta 

razão Hospitais de Campanha foram considerados uma solução ao problema para falta do transporte adequado à 

evacuação de feridos. Durante a guerra um total de 173.823 pacientes foram admitidos e tratados em hospitais de 

campanha iranianos.  

 

SEGUNDA GUERRA DO GOLFO 

De acordo com o extraído da Ordem de Batalha de 04 de março de 2005 do “US CENTCON”, das Forças 

Multinacionais que participaram do ataque ao Iraque, tomaram parte o 3rd Medical Command (Unidade de Comando e 

Controle) a 62nd Medical Brigade, o 86th Combat Support , o 228th Combat Support Hospital, o 115th Field Hospital e 

o 44th Medical Command, este incorporado ao XVIII Airborne Corps. 

O 115th Field Hospital, com passado de atuações na França durante a I Guerra Mundial, Itália durante a II 

Guerra Mundial, na Bósnia e na Operação Tempestade no Deserto, retornou ao combate na Guerra do Iraque. 

Os Hospitais de Campanha empregados pela coalizão no Iraque destacaram-se pelo apoio às operações 

militares atendendo seus soldados e, paralelamente, constituíram-se na única opção para a assistência de saúde à 

população civil iraquiana terrivelmente atingida pela guerra. Este duplo emprego exigiu dos profissionais de saúde um 

trabalho intenso e reafirmou a grande utilidade dos Hospitais de Campanha. 

 

86th COMBAT SUPPORT HOSPITAL 
 

                                          
                   RECEBIMENTO DE FERIDOS                                                       SALA DE CIRURGIA 

 

POPULAÇÃO IRAQUIANA ASSISTIDA PELOS HOSPITAIS DE CAMPANHA DA COALIZÃO 
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O Serviço de Saúde do Exército Britânico se faz representar no Iraque através do seu 256 Field Hospital (City 

of London). Este Hospital de Campanha possui 200 leitos e está sendo operado por 77 profissionais de saúde. O 

Exército britânico, também dispõe na sua estrutura de saúde do 212 Field Hospital, composto por cinco esquadrões de 

saúde. 

 

 
 

256 FIELD HOSPITAL (CITY OF LONDON) 
 

 
A República Tcheca enviou um Hospital de Campanha o 7th Field Hospital para Basrah mobilizando 256 

militares da área de saúde e 46 policiais militares para a sua segurança. 

O Hospital baseado em uma formação central de containeres de facilidades médicas e de apoio logístico é 

complementado por barracas dispostas em torno deste núcleo central. Este Hospital foi o principal centro médico 

daquela região, tanto para as tropas como para a população civil iraquiana. 

De maio a dezembro de 2003 este Hospital de Campanha realizou cerca de 8.000 atendimentos entre os quais 

118 cirurgias de alta complexidade. 

O 7th Field Hospital da República Tcheca foi a segunda unidade militar a entrar em Basrah, logo após as tropas 

britânicas. 

 
7th FIELD HOSPITAL 

 

                   
 

                        PESSOAL                                                                                      SALA DE CIRURGIA  
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                                BARRACAS                                                                            COMUNICAÇÕES  
 
 
      2.3 UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EM APOIO À MISSÃO DE PAZ DA ONU 

 

As operações de manutenção da Paz da ONU são caracterizadas pela grande importância que dão à  provisão 

do apoio de saúde.  Esta atenção é assim definida pelo MAJ (Dr) Teo Kwang Joo, do “Medical Support Unit in the 

DPKO” e um dos autores do “Medical Support Manual for UN Peacekeeping Operations”. 

“Como em toda a operação militar, o apoio de saúde é um componente integrante de qualquer Operação 

Manutenção da Paz da ONU. A capacidade de assegurar a saúde e o bem estar dos militares envolvidos na missão e de 

fornecer um padrão de cuidado médico comparável àquele oferecido em condições normais no país de origem são 

princípios em que se baseia o apoio de saúde da ONU-DPKO. Estes também são pré-requisitos exigidos antes dos 

embarques internacionais de tropas a serem desdobradas em uma área de operação”. 

Na área onde se desenvolve a missão o DPKO  prevê três níveis de atendimento de saúde que é oferecido a 

todos os militares e civis participantes da missão. 

• O Nível 1 é de atenção primária de saúde. 

• O Nível 2 é de atenção hospitalar de baixa complexidade 

• O Nível 3 é de atenção hospitalar de alta complexidade 

 

Embora destinado ao pessoal da ONU, em casos de emergência o apoio de saúde pode ser estendido à 

população civil, o que pode ocorrer com relativa freqüência em zonas de grande instabilidade. Exemplificamos esta 

possibilidade com o que foi anteriormente relatado em relação ao  7th Field Hospital da República Tcheca em Basrah, 

Iraque, onde o emprego militar foi em muito superado pela demanda da população civil iraquiana em função do colapso 

total das facilidades de saúde daquele país durante naquela fase da guerra. 

O Brasil já empregou Unidades de Saúde Nível em Missões de Paz, ativando dois Postos de Saúde Avançados 

em Angola durante a UNAVEN III, um do Exército na fronteira Leste do País em Luena e outro, da Marinha, na região 

centro-sul. Ambos, além da assistência de saúde ao pessoal da ONU tiveram grande atuação na assistência de saúde à 

população civil em função da extrema precariedade das estruturas sociais locais. 

 

OPERAÇÃO MINUSTAH - HAITI 

  Segundo a Diretriz da participação do Brasil na Operação Militar de Paz no Haiti - MINUSTAH, o Apoio 

Logístico Saúde deverá ser prestado por uma Unidade Médica Nível 1 - UMNU para cada Companhia empregada, 

segundo as recomendações do Department of Peacekeeping Operations - DPKO, dentro dos preceitos do Medical Support 
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Manual for United Nations Peacekeeping Operations. Estas UMNU têm como missão - Prestar o Apoio Logístico Saúde à 

Brigada Haiti. Poderão, também, ser solicitadas a participar da realização de Ações Cívico-Sociais e a prestar 

atendimento emergencial a população local. 

      Com a necessidade de se adequar às exigências operacionais, as UMNU foram assim agrupadas: 

• Base ALFA (Exército Brasileiro - EB) - 2 UMNU rotativas; 

• Base BRAVO (EB) – 2 UMNU sendo uma fixa e outra rotativa; 

• Palácio do Governo (EB) – 1 UMNU rotativa, desdobrada para apoiar um Pelotão instalado no Forte 

Nacional; e 

• Grupamento de Fuzileiros Navais – Gptº FN - 2 UMNU fixas. 

 

O Hospital referência para maior complexidade de atendimento é o Hospital Móvel argentino, como Unidade 

Médica Nível 2. Esse hospital tem mais de vinte anos de uso, tendo sido comprado dos estados Unidos da América e 

utilizado durante a “Guerra das Malvinas”. Apesar da sua idade, encontra-se em muito boas condições. Classificado 

como um hospital da Força Aérea Argentina, possui um corpo clínico e de pessoal subalterno, misto entre as demais 

Forças daquele país. Possui instalações e condições para Suporte Avançado de Vida – SAV, cirurgias de média 

complexidade, laboratório de análises clínicas e testagem de qualidade para hemoterapia e aproximadamente 40 leitos de 

internação.  

Não há, no momento, condições para estoque de sangue nas UMNU da Brigada e o Hospital da Argentina não 

trabalha com sangue armazenado, recorrendo a doação entre os próprio efetivos militares da área, independendo da 

nacionalidade. Tal recurso mostra-se vulnerável na presença de atendimento a um grande número de vítimas, em que 

não se possa contar seguramente com fontes ininterruptas de doação. O Gptº FN  já socorreu com 16 doadores ao 

hospital no atendimento à militar do Nepal, que teve a perna direita  amputada após séria injúria vascular por ferimento 

produzido por arma de fogo. 

Como Unidade Médica Nível 3, tem-se recorrido ao Hospital Militar da República Dominicana, onde já foi 

internado em UTI um militar do Exército Brasileiro do primeiro contingente, por quadro grave de malária. 

  O pessoal de saúde brasileiro, também, tem contribuído nas Ações Cívico-Sociais – ACISO, bem como em 

atendimento de urgência da população civil, residente nas proximidades das bases e instalações da Brigada.  

 

2.4 ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES  

Os Hospitais de Campanha bem como os Navios Hospitais ou de apoio Logístico com facilidades médicas, 

têm tido, atualmente, destacado papel no socorro à regiões vitimadas por desastres naturais de grandes proporções. 

As histórias recentes da catástrofe produzida pela onda gigante, tsunami, que varreu a costa asiática e produziu 

mortes, destruição, desabrigados e feridos em larga escala bem exemplifica a importância destas Unidades de Saúde 

Móveis no atendimento a estas situações de crise. Apronta resposta mundial em socorro às vítimas da tsunami se 

manifestou em outras formas de ajuda pelo envio de Hospitais de Campanha e navios hospitais para os países atingidos. 

Em socorro às vítimas da tsunami  Marinha americana enviou para Indonésia seu navio de hospital de 1000 

leitos e 25 salas de cirurgia, o “USS Mercy”. O Secretário Assistente de Defesa para Assuntos de Saúde, Dr. William 

Winkenwerder, disse à ocasião que a meta era lidar com uma esperada onda de problemas de saúde secundários que 

seguem a estes desastres, incluindo muitas doenças contagiosas.   



 11

A Força Aérea norte-americana estava, também, preparada para despachar Hospitais de Campanha 

completamente equipados caso haja necessidade.   

“Nós estaríamos preparados para prover vários, quatro, cinco, seis, oito - Hospitais de Campanha, se preciso.  

Nós temos capacidade para transportá-los de forma relativamente rápida”.  

Um Hospital de Campanha de 25 leitos da  Força Aérea norte-americana  foi embarcado em dois aviões de 

transporte no Japão e despachado imediatamente para a região da tsunami. 

                
USS MERCY  RUMANDO PARA INDONÉSIA 

 

O USS Mercy empregou na missão humanitária na Indonésia uma tripulação de 600 pessoas da qual,  cerca de 

90, eram civis pertencentes a ONG’s. 

Em março de 2005 o Mercy rumou para Nias na Indonésia onde um segundo terremoto fez milhares de novas 

vítimas. 

Nas duas operações realizou cerce de 5.000 atendimentos dos quais 48 foram cirurgias de grande porte. 

 

    
 

VÍTIMAS DA TSUNAMI A BORDO DO USS MERCY 
 

Os soldados do Exército da Alemanha, também, chegaram prontamente em Banda Aceh, Indonésia. Eles 

faziam parte da unidade especial KSES que desdobra com rapidez especialistas dos Serviços Médicos militares alemães 

para regiões de crise.  Em poucos dias, um Hospital de Campanha móvel de alta tecnologia estava em operação.  

“Nós estamos presentes tão logo sejamos notificados. Isto inclui cirurgia, ajuda sanitária e tropas móveis para 

cobrir tantas áreas quanto possível, disse o Comandante da Unidade Médica doutor Thomas Harbaum.  
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HOSPITAL DE CAMPANHA ALEMÃO 

 

 

2.5 APOIO ÀS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO PAÍS COMO COMPLEMENTO A ASSISTÊNCIA 
REGULAR. 

 

A estrutura sanitária ordinária do país, em algumas circunstâncias, pode necessitar de reforço. Estas podem 

estar relacionadas à crises político-administrativas, como recentemente ocorrido na cidade do Rio de Janeiro ou 

motivadas por ações episódicas de saúde pública de grande envergadura que ultrapassem a capacidade logística das 

estruturas ordinárias de saúde. No Brasil a segunda hipótese pode ser freqüentemente observada durante as campanhas 

de vacinação em massa quando se pretende atender em um só dia grandes parcelas da população, nestas ocasiões 

instalam-se várias Unidades Móveis de Saúde, inclusive militares em determinados pontos do território nacional com a 

finalidade específica de dar suporte àquela ação de saúde pública. Existe, também a possibilidade de emprego de 

Unidades Móveis de Saúde e de meios militares em apoio às autoridades sanitárias do país  na eventualidade de  eclosão 

de uma epidemia. São exemplos desta hipótese de emprego as medidas de erradicação da febre amarela adotadas no Rio 

de Janeiro por Oswaldo Cruz no início do século e, mais recentemente, o combate à Dengue. 

 

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE MONTADOS PELA MARINHA EM BELÉM DO PARÁ NO 

COMBATE À DENGUE E SUA EQUIPE EM AÇÃO 
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5. UNIDADES DE SAÚDE MÓVEIS DAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS. 

 

MARINHA 

A Marinha possui três Navios de Assistência Hospitalar  - NASH - na Região Amazônica, dois da Classe 

Oswaldo Cruz e um da classe Doutor Montenegro. 

Estes navios desenvolvem na maior parte do tempo Operações de  Assistência Hospitalar- ASSHOP – às 

populações ribeirinhas da Amazônia em constante ação cívico social conveniada com o Mistério da Saúde, provedor dos 

recursos para esta atividade. 

 Os NASH dispõem de salas de cirurgia, laboratórios de análises clínicas, equipamentos de radiologia e de ultra-

som, farmácia e enfermarias. São portando bem aparelhados para eventual emprego no apoio às operações militares 

naquela região, carente de facilidades de saúde.  

Em função de terem sido construídos para navegação fluvial, contudo, estão restritos àquela região não se 

prestando ao apoio de operações em áreas marítimas. 

Embora não possua Navio-Hospital oceânico, a Marinha têm alguns meios da Esquadra com ampla capacidade 

Logística de Saúde, como os Navios de Apoio Logístico, o Porta-Aviões São Paulo e o Navio Escola Brasil., todos eles 

com salas de cirurgia, laboratórios e equipamentos de radiologia. O Navio Escola Brasil, além destas facilidades, dispõe 

de ampla capacidade de alojamento nos seus inúmeros camarotes para Guardas-Marinha, facilmente cambiáveis para 

leitos de internação hospitalar. 

 

 
NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR CARLOS CHAGAS 

 

Em caso de conflito, considerando o provável envolvimento em tarefas operativas dos navios de Apoio 

Logístico e do Porta-Aviões, o Navio Escola Brasil desponta como a melhor opção de emprego como Navio-Hospital, 

pois como possui destinação precípua, realizar viagens de instrução, o que provavelmente não ocorreria em testado de 

beligerância, estando assim mais disponível para as atividades de apoio de saúde. 

Para atuação em terra, a Marinha depõe de um Hospital de Campanha sediado no Centro Logístico de Saúde da 

Marinha, todo ele estruturado em barracas de lona. São elas climatizadas, facilmente montadas e desmontadas e 

transportadas. Estas barracas, contudo, são mais sensíveis às condições adversas de terreno e de clima e portanto pouco 

resistentes, caso sejam utilizadas em atividades de apoio logístico à área hospitalar como lavanderia e cozinha. São 

componentes deste Hospital um gerador de energia e canastras com material saúde, equipamentos médicos e 

medicamentos. 
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HOSPITAL DE CAMPANHA DA MARINHA 

O Corpo de Fuzileiros Navais possui um Hospital de Campanha, também estruturado em barracas, estas mais 

rústicas e resistentes que as do outro Hospital, porém não são climatizadas.  

Este Hospital já foi empregado na Missão UNAVEM III em Angola. São componentes deste Hospital uma 

unidade de geração de energia elétrica e canastras com material saúde, equipamentos médicos e medicamentos. 

 

EXÈRCITO 

O Exército possui um Hospital de Campanha de grande porte estruturado em containeres e barracas de lona. 

Os containeres formam o núcleo central do Hospital e cada um é internamente estruturado para uma atividade 

específica, ou seja Centro Cirúrgico, radiologia, UTI, laboratório,  esterilização de material, etc. 

 As barracas destinam-se ao setor de internação, porém não são climatizadas, o que as contra indicam para este 

fim em localidades de clima extremo, calor ou frio. 

Este Hospital é relativamente novo e muito bem equipado em instrumental de saúde para emprego até o 

equivalente ao Nível 2 da DPKO. Carece, contudo de autonomia logística para possibilitar o seu emprego isolado, 

principalmente no que diz respeito a instalações sanitárias, cozinha, tratamento de água e não dispõe de ambulâncias 

(automotivas ou aéreas) na sua estrutura orgânica. Sua principal limitação é o excessivo peso e a conseqüente dificuldade 

de transporte, trabalhosa e onerosa. Por esta razão seu emprego só é justificado em missões de grande porte, em áreas 

accessíveis pelos meios de transporte disponíveis ao seu deslocamento e cuja relação custo / benefício seja  favorável ao 

seu emprego. 

Sua vantagem é ser a mais completa e resistente estrutura de apoio móvel de saúde, hoje disponível no Brasil. 

HOSPITAL DE CAMPANHA DO EXÉRCITO - VISTAS DO EXTERIOR E DO INTERIOR 
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AERONÁUTICA 
 

A Aeronáutica possui um Hospital de Campanha estruturado em barracas de lona, fácil e rapidamente 

transportável em uma aeronave. 

Este Hospital associado a uma aeronave  em que equipamentos de saúde foram instalados aumenta a sua 

capacidade de atendimento. Por esta razão é denominado naquela Força de Hospital Aéreo. 

Os Hospitais de Campanha da Marinha e da Aeronáutica foram empregados com sucesso na cidade do Rio de 

Janeiro, por solicitação do Ministério da Saúde, para apoio à assistência de saúde  à população em função da crise 

político-administrativa que recentemente comprometeu a capacidade de atendimento do setor hospitalar do SUS daquele 

município.. 

Consideradas a limitação do atendimento a casos clínicos e pequenas cirurgias bem como terem sido instalados 

em zona urbana próxima à facilidades logísticas (água, energia elétrica, facilidades de transporte e abastecimento de 

insumos de saúde) a experiência  demonstrou serem eles adequados a este tipo de emprego.  

 

 
HOSPITAL DE CAMPANHA DA AERONÁUTICA 

 
 

 
 CONCLUSÃO 
 

As Unidades Móveis de Saúde quer Hospitais de Campanha, Navios Hospitais ou Aeronaves Hospitais, são 

hoje elementos indispensáveis a um eficiente apoio Logístico de Saúde às Operações Militares. 

Atesta esta importância à moderna doutrina de emprego da Função Logística Saúde em combate que preconiza 

o acesso a recursos de assistência em nível terciário a não mais de 30 minutos da linha de frente, e distância relativa ao 

vetor de transporte disponível aos feridos. 
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Considerando o risco inerente ao alcance e o poder destrutivo das armas modernas a segurança destas 

instalações apontam a para o vetor aéreo (ambulâncias aéreas) como o mais indicado às evacuações médicas, pois são 

capazes de transportar feridos da linha de frente de combate até a uma distância considerada segura para a instalação de 

uma  Unidade Móvel de Saúde com recursos terciários, em tempo não superior ao atualmente preconizado. 

A combinação de Unidades Móveis de Saúde adequadamente equipadas e dotadas de pessoal treinado com 

ambulâncias capazes de evacuar feridos com suporte básico de vida em tempo hábil tem possibilitado um a significativa 

redução da mortalidade e da morbidade das baixas em operações bélicas. 

Os países com maior experiência em combate nos conflitos mais recentes como os Estados Unidos, a Rússia, o 

Reino Unido têm, mercê esta experiência, investido neste binômio logístico da saúde e obtido bons resultados na 

redução das suas baixas em combate. 

Não só o emprego em combate, contudo tem conferido importância ao emprego destas facilidades de saúde. A 

assistência à situações de crises na assistência de saúde, como recentemente ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, o 

socorro à vítimas de desastres naturais ou provocados pelo homem, como a assistência às vítimas da tsunami em 

dezembro de 2004, a possibilidade de ações terroristas, quase sempre com grande número de vítimas em locais de difícil 

acesso e longe dos centros médicos convencionais ou em número que exceda as suas capacidades de atendimento, como 

o ocorrido em Nova York no 11 de setembro de 2001, demonstram ser as Unidades Móveis de Saúde a grande diferença 

entre a possibilidade de socorrer vítimas em tempo, quantidade e qualidade adequadas, minimizando perdas já 

naturalmente altas, ou ter a precária situação sanitária e social das vítimas do desastre piorar de forma crescente a partir 

do momento do desastre por falta de assistência em tempo hábil aumentando os seus efeitos de forma exponencial 

como se fosse uma segunda onda deste mesmo desastre, provocando as chamadas vítimas secundárias, estas, não raro, 

em maior número do que as primárias. A possibilidade de uma grave epidemia de doenças infecto-contagiosas como 

hepatite, tifo e  tétano, são  alguns exemplos de conseqüências aos desastres com grande número de vítimas primárias 

sem adequada resposta sanitária. 

Finalmente o freqüente emprego pelas Nações Unidas de facilidades de saúde transportáveis, de Nível 2 ou 3, 

compondo Missões de Paz, quer em conjunto com tropas operativas ou em atuação isolada, é fator considerável na 

argumentação favorável a importância deste recurso logístico. 

O Brasil possui, nas suas três Forças Armadas, Unidades Móveis de Saúde especificamente criadas para este fim  

e  meios com possibilidades de, mediante adaptações, ter esta destinação de emprego. Se em apoio à situações de crise 

avaliado o custo benefício a atual disponibilidade pode ser considerada aceitável, contudo, para o apoio à operações 

militares de maior envergadura e para o emprego em Missões de Paz onde estes meios deverão ser disponibilizados de 

forma prolongada, exclusiva e autônoma, nossas atuais Unidades Móveis de saúde necessitariam de incrementos. 

A principal Unidade Móvel de Saúde do Exercito Brasileiro, o Hospital de Campanha baseado no Rio de 

Janeiro, reúne as melhores condições para emprego como Unidade de Nível 2 ou 3. Esta, contudo não possui infra-

estrutura de apoio logístico, que permita a sua atuação de forma autônoma e necessita para tal de investimentos orçados 

pelo Comando do Exército em cerca de 4 milhões de reais. 

Outras possibilidades de emprego para este fim é a composição de uma Unidade Móvel de Saúde mista, com 

recursos de forma complementar oriundos das facilidades, hoje, disponíveis nas três Forças Armadas ou o emprego 

apoiado em estruturas logísticas fixas na área onde atuará ou nas de outros grupamentos de tropa, quando atuando em 

conjunto com outras estruturas militares. 
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Em relação ao adequado apoio de saúde às tropas brasileiras em operações bélicas ou Missões de Paz no 

exterior, a atual indisponibilidade de uma Unidade Móvel de Saúde de Nível 3 com autonomia logística, condicionariam  

ao apoio de logístico, parcial ou total, de outros países ou na falta deste recorrer a evacuações aeromédicas de longa 

distância, como atualmente ocorre no Haiti,  o que não nos parece adequado pelas seguintes razões: 

a) o apoio logístico à Unidade de Saúde Nível 3, não pode estar distante da área em que se desenvolve a 

missão, contrariando as modernas doutrinas de emprego da Função Logística Saúde, como anteriormente 

descrito; 

b) não é, também, correto fundamentar o Apoio Logístico Saúde à emergências médicas em remoções 

precipitadas ou de longa distância, antes da necessária estabilização cardíaca, respiratória e hemodinâmica do 

paciente e assegurarado o Suporte Básico de Vida durante o transporte,; 

c) deve-se procurar obter independência em relação à Forças estrangeiras para a tomada decisões que afetem 

o Comando brasileiro em questões vitais, entre elas as relativas a Saúde, em uma operação multinacional, não 

raro, ocorrem entraves por motivos diplomáticos, corporativos ou por dificuldades de comunicação; 

d) é provável uma dificuldade de comunicação entre soldados brasileiros e uma equipe de saúde estrangeira, 

pois o brasileiro médio não é fluente em idiomas estrangeiros; 

e) por razões de cultura o aspecto alimentar é relevante, principalmente para as praças, pois, em geral, nossa 

cozinha e hábitos alimentares são peculiares ; 

f) a experiência obtida em outras Missões de Paz mostra que o atendimento de saúde em Nível 3 por outro 

País, trouxe significativas repercussões negativas, exemplifica-se com o ocorrido na Missão de Paz em Angola 

(UNAVEM III) quando  em função da questionável qualidade do atendimento de saúde prestado pela Unidade 

de Saúde Nível 3, da Romênia, localizada em Luanda, o Posto Avançado de Saúde do Exército na cidade de 

Luena, de Nível 2, teve que absorver, à época, todo o atendimento de Saúde Nível 3 da região centro-norte de 

Angola; 

g) as oportunidades de emprego de uma Unidade Móvel de Saúde de Nível 3 devem, também,  ser encaradas 

como uma rara possibilidade de exercício em escala de maior magnitude (pessoal e meios) para a Função 

Logística Saúde. A última situação vivida desta natureza, foi em 1944, por ocasião da 2ª GGM e daquela feita, 

contudo, estivemos sob a doutrina e patrocínio da logística norte-americana. 

h) em virtude dos altos valores previstos pelo DPKO para reembolso de instalações, equipamentos e pessoal 

de saúde, o emprego de Unidades Móveis de Saúde, Hospital de Campanha e Navio- Hospital, em Missões de 

Paz é rara oportunidade de adestramento da Função Logística Saúde com considerável reembolso ao país pela 

ONU, ainda que destinado ao Tesouro Nacional e não a Força, o que caso assim o fosse poderia até ser fonte 

de algum saldo financeiro para investimentos em manutenção e atualização de equipamentos médicos. 

i) Hospitais de Campanha não utilizados por muito tempo tendem a se tornar obsoletos, com  conservação 

deficiente e sem pessoal adestrado para sua plena ativação quando necessário. 

Assim, as Unidades Móveis de Saúde com capacidade de assistência de nível terciário próximas as frentes de 

combate, principalmente se apoiadas em um eficiente sistema de evacuação de feridos, são, hoje, recurso fundamental à 
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atuação da Função Logística Saúde nas operações militares e no apoio à desastres e na saúde complementar em situações 

de crise. 

Considerando estas possibilidades de emprego e situação atual destes recursos no Brasil, julgamos oportuna a 

alocação de recursos para complementação e adequação do Hospital de Campanha do Exército e empregá-lo sempre 

que  haja a oportunidade em Missões de Paz. 

 

                                                                                       Carlos Edson Martins da Silva 
                                                                                           Contra-Almirante (Md) 
                                                                                                       Diretor 

 


