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O Exército Brasileiro (EB), a exemplo de outras Forças Armadas no mundo, utiliza 

“proteção à saúde” para denominar o conjunto de ações de controle da qualidade da 

água e dos alimentos, controle de zoonoses, gerenciamento de animais sinantrópicos e 

gestão de resíduos. Mas mesmo dentro do EB há divergências, sendo que alguns 

trabalhos utilizam outras terminologias para designar, senão o mesmo, um conjunto de 

atividades muito semelhante, levando a possíveis confusões ou perda de confluência 

de esforços O objetivo do presente trabalho foi comparar os termos utilizados quase 

como sinônimos de proteção à saúde nas Forças Armadas brasileiras e 

estadunidenses, além do meio civil brasileiro. O levantamento de fontes foi realizado 

em bases científicas, doutrinárias e documentais; ostensivas e reservadas. O critério de 

inclusão foi a citação de três das quatro atividades supracitadas. Foram incluídas 60 

ocorrências de 49 fontes (trabalhos ou documentos), indo de 1951 a 2019, sendo 53 

militares e sete civis, 33 brasileiras e 27 dos EUA. Os termos foram todos agrupados 

em português e as proporções foram testadas pelo teste chi-quadrado de Pearson a 

95% de significância. Os termos mais encontrados foram “proteção à saúde da força” 

(21,7%), “proteção à saúde” e “saúde pública” (ambos com 13,3%), “saúde única” 

(10,0%), “vigilância sanitária” (6,7%), “medicina preventiva” e “saúde pública 

veterinária” (ambos com 5,0%), “biossegurança”, “higiene” e “higiene e saneamento” 

(3,3%) e outros (15,1%). Dentro do meio militar o termo mais utilizado foi “proteção à 

saúde da força” (24,5%) sendo que no Brasil, só atingiram o critério publicações ligadas 

ao Exército Brasileiro. No Brasil os termos mais utilizados foram “proteção à saúde” 

(24,2%) e “saúde única” (15,1%) e nos EUA “proteção à saúde da força (48,1%) e 

“saúde pública” (18,1%). Nas fontes acadêmicas os termos mais usados foram 

“proteção à saúde da força” e “saúde pública” (19,5%). Nas fontes consultadas pode-se 

notar a predominância do termo “proteção a saúde da força” para designar as ações 
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que são objeto deste estudo, principalmente por autores militares e dos EUA, termo 

este nascido neste país e justamente dentro das publicações militares, até onde é de 

conhecimento dos autores. No entanto, em nosso país o termo mais empregado é 

“proteção à saúde”, principalmente em publicações militares oficiais e acadêmicas. No 

meio civil brasileiro não houve diferença significativa da ocorrência investigada. Parece 

haver dissonância entre a utilização dos termos no meio civil e no meio militar do 

mundo, o que pode apontar uma oportunidade de melhoria. Quando a homogeneidade 

da utilização dos termos por militares dos EUA e do Brasil é comparada vemos que 

aqueles utilizam praticamente somente um termo, principalmente se considerarmos os 

trabalhos mais recentes. No Brasil esta homogeneidade também aumenta se 

considerarmos trabalhos mais recentes, mas como ainda existem documentos 

importantes sem atualização nas últimas décadas, esta homogeneidade é influenciada 

negativamente. Através deste estudo pode-se notar algumas diferenças de utilização 

de terminologias ligadas à saúde pública ou proteção á Saúde, que se diminuídas, 

podem possivelmente levar ao fortalecimento de conceitos e práticas, nos meios civil e 

militar. 
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