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Veterinary medicine of mega catastrophe: the importance of search and rescue dogs 
 

ABSTRACT Dogs are important in search and rescue incursions. Their use in this type of activity dates back to 1707, with 
the use of animals by the monks of St. Bernard. Selection of specimens requires time and resources since for each pup 
selected in a litter, several are discarded because of inappropriate behavioral and physical aptitude. The training begins 
at a young age, when the puppy has around 45 days of life, with the socialization and the creation of the dog bond with 
his guide. From there the specimen is subjected to adversities such as daylight, darkness, rain, wind, cold, heat, various 
types of sounds and contacts. They are also adapted to various types of transport such as car, motorcycle, truck, aircraft, 
and boats. After the period of socialization, the dog begins the training phase itself. By the time, they are two years old 
and completing their initial training, the dogs begin conducting search and rescue operations with their drivers. With 
man's increasing involvement in ecosystems, many are the risks created for human and animal life. It is becoming 
increasingly clear the need to specialize knowledge about the training of search and rescue dogs and the compulsion of 
military kennels for this purpose in all units of the Brazilian federation, with sufficient amounts to respond to disasters.   
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Introdução 
 

O cão acompanha o homem desde a sua domesticação há cerca de 15.000 anos. Não há registro fóssil de cães 

(Canis lupus familiaris) além de 15 ou 20 mil anos atrás, fato inesperado para um animal tão comum nos dias atuais. 

RESUMO Os cães são ferramentas importantes nas incursões de busca e salvamento. A utilização desses animais 

nesse tipo de atividade data por volta de 1707, com a utilização dos animais pelos monges de São Bernardo. A 

seleção de exemplares demanda tempo e recursos, visto que a cada filhote selecionado em uma ninhada, vários são 

descartados por não possuírem aptidão comportamental e física. O treinamento se inicia em tenra idade, quando o 

filhote tem em torno de 45 dias de vida, com a socialização e a criação do vínculo do cão com seu guia. A partir daí 

o exemplar é submetido a adversidades como luz do dia, escuridão, chuva, vento, frio, calor, vários tipos de sons e 

contatos. São também adaptados a vários tipos de transportes como carro, moto, caminhão, aeronaves e barcos. 

Após o período de socialização, o cão inicia a fase de treinamento propriamente dito. Por volta dos dois anos de 

idade e conclusão do treinamento inicial, os cães passam a realizar operações de busca e salvamento junto aos seus 

condutores. Com a intervenção cada vez maior do homem sobre os ecossistemas, muitos são os riscos criados para 

a vida humana e dos animais. Fica cada vez mais claro a necessidade de se especializar o conhecimento acerca do 

treinamento de cães de busca e salvamento e a obrigatoriedade de canis militares para tal fim em todas as unidades 

da federação brasileira, com quantidades suficientes para a resposta aos agravos. 
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Esse fato denota que a espécie conhecida atualmente não existia antes dessa data (Savolainen et al 2002). Os cães são 

os canídeos mais abundantes na Terra, com estimativas populacionais de mais de 700 milhões de indivíduos no mundo, 

o que equivale a 10% da população humana (Hughes e Macdonalds 2013). No Brasil, estima-se que haja 25 milhões de 

exemplares (Campos et al 2007). 

O trabalho de busca, resgate e salvamento com cães possui um grande impacto social, devido a sua ajuda 

inestimável na localização de pessoas vivas e/ou cadáveres em diferentes tipos de desastres (Rovira et al 2008). Os cães 

são utilizados como método auxiliar nas ocorrências, pois o olfato e a audição desses animais são bem desenvolvidos e 

permitem que as buscas e localizações se tornem mais rápidas e precisas (Piva 2011). 

O emprego dos cães nessa função é especialmente devido ao seu olfato, que chega a ser quarenta vezes mais 

aguçado que o humano. Com aproximadamente duzentos milhões de células olfativas (Piva 2011), os cães conseguem 

localizar vítimas pelo odor, mesmo que imóveis ou distantes da superfície (Parizotto 2013). Adicionalmente, a audição 

desses animais é 2,5 vezes mais desenvolvida que a humana, o que possibilita a detecção de gemidos, de choro e de 

batimento cardíaco com até dez metros de profundidade (Piva 2011). Após aproximadamente dois anos de treinamento 

inicial, os cães passam a realizar as operações de busca, resgate e salvamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar 

(Merigueti 2014). O papel do cão de resgate em desastres não se limita aos terremotos, eles podem intervir em caso de 

deslizamentos de terra, desabamento de edifícios e minas, incêndios ou acidentes de trem e avião (Royal Canin 2019). 

O trabalho de busca, resgate e salvamento feito com a utilização de cães ganhou destaque após os atentados ao 

World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América (Parizotto 2013). Em locais de 

deslizamentos, também comuns no Brasil, a utilização dos cães é importante, uma vez que grande parte das vítimas 

encontra-se totalmente soterrada, fora do alcance visual e auditivo da equipe humana, como os acontecidos no Vale 

do Itajaí em 2008, em Angra dos Reis em 2009, região serrana do Rio de Janeiro em 2011 (Parizotto 2013) e em Mariana 

em 2015 (Tadesco 2015). 

O surgimento de cães de busca e salvamento (SAR) modernos ocorreu mais tarde, no fim do século XIX, a partir 

de associações médicas independentes precursoras da Cruz Vermelha, que decidiram utilizar cães de guerra para a 

busca de feridos. Porém, com o fim da primeira guerra mundial, o uso de cães para esse fim tornou-se desnecessário, 

sendo substituídos por soldados e voluntários que desenvolviam a mesma ação durante cessar-fogos. No fim da segunda 

grande guerra, na Inglaterra bombardeada pela Alemanha nazista, observou-se um cão procurando por sobreviventes 

nos escombros de edifícios recém-colapsados, tornando-se o primeiro relato de um animal a fazer busca em ambiente 

urbano (USAR) (Gerritsen e Haak 2014). 

Em relação à atividade de busca, resgate e salvamento com cães, há entidades internacionais que promovem 

certificação dos animais, com habilitação de seu emprego na atividade operacional. Dentre elas, podem-se citar a FEMA 

(Federal Emergency Management Agency), a NAPWDA (North American Police Work Dog Association), a AUI (Action 

d’Urgence Internationale) e a IRO (International Rescue Dog Organizatio), que realizam provas para aferir se os 

treinamentos realizados capacitam os cães de acordo com as diretrizes exigidas pelo INSARAG (International Search and 

Rescue Advisory Group) (Nunes e Parizotto 2016). Isso significa que um cão aprovado por uma das entidades é 

reconhecido como habilitado a atuar segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (Jillo, 2008 In Nunes e Parizotto 

2016).  

A IRO é uma instituição parceira da ONU para a construção de diretivas de certificação internacional de cães de 

resgate e conta com 116 organizações filiadas em 41 países, presentes em todos os continentes. A única entidade ou 

corporação filiada à IRO no Brasil é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC). A IRO avalia os 

cães áreas de atuação de escombros, rural, água, de avalanches e de rastro (International Rescue Dog Organization 

2019). Entretanto, a busca em áreas deslizadas e a restos mortais não estão previstas na certificação realizada pela IRO. 

Elas surgiram a partir da demanda real do estado catarinense e são avaliadas apenas na certificação interna do CBMSC, 

por meio de uma adaptação dos exercícios presentes na prova de certificação da IRO (Piva 2011). A certificação é uma 

forma de testar a qualidade do cão quanto ao seu emprego na atividade operacional, o que garante o treinamento dos 

cães nos quartéis. Sob outro prisma, permite que os cinotécnicos avaliem se os treinamentos estão sendo conduzidos 

da maneira correta (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 2007).  
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Segundo Parizotto (2015), o modelo de certificação de cães de busca da IRO apresenta vantagens e 

desvantagens. Os pontos positivos residem no fato de a organização ser a com maior capilaridade mundial, reconhecida 

pelo INSARAG (inclusive presidindo o Grupo de Trabalho com Cães de Resgate), ser o padrão oficial da Federação 

Cinológica Internacional (FCI) e apresentar um baixo custo para envio de juízes a fim de promover os eventos de 

certificação em Santa Catarina. Como pontos negativos, o autor aponta que a IRO possui foco na desportividade e 

somente no cão, ignorando o conhecimento humano, além de atribuir maior valoração à obediência e à destreza, com 

juízes sem experiência em operações reais e critérios subjetivos de avaliação.  

Dentro das modalidades de busca a que comporta maiores riscos pela panóplia de cheiros, xenobióticos e 

materiais presentes é a USAR. Essa exige independência por parte do canídeo para trabalhar em pilhas de escombros 

sem proximidade ao seu guia e conta com animais treinados para a detecção de odor humano vivo e outros para a 

detecção de cadáveres (International Rescue Dog Organization 2019). 

A história ensina que as catástrofes irão acontecer, desconhecendo-se apenas quando, onde e com que 

características, assim o planejamento tem por base o passado conhecido e as lições aprendidas (Santos 2013). O objetivo 

deste trabalho é levantar o panorama geral da participação de cães de busca e salvamento das Corporações de 

Bombeiros Militares do Brasil e de Israel às vítimas do incidente do rompimento da barragem de rejeitos da Mina 

Córrego do Feijão, pertencente à mineradora VALE no munícipio de Brumadinho, MG, Brasil.  

 

Acidente em Brumadinho - MG 
 

O complexo minerário tendo como empreendedor a Vale S.A. – Filial Vale do Paraopeba é formado pelas 

seguintes barragens: I e VI (Mina Córrego do Feijão), IV, IVA, Menezes I, Menezes II e VII. A barragem de rejeitos da 

Mina Córrego do Feijão, se localizava no subdistrito do Córrego do Feijão, a 30,2 km do centro do munícipio brasileiro 

de Brumadinho, MG, Brasil e seu rompimento ocorreu na tarde de 25 de janeiro de 2019, por volta das 13h20min. O 

rompimento dessa estrutura provocou o vazamento de aproximadamente 11.741.325,34 m3 de rejeitos atingindo a 

bacia do rio Paraopeba. A soma total de rejeitos deste complexo minerário compreende 13.273.604,50 m3. 

Levantamento realizado pela consultoria Ramboll indica que a lama da barragem da mina de Córrego de Feijão, 

em Brumadinho, já percorreu cerca de 100 quilômetros (Figura 1). Pelos cálculos da consultoria, a lama segue a uma 

velocidade de 1 Km/h, mais lentamente do que no vazamento de Mariana, ocorrido em 2015. Com base em informações 

de dezenas de nanossatélites, a equipe de geossoluções da consultoria estima que a lama alcance o reservatório da 

refinaria de Três Marias (Figura 2), que fica a 340 quilômetros do local do acidente. Isso significa que a lama deve 

ultrapassar a barreira do reservatório de Retiro Baixo. Diferentemente de Mariana, a lama de Brumadinho se 

movimenta mais lentamente devido à alta densidade. No primeiro episódio (Mariana – MG), uma segunda barragem, 

composta por água, também se rompeu, o que promoveu a diluição da lama e ampliou a área atingida (Portal Estadão 

2019; Portal Gauchazh 2019). 

O Ibama informou que o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão destruiu pelo menos 269,84 

hectares, o que equivale em termos de proporções a 269 campos de futebol.  Os rejeitos de mineração devastaram 

133,27 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica e 70,6 hectares de Áreas de Proteção Permanente (APP) ao 

longo de cursos d’água atingidos pelo desastre. Esses dados informados pelo órgão são preliminares e obtidos por meio 

de imagens de satélite (Fonte: Ibama/Divulgação – Portal Estadão).  

O rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão é considerado o maior da história brasileira em termos 

de número de mortos, com o registro de 134 óbitos e 199 desaparecidos até a data do dia 04 de fevereiro de 2019. 

(Portal Jornal Estado de Minas 2019). Um agravante da situação foi o não acionamento das sirenes instaladas em pontos 

críticos do entorno, o que impossibilitou a ativação de planos de contingência e rotas de fugas que permitissem aos 

moradores e aos animais se deslocarem a tempo para regiões seguras.  

Desde o rompimento da barragem, um contingente de especialistas, dentre eles, o Corpo de Bombeiros Militar 

e seus Cães de Busca e Salvamento, se mobilizaram para realizar o resgate e prestar socorro às vítimas atingidas pelo 

incidente. Em momentos de tragédias, a área do agravo é dividida em Zona Quente, Zona Morna e Zona Fria. A Zona 

Quente é a área imediatamente adjacente ao desastre, que se estende até um limite tal que seja capaz de prevenir os 
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efeitos do mesmo às pessoas no entorno. O acesso ao interior dessa área só deve ser permitido a profissionais 

habilitados e adequadamente equipados, os quais irão realizar o controle da emergência de maneira ofensiva. Foram 

plotados 18 pontos prioritários na Zona Quente para as ações de busca e salvamento em Brumadinho, MG. 

 

 
Figura 1 Imagem fotográfica demonstrando toda a área afetada pelos rejeitos da Mina Córrego do Fundão (Mineradora Vale), 
Brumadinho, MG, Brasil. (Fonte: Ibama/Divulgação – Portal Estadão) 

 

 
Figura 2 Imagem fotográfica demonstrando toda a trajetória da lama desde a Mina Córrego do Fundão (Mineradora Vale), 
Brumadinho, MG, Brasil até a Represa de Três Marias, Três Marias, MG, Brasil. (Fonte: Portal Gauchazh) 
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Na Zona Morna ficará à disposição os equipamentos, materiais e profissionais que são responsáveis pelos 

atendimentos prestados aos sobreviventes e familiares, além dos equipamentos e profissionais que realizam os 

atendimentos na Zona Quente. A Zona Fria é a chamada área livre, sendo um local seguro e sem riscos eminentes caso 

ocorra rompimento de outras estruturas, se presentes. Nessa área são instalados o posto de comando da emergência, 

o ponto de apoio da imprensa, especialistas, apoio médico, apoio psicológico, dentre outras especialidades e estruturas.   

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, único no país filiado à IRO, encaminhou a Brumadinho dez 

homens com experiência em resgate e cinco cães. A maioria dos cães são da raça Retriever do Labrador, sendo três 

deles dos bombeiros militar de Porto Alegre e os outros dois de Santa Maria (Figura 3). As raças de cães mais utilizadas 

são Retriever do Labrador, Pastor Alemão, Pastor Belga de Malinois, Border Collie, Bloodhound e Australian Cattle Dog. 

Vários Cães de Busca e Salvamento Brasileiros (Figura 4 e Figura 5) são certificados e podem atuar em salvamentos em 

qualquer parte do mundo.  

  

 
Figura 3 (A e B) Imagem de um cão (Retriever do Labrador) de resgate e salvamento e seu condutor durante os preparativos para 

atuarem em Brumadinho, MG, Brasil. Ambos pertencentes ao efetivo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, Brasil; (C e D) 

Imagem da preparação de todos os itens necessários para a execução das buscas e salvamentos. (Fonte: Portal Gauchazh) 

 

 
Figura 4 Imagem da cadela Sharon (Retriever do Labrador) após receber a certificação máxima para ser um cão de resgate. (Fonte: 

Bombeiros – Portal do Governo de Mato Grosso) 
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O estado de Minas Gerais disponibilizou quatro cães. Vale destacar que dentre estes animais estavam cães que 

participaram das buscas em Mariana – MG (Figura 6). Um grande agravante ao se trabalhar em rejeitos de mineração, 

além da umidade e instabilidade, é que a lama tranca o odor das vítimas. Diferentemente do que ocorre em escombros, 

onde há formação de túneis e chaminés de odor. Neste tipo de situação uma forma encontrada para se chegar até ao 

cheiro é a utilização de canos para perfurar o solo para que o cão consiga sentir o odor. 

Muitos cães estão sendo utilizados pelas equipes de emergência para ajudar no resgate das vítimas. Estima-se 

pela avaliação do mapa apresentado pelo órgão ambiental, que a área de abrangência das buscas compreenda um 

trajeto de 10 km ao longo do Rio Paraopeba. A primeira área que os Cães de Busca e Salvamento vasculham é a Zona 

Quente e concomitantemente, ou posteriormente, a Zona Morna. Esses animais além de estarem em risco de vida 

eminente, caso ocorra novos rompimentos, também estão na área mais contaminada do desastre. Portanto, eles devem 

passar por avaliações clínico laboratoriais diárias durante o período de buscas e um acompanhamento pós-resgates 

afim de se avaliar sinais que indiquem alterações ao seu estado de saúde e que exijam novas intervenções. Medidas 

preventivas também devem ser estabelecidas quando se sabe ao certo quais riscos biológicos estarão presentes.  

 

 
Figura 5 (A, B e C) Imagem de cães da raça Pastor Belga de Malinois sendo submetidos a treinamentos, na 1ª Companhia 

Independente do Corpo de Bombeiros, Barra do Garça, Cuiabá, Brasil; (D e E) Imagem de um cão da raça Retriever do Labrador sendo 

submetido a Prova de Certificação Internacional de Cães de Resgate – IRO, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa 

Catarina, Rio Grande Sul, Brasil; (F)  Imagem de um cão da raça Pastor Alemão sendo submetido a Prova de Certificação Internacional 

de Cães de Resgate – IRO, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Rio Grande Sul, Brasil; (G) Imagem de um 

cão da raça Australian Cattle Dog sendo submetido a Prova de Certificação Internacional de Cães de Resgate – IRO, realizado pelo 

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Rio Grande Sul, Brasil. O evento foi realizado no Centro de Referências e Desastres 

Urbanos (CRDU). Sendo o maior evento de Certificação Internacional já realizado no Brasil. (Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso 

e Portal do Governo de Mato Grosso do Sul) 

 

 
Figura 6 (A e B) Imagem do cão Thor (5 anos), que auxiliou nas buscas pelos corpos em Mariana – MG, em companhia do Sargento 

Leonardo Costa após retorno das atividades de busca e salvamento na área do Pontilhão, Brumadinho, MG, Brasil; (C) Imagem do 

cão Thor recebendo os primeiros cuidados do seu condutor após o retorno das buscas e salvamento. (Fonte: Portal Razões para 

Acreditar e Portal do Jornal Estado de Minas) 
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O International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) foi criado em 1991 pelas equipes de busca e 

resgate internacional que trabalharam no terremoto ocorrido na Armênia em 1988. O conceito do grupo, justamente 

devido a sua origem, era estabelecer parâmetros de procedimento e a formação de uma rede de cooperação para atuar 

em possíveis eventos de terremotos ou colapsos estruturais em áreas urbanas. As atividades do INSARAG se regem pela 

Resolução 57/150 da Assembleia Geral das Nações Unidas de dezembro de 2002. O INSARAG é uma rede mundial de 

intercambio de conhecimento sobre as técnicas de salvamento em escombros e sobre a coordenação operativa no local 

dos desastres. Sendo assim as Organizações públicas e organizações não governamentais (ONGs) que trabalham com 

resgate e que tenham origem em países membros das Nações Unidas podem fazer parte de sua estrutura operacional. 

(International Search and Rescue Advisory Group 2019). 

Do ponto de vista Médico Veterinário e de jornada de trabalho, as guias e metodologias do INSARAG - 2012 

tratam em seu tópico F 10 que é especifico sobre cães as seguintes questões:  

✓ F 10.3 – Ressalta a importância de boas condições de acomodação para os cães (canil), alimentação 

adequada, higiene, cartão de vacinação sempre atualizado e a instalação de microchips nos mesmos para 

uma possível localização via GPS.  

✓ F 10.4 – Versa sobre a formação de duas a três equipes de binômios que trabalham juntos como um 

grupo. Dispõe sobre um tempo máximo de trabalho de cada grupo (24h), um período de descanso (12h), as 

responsabilidades com segurança e logística dos líderes de cada grupo e as responsabilidades do condutor 

com o cão.  

✓ F 10.5 – Desmobilização ao término da missão, transporte adequado dos cães e as condições de saúde 

destes.  

✓ F 10.6 – Pós-missão relatar as ações na missão através de um relatório detalhado e um checkup dos 

cães junto a um veterinário. 

Outro ponto importante a ser exposto é o apoio médico-veterinário in loco aos cães de busca e salvamento 

durante a fase das buscas, uma vez que os animais estão expostos a riscos físicos e químicos, que podem prejudicar a 

sua performance e colocar em risco suas vidas. Portanto, faz-se imprescindível a presença de uma equipe de campo, 

constituída por médicos veterinários, para o acompanhamento clínico dos animais, de forma a determinar a rotina e o 

ritmo de trabalho, além de fornecer o suporte técnico para possíveis injúrias.  

 

Considerações Finais 
 

O Brasil é composto por vinte e seis estados e um Distrito Federal, os quais são divididos em cinco regiões. Minas 

Gerais é o quarto estado com a maior área territorial e o segundo em quantidade de habitantes. O seu território é 

subdividido em 853 municípios divididos em dez regiões: Alto Paranaíba (31 municípios), Central (158), Centro-Oeste 

de Minas (56), Jequitinhonha/Mucuri (66), Mata (142), Noroeste de Minas (19), Norte de Minas (89), Rio Doce (102), 

Sul de Minas (155) e Triângulo (35). Apenas nesse estado, o efetivo de Cães de Busca e Salvamento deveria ser de no 

mínimo um cão por região, o que totalizaria um efetivo de dez cães certificados internacionalmente. Visto que os guias 

e metodologias da INSARAG – 2012 em seu Tópico F 10 – F 10.4 preconiza de duas a três equipes por agravo e que estas 

trabalhem em um período máximo de 24 horas com posterior descanso de 12 horas. Portanto um número efetivo 

mínimo de dez cães certificados internacionalmente em Minas Gerais leva a uma eficiência em situações de desastres 

e catástrofes e também garante a real condição de saúde de cão e condutor.   

Os cães presentes nas buscas e salvamentos em Brumadinho foram de 56 animais. Vale ressaltar que este efetivo 

de cães foi uma somatória de parceria entre os batalhões de bombeiros militares Mineiros e de outros estados (12 

estados), inclusive com cães de outro país (Israel). Se houvesse outra demanda a nível nacional não teríamos mais cães 

certificados disponíveis. 

Embora as catástrofes de origem natural ou antropogênica sejam fenômenos imprevisíveis, existem padrões que 

se repetem e que permitem, de certa forma, prever as necessidades que irão surgir, principalmente no que tange à 

necessidade de Cães de Busca e Salvamento. Em momentos de calamidades e por não existir em nosso país um núcleo 
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federal cinotécnico, todos os esforços deverão ser feitos para que o efetivo de cães certificados para busca e salvamento 

seja capaz de comportar uma catástrofe nestas proporções, com quadro reserva para outros desastres simultâneos.  

Ressalta-se ainda que não existe no Brasil, a nível de Medicina Veterinária de Desastres e Catástrofes, uma equipe 

com treinamentos específicos para acompanhar os cães de busca e salvamento in loco. Priorizando assim a saúde e a 

performance dos animais durante os resgates. Faz-se necessária a elaboração de um protocolo clínico pré-resgate, 

durante o resgate, após o resgate, com previsão de um período de descanso para os animais.  

Mais uma vez é possível concluir que o poder público e principalmente o Comando Geral dos Bombeiros Militares 

precisam assumir o gerenciamento cinotécnico de cães certificados a nível nacional. Não é aceitável em um país 

continental, como o Brasil, possuir um número reduzido de efetivo de animais.  

 Finaliza-se a presente compilação com uma reverência aos bombeiros militares e aos cães que dedicam as suas 

vidas em prol da humanidade! 
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