
ALUSIVO AO DIA DA VETERINÁRIA 

�

� No dia 17 de junho  comemora-se o Dia da Medicina Veterinária no 

Exército, homenagem a seu patrono, o Tenente-Coronel Médico João Muniz 

Barreto de Aragão, nascido naquela data no ano de 1874, em Santo Amaro, 

Bahia. Devido a seus trabalhos de pesquisa e a amplitude de seus 

conhecimentos, o Tenente-Coronel Muniz de Aragão prestou inestimáveis 

serviços, não só à Veterinária do Exército, mas a toda Medicina Veterinária 

brasileira. 

 Ainda estudante, participou da Campanha de Canudos como voluntário.  

Em 1901, já formado médico-cirurgião, ingressou no Corpo de Saúde do Exército, 

onde serviu ao longo de 21 anos, durante os quais envidou esforços para a 

formação dos primeiros quadros de Veterinária. Destacou-se no combate às 

zoonoses que assolavam a tropa, desenvolvendo seus trabalhos no Instituto de 

Biologia do Exército e no Instituto Oswaldo Cruz.  A época, o mormo, transmitido 

pelos eqüídeos, ocasionava mais de 25% de baixas entre os homens. 

 No contexto da Missão Militar Francesa, o Brasil importou pessoal 

especializado para a criação de um curso de medicina veterinária e, o então Cap 

Muniz de Aragão, reconhecido por sua atuação na luta contra as epidemias que 

se alastravam na população e na tropa, foi indicado para a idealização e 

implementação da Escola de Veterinária do Exército.  

 Em 17 de julho de 1914, diante do decadente ambiente sanitário de então, 

o Exército, na vanguarda do conhecimento científico, inaugurou a Escola de 

Veterinária, seguindo os exemplos dos exércitos da Inglaterra, da França e dos 

Estados Unidos da América. 

 Não satisfeito, Muniz de Aragão criou e dirigiu o Serviço de Defesa 

Sanitária Animal, embrião do que viria a ser o Serviço de Inspeção Federal do 

Ministério da Agricultura, e redigiu o primeiro Código Sanitário Animal, que abriu 



os frigoríficos do Brasil para a exportação, impulsionando a agroindústria do pós-

guerra.  

 Aos 48 anos de idade, devido a uma síncope cardíaca, veio a falecer o 

médico-cirurgião, que sensibilizado com as epidemias de dentro e de fora da 

caserna, idealizou e criou o Serviço de Veterinária do Exército e do Ministério da 

Agricultura. 

 Por suas ações relevantes na consolidação do ensino da Veterinária e na 

formação de seus primeiros quadros no Exército, o Tenente-Coronel Muniz de 

Aragão teve reconhecido todo o seu trabalho, sendo instituído pelo Decreto-Lei  

nº 2893, de 20 de dezembro de 1940, Patrono do Serviço de Veterinária do 

Exército Brasileiro. 

 A Veterinária Militar evoluiu ao longo da história dos conflitos, adaptando-se 

às novas características de combate. Riscos biológicos, como o Antraz, já na 

década de 30, forçaram o Exército Inglês a manter seu quadro de médicos-

veterinários, considerando a possibilidade de emprego de armas biológicas em um 

contexto estratégico militar. Além disso, a cavalaria montada foi deixando espaço 

para os cães patrulheiros, que se destacavam em infiltrações nas florestas 

tropicais, no combate ao bioterrorismo e nos trabalhos de busca e desativação de 

minas.   

 Hoje, os médicos-veterinários da Força Terrestre atuam em diversas 

frentes, que incluem: 

• a assistência médica e cirúrgica aos cães-de-guerra, aos eqüinos e aos 

ruminantes; 

• a inspeção de alimentos; 

• o controle da qualidade da água; 

• o estudo da fauna e a contribuição para a preservação do meio 

ambiente; 

• a inspeção de instalações; 



• o apoio às ações cívico-sociais; 

• a produção de imunobiológicos; 

• a prevenção das zoonoses;  

• o controle da população de vetores e roedores; e 

• a contribuição para a defesa nacional frente aos riscos biológicos 

emergentes, como a gripe aviária, a encefalopatia espongiforme bovina 

e o antraz. 

 No dia 17 de junho, os médicos veterinários do Exército, inspirados nos 

exemplos e ideais de Muniz de Aragão, reafirmam o orgulho de integrar os 

quadros do Exército Brasileiro e renovam seu compromisso de continuar 

trabalhando e aplicando seus conhecimentos para a manutenção da saúde dos 

recursos humanos e animais da tropa, bem como de contribuir para a segurança 

sanitária do Brasil.�


