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MEDIDAS DE DESCONTAMINAÇÃO IMEDIATA DE PESSOAL DA FORÇA DE
RESPOSTA ORGÂNICA NA DEFESA DE ÁREA.

Leandro dos Santos Souza
Paulo Roberto da Silveira Pires

RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido baseado nos ensinamentos colhidos durante o transcorrer do curso
de defesa química biológica radiológica e nuclear (DQBRN) para oficiais  no ano de 2015, que
ambientou de maneira clara e objetiva no atual cenário QBRN mundial, e nesse contexto almeja-
se orientar o militar especialista e principalmente o não especialista em realizar procedimentos de
descontaminação imediata que o ajudarão em uma possível emergência em um cenário QBRN em
uma Defesa de Área. O artigo encadeia-se pela exposição QBRN na atualidade, passando pelas
atividades e tarefas da defesa QBRN, pelos conceitos de contaminação e descontaminação, pelos
primeiros respondedores a uma emergência de forma que permitam entender o ambiente para o
qual o combatente deva estar preparado.
Inicialmente temos que ter como referência as constantes e crescentes utilizações de agentes
químicos, biológicos, radiológicos por nações ou grupos extremistas ou pela indústria em geral e
até mesmo artefatos nucleares, e conseguinte, um possível conflito internacional.  Sabendo que
nosso país  sediou  e irá sediar  alguns  eventos  de grande visibilidade mundial,  as  autoridades
brasileiras se mostram atentas para estas ameaças. Como forma de tornar a defesa Química,
biológica, radiológica e nuclear eficiente faz-se necessário um preparo e um conhecimento mínimo
de  medidas  emergenciais  de  descontaminação  imediata  que  podem  ser  usadas  pelo  militar
especializado ou não especializado para salvar sua vida, de seu companheiro e de civis quando
expostos ao perigo QBRN. 
O estudo  proporcionou  o  suporte  adequado  para  descrever  as  medidas  de  descontaminação
imediata  realizada  pelo  combatente  em  apoio  a  uma  resposta  ou  em  proveito  próprio
proporcionando o emprego de seu poder de combate de forma adequada, eficiente e contínua.

Palavras-chave: Cenário  QBRN;  Contaminação;  Descontaminação;  Medidas  Emergenciais;
Descontaminação Imediata. 

ABSTRACT
This work was developed based on lessons learned during the course of chemical defense course
radiological  and  nuclear  biological  (DQBRN)  for  officers  in  2015,  we  ambientou  clearly  and
objectively in the current global CBRN scenario, and in this context we aim to guide the military
expert  and  especially  the  non-specialist  to  perform  decontamination  procedures  to  help  in  a
possible emergency in a CBRN scenario. Article chains by the CBRN exposure today, through the
activities and CBRN defense-related tasks, the concepts of contamination and decontamination, by
the first  responders  to  an  emergency order  allowing understand the  environment  in  which  the
combatant must be prepared.
Initially we have to refer to the constant and growing uses of chemical, biological, radiological by
nations or extremist groups or the industry in general and even nuclear weapons, and therefore a
possible international conflict. Knowing that our country hosted and will  host some major global
visibility  events,  the  Brazilian  authorities  to  show alert  to  these  threats.  In  order  to  make  the
defense  Chemical,  Biological,  Radiological  and  efficient  nuclear  it  is  necessary  a  staging  and
minimal  knowledge  of  emergency  decontamination  measures  that  can be used by specialized
military or unskilled to save his life, his companion and civilians when exposed to CBRN danger.
The study provided adequate support to describe the immediate decontamination measures carried
out by fighting in support of an answer or to their advantage by providing the use of their combat
power appropriately, efficiently and continuously.

Keywords: CBRN scenario; Contamination; Decontamination; Emergency measures; Immediate 
decontamination.
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1 INTRODUÇÃO

A população mundial tem demonstrado particular interesse em entender e

coibir a ação de munições químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (QBRN).

Tal  preocupação  é  justificada  pela  gravidade  e  facilidade  na  fabricação  e

manuseio das munições criadas recentemente.

Além disso, a moderna guerra QBRN é praticamente invisível aos olhos e

tem grande poder letal, e de baixo custo, fato que encanta os países mais pobres.

Nos  dias  de  hoje  a  ameaça  nuclear  não  é  tão  presente  nas  pautas  de

defesa, mas as munições Biológicas e Químicas são amplamente discutidas, pois

são ameaça real em qualquer parte do Mundo.

O Brasil não está livre de catástrofes naturais ou incidentes com QBRN.
Há inúmeras indústrias que se interligam por rodovias e ferrovias, nas
quais não raro acidentes ocorrem com risco de contaminação do meio e
dos envolvidos no desastre e no socorro. Também há usinas nucleares
(Angra  I,  II,  III),  instituições  que  manipulam  materiais  radioativos  e
hospitais que utilizam células radioativas, podendo eventualmente surgir
como fonte de um incidente como ocorreu com o Césio 137, em Goiânia,
em 1987. [...] Em um país onde existem riscos de acidentes e incidentes,
torna-se  imprescindível  que  as  equipes  envolvidas  em  socorro,
entendam  os  diferentes  tipos  de  catástrofes  e  estejam  aptas  para
interagir e trabalhar em um cenário específico como estes apresentados.
Sem  qualificação  e  capacitação,  estamos  sujeitos  a  enfrentar
consequências  muitas  vezes  irreparáveis,  ninguém  entra  em  contato
com a vítima sem a proteção necessária e a vítima não sai do local sem
antes passar pelo processo de redução de contaminação. A precocidade
da descontaminação  pode  salvar  vidas,  quer  seja  pela  diminuição do
tempo  de exposição ou pela  diminuição da carga tóxica.  (GEYGER,
2014, p.23).

O campo de batalha do mundo atual  apresenta novos desafios à missão

institucional do Exército Brasileiro. O Ambiente Operacional dos conflitos da Era

do Conhecimento é marcado por um cenário de incertezas e ameaças difusas.

Dentre estas ameaças se encontram as Armas de destruição em massa (ADM)

sob  a  forma  de  Perigos  QBRN.  A  sua  proliferação  indica  quais  instrumentos

podem ser  empregados  no  campo de  batalha  contemporâneo,  confirmando a

presença de novos desafios e apresentando a necessidade de desenvolvimento

de capacidades para a F Ter.

A partir desta percepção e devido ao seu impacto nas Dimensões Humana,

Informacional e Física é possível concluir que o emprego de Perigos QBRN em

um conflito  armado é uma possibilidade real.  Apesar  de seu primeiro  uso em

grande escala remontar o início do século XX, o emprego de agentes QBRN em

um  cenário  de  conflito  assimétrico  é  uma  situação  nova.  Ciente  destas
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condicionantes, o Exército Brasileiro adquire novas capacidades e aperfeiçoa as

existentes. (BRASIL, 2015a, a publicar).

Visando restaurar, no menor tempo possível, o poder de combate degradado

pelo Perigo QBRN a descontaminação deve ser realizada o mais rápido possível,

visto que a exposição a certos Perigos QBRN (especialmente os químicos) pode

causar  baixas ou a  morte  em poucos  minutos.  Além disso,  o  quanto antes a

descontaminação for realizada, menor será a taxa de absorção do Perigo QBRN e

reduzindo suas chances de espalhamento. A descontaminação pessoal imediata

objetiva restabelecer o poder de combate individual, com o intuito de preservar a

vida do combatente exposto à contaminação, para isso, deve ser iniciada antes

do completo  estabelecimento da estrutura de atendimento.  (BRASIL,  2015a, a

publicar).

1.1 PROBLEMA

O surgimento da Defesa QBRN ocorreu numa época remota da história das

guerras e os êxitos obtidos por ela tanto no transcorrer da 1ª como da 2ª Grandes

Guerras Mundiais ficaram comprovadas como uma das mais exitosas formas de

guerra moderna, seja empregada contra pessoal sob a forma de gases, seja sob

a forma de fumígenos para sinalização de alvos ou cobertura e seja, finalmente,

quando lançada sob a forma de incendiários contra instalações ou contra pessoal.

O Tratado de Não Proliferação de Armas Químicas (OPAQ), de 1925, tinha

por  objetivo  o  desarmamento,  a  não  proliferação,  assistência  e  proteção  e

cooperação  internacional  contra  a  possibilidade  do  emprego  em  operações

futuras de armas químicas, situação em que não houve a unanimidade de adesão

dos países envolvidos, abrindo a possibilidade de operações envolvendo agentes

químicos. No que se refere a operações de combate, sabe-se que nem todos os

países são signatários da  Convenção de Proibição do uso de Armas Químicas e

que muitos outros ainda possuem arsenais  com Agentes Químicos de Guerra

capazes de serem utilizados em eventuais situações.

Ao final  do Século  XX,  o  mundo voltou  a  sofrer  com a possibilidade do

emprego de artefatos contaminados por agentes químicos, biológicos e nucleares.

Inicialmente,  foram  identificados  ataques  com  armas  QBRN  nas  seguintes

nações: Estados Unidos com a ameaça terrorista de lançar o agente Antraz sobre
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aquele país, depois do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, às Torres

Gêmeas.  Posteriormente,  foram  utilizados  agentes  químicos,  biológicos  e

nucleares  (QBN),  por  Saddam Hussein,  em Halabja,  cidade  curda  situada ao

norte do Iraque no Oriente Médio e no Metrô de Tóquio, no Japão. O Ataque

Iraquiano contra a população de etimologia curda com o emprego de Agentes

Químicos Hematóxicos.

A  complexidade  do  ambiente  de  amplo  especto,  guerras  assimétricas  e

ações  de  terroristas  acenam  com  a  possibilidade  de  combatentes,  e  seus

equipamentos serem expostos aos ataques químicos, biológicos, radiológicos e

nucleares, acarretando em perdas e baixas significativas. O Exército Brasileiro

está  ciente  desta  nova  demanda operacional.  As  Operações  QBRN são  uma

tônica no emprego da Força Terrestre nos últimos anos. No entanto, as lições

aprendidas  advindas  da  execução  das  referidas  operações  indicaram  uma

necessidade urgente: 

Os elementos de empregos não especializados em Defesa QBRN possuem

conhecimentos básicos para manter  o emprego de seu  poder de combate de

forma adequada, eficiente e contínua perante a exposição a agentes QBRN? A

Força Terrestre, hoje, possui manuais que fundamentem ou norteiem tais ações?

1.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

Com a evolução da guerra, criou-se o combate assimétrico que tem como

principal  característica  a  imprevisibilidade  das  ações,  no  tocante  a  todas  as

formas elementares de combate.  Um cenário  de dúvidas  e  incertezas  onde a

situação  do  atual  do  espectro  de  conflitos  evolui  a  cada  momento.  Esta

condicionante  modifica  completamente  o  Ambiente  Operacional  dos  conflitos

armados da atualidade. O Exército Brasileiro  está ciente desta nova demanda

operacional. As Operações QBRN são uma tônica no emprego da Força Terrestre

nos últimos anos. No entanto, as lições aprendidas advindas da execução das

referidas operações indicaram uma necessidade urgente.

Este estudo tem a intenção de iniciar este debate e promover,  com este

trabalho,  a discussão sobre medidas e procedimentos de descontaminação de

pessoal e como realiza-los.    
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Foram formulados objetivos  específicos,  que permitiram o  encadeamento

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

- Identificar equipamentos de descontaminação imediata de pessoal

- Descrever equipamentos de descontaminação imediata de pessoal 

- Descrever as medidas de descontaminação imediata de pessoal

- Descrever os procedimentos de descontaminação imediata de pessoal

- Descrever as atividades da força de resposta orgânica (FRO) 

-  Inserir  as  medidas  e  procedimentos  de  descontaminação  imediata  de

pessoal nas Operações Defensivas, especificamente, na Defesa de Área.

Apesar  de  haver  recentemente  um  reaparelhamento  da  Força  Terrestre

surge uma preocupação com relação ao Perigo QBRN e seus efeitos adversos

advindos  de  seu  emprego,  crescendo  a  necessidade  de  se  padronizar

procedimentos relativos à descontaminação de pessoal. Devido à necessidade de

estar  preparado  frente  a  tal  ameaça,  em relação  a  seu  potencial  número  de

baixas ocasionadas, a sua imprevisibilidade e a sua facilidade de disseminação, a

F Ter vem passando por um processo de reformatação de suas estruturas de

combate.

A descontaminação pessoal de urgência e orgânica da própria tropa cresce

de  importância  neste  novo  cenário  de  operação,  haja  vista  que  o  apoio  em

descontaminação  total  permanece  em  profundidade  por  envolver  meios  de

mobilidade reduzida. (BRASIL, 2013).

Portanto,  as ações para descontaminação por parte da própria tropa são

essenciais para a preservação da mobilidade, liberdade de ação e da integridade

do elemento de apoio em DQBRN. (BRASIL, 2013)

Assim,  pretende-se,  através  deste  estudo,  realizar  um  parâmetro  para

descontaminação pessoal imediata na força de resposta orgânica em resposta ao

perigo QBRN em uma Defesa de Área e em qualquer situação de risco a tropa ou

a população atendida.
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2 METODOLOGIA

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá por método

a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua análise

pormenorizada, contribuindo para o processo de síntese dos resultados de vários

estudos e de boas práticas,  de forma a consubstanciar um corpo de literatura

atualizado, prático, exequível e compreensível.

Quanto ao objetivo geral, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura

analítica,  baseada  em  manuais  em  língua  portuguesa  e  estrangeira,  artigos

veiculados em periódicos e em outras publicações científicas. 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema,  foi  empregada  a  modalidade  exploratória  tendo  em  vista  o  pouco

conhecimento  disponível,  notadamente  escrito,  acerca  do  tema,  tendo  sido

buscado fontes externas, como manuais e procedimentos de nações amigas com

vivência profissional relevante sobre o assunto e outras publicações científicas.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor conceitos

e abordar, de forma objetiva e sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente

trabalho, a concepção geral de descontaminação de pessoal na Defesa Área.

Iniciamos  o  delineamento  da  pesquisa  com  a  definição  de  termos  e

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada

em uma revisão de literatura no período de Jan/87 a Jun/2017. Essa delimitação

baseou-se na necessidade de atualização do tema, visto que as tecnologias se

encontram em constante evolução e a grande preocupação com o tema iniciou-se

no século passado onde podemos citar desde o incidente com Césio 137, em

Goiânia-GO, em 1987 até os ataques terroristas da atualidade. 

Entretanto, os manuais de campanha do EB que abordam tal tema foram

revogados, estando somente aprovado o Manual de Campanha EB70-MC-10.233

Defesa  Química,  Biológica,  Radiológica  e  Nuclear,  1ª  Edição,  2016.  Dessa

maneira foram revisados, concomitantemente, estudos e manuais publicados em

português, espanhol e inglês, relacionados à situação apresentada, bem como,

estudos, matérias jornalísticas e sítios da internet e publicações em periódicos e

revistas laureados.
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Foram  utilizadas  as  palavras-chave  QBRN,  Contaminação,

Descontaminação,  Medidas  Emergenciais,  Descontaminação  Imediata,

Descontaminação  de  pessoal,   juntamente  com  seus  correlatos  em  inglês  e

espanhol, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo selecionados apenas os

artigos em português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi complementado

pela  coleta  manual  de manuais  de campanha referentes  ao  tema,  do EB,  da

Espanha e dos EUA, em período de publicação diverso do utilizado nos artigos.

Quanto  ao  tipo  de  operação  militar,  a  revisão  de  literatura  limitou-se  a

operações defensivas de Defesa de Área e em cenário de Guerra assimétrica.  
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3  DESENVOLVIMENTO

3.1 DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR

O potencial para o aumento do uso de armas QBRN e o aumento do risco de

perigos  de  Materiais  Industriais  Tóxicos  (MIT)  aumentou  a  urgência  para  o

desenvolvimento de detecção, proteção, procedimentos e equipamentos. Forças

irregulares podem adquirir ou produzir agentes QBRN ou aproveitar MIT a partir

de  instalações  comerciais.  Durante  o  conflito  na  ex-Iugoslávia,  as  forças

muçulmanas deliberadamente posicionaram latas de cloro da fábrica de química

industrial TUZLA para deter os ataques de artilharia sérvios.

A  indústria  desenvolve  e  produz  MIT  para  atividades  industriais  e

farmacêuticas. Estes MIT não são fabricados para produzir vítimas humanas ou

contaminar  equipamentos  e  instalações,  não  obstante,  os  MIT  podem  ser

altamente  perigosos  e  letais.  A  rápida  industrialização  no  mundo  em

desenvolvimento  é  raramente  acompanhada  por  medidas  protetivas  e  de

segurança.  Perigos  provenientes  de  MIT  podem  ocorrer  através  de  danos

colaterais a instalações industriais ou através da aquisição e uso desses produtos

químicos por forças irregulares. Estes MIT incluem cianeto de hidrogênio, cloreto

de cianogênios, fosgénio, e cloropicrina. Muitos herbicidas e pesticidas são MIT,

que também podem apresentar um risco de contaminação.

3.1.1 Capacidade militar terrestre de defesa QBRN 

O Manual de Campanha DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E

NUCLEAR, de 2016, pag 22, nos dá uma boa definição para este termo:

 É habilidade da F Ter de reunir capacidades operativas que permitam o
seu emprego em um ambiente em que exista a ameaça ou a presença
do Perigo QBRN, realizando operações militares de maneira continuada
e  apoiando  órgãos  governamentais  na  realização  de  operações
humanitárias  em  ambientes  contaminados.  Ela  permite  que  a  F  Ter
contribua  com  organismos  internacionais  nos  esforços  de  não-
proliferação de ADM, atue ativamente nas ações contra a proliferação e
o emprego de ADM, na defesa ante ao Perigo QBRN deflagrado e na
recuperação  do  TO  em  face  das  consequências  advindas  da
contaminação QBRN (BRASIL, 2016). 

Conjuntamente  diversas  estruturas  atuam  em  prol  da  Defesa  QBRN

limitando-se as suas características individuais. Portanto, podemos entender que

a  Defesa  QBRN  é  uma  capacidade  compartilhada,  sendo  construída  por
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intermédio de um esforço comum. Ela não cabe exclusivamente aos elementos de

emprego  especializados  em  Defesa  QBRN,  mas  a  todas  as  organizações

operativas da F Ter (BRASIL, 2015)

As  capacidades  operativas,  segundo a  nota  de  coordenação  doutrinária,

ainda não publicada, confeccionada dela Div DQBRN da EsIE e encaminhada ao

EME, pag 4, se materializam por meio da realização das Atividades da Defesa

QBRN. Estas atividades, por sua vez, se organizam em conjuntos de tarefas afins

e complementares, organizadas em 03 (três) níveis de especialização distintos

(nível básico, nível avançado e nível técnico). A realização das Tarefas de Defesa

QBRN, pelos elementos de emprego no TO, repercute em todos os níveis de

decisão – tático, operacional e estratégico (BRASIL, 2015, a publicar) 

As Capacidades Operativas (CO), então, englobam o conjunto de Tarefas e

Atividades realizadas pelos elementos de emprego, abaixo podemos ver como se

estruturam as capacidades de Defesa QBRN da F Ter.

FIGURA 01 - Capacidades de Defesa QBRN da F Ter
Fonte: Manual de Campanha DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR, de 
2016, pag 3.1.

3.1.2 Grenciamento de consequências QBRN

O Gerenciamento  de  Consequências  QBRN está  inserida na capacidade

operativa  de  defesa  QBRN juntamente  com as  ações  de  não-proliferação  de

Armas de Destruição em Massa (ADM) e contra-proliferação de ADM, atitudes

que permitem a F Ter realizar essas ações de modo a contribuir com a Defesa

QBRN no Teatro de Operações.

Mais  uma  vez  cita-se  o  Manual  de  Campanha  DEFESA  QUÍMICA,

BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR, de 2016, pag 8.1, para caracterizar o

Gerenciamento de Consequências (G Con) como sendo:
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Atividades  que têm por  objetivo mitigar  os efeitos  do Perigo QBRN e
gerenciar  suas  consequências.  Destina-se  a  manutenção  ou  a
restauração dos serviços essenciais à população civil.  A integração de
diferentes  agências,  cujas  responsabilidades  de  atuação  devem  ser
definidas previamente por meio de protocolos de entendimento, constitui
fator  importante  para  o  Gerenciamento  de  Consequências  DQBRN.
(BRASIL, 2016, pag 8.1).

Em  BRASIL,  2016,  pag  9  temos  como  objetivos  do  Gerenciamento  de

Consequências: Salvar vidas, Prevenir ferimentos, Prover suporte à vida, Proteger

Estruturas  Estratégicas  e  potenciais  alvos,  Conter  o  evento  e  Preservar  a

Segurança Nacional.

Esta  Capacidade  Operativa  (CO)  integra  as  ações  da  F  Ter  no

planejamento, preparação, resposta e recuperação relativos aos efeitos do Perigo

QBRN no Teatro de Operações.  Estas ações buscam  restaurar as condições

encontradas antes da ocorrência do ataque ou incidente QBRN. Além disso, esta

CO fornece à F Ter condições de apoiar órgãos governamentais nos esforços de

mitigar o Perigo QBRN decorrente de catástrofes. Compondo uma das dimensões

do campo de batalha no amplo espectro dos conflitos, a atuação integrada com as

demais  agências  governamentais  constitui  ponto  chave  para  completa

recuperação de uma área contaminada. A mitigação do Perigo QBRN só pode ser

realizada  eficientemente  em  decorrência  do  apoio  mútuo  prestado  pelos

diferentes partícipes, que potencializam suas capacidades por meio da integração

de esforços. 

3.1.3 Atividades e princípios da defesa QBRN

É o conjunto de tarefas que são realizadas de acordo com as possibilidades

das unidades e o conforme a exigência do ambiente operacional, que permite a

Força Terrestre  (F  Ter)  materialize  a  capacidade de Defesa QBRN durante  a

solução de um problema militar. Cada Atividades de Defesa QBRN é composta

por  tarefas  afins  que  se  reúnem  segundo  critérios  de  relacionamento,

interdependência e similaridade. Desta forma, os trabalhos por elas realizados

estão diretamente relacionados com os princípios de emprego da Defesa QBRN

(BRASIL, 2016, pag 3.4).

A Defesa QBRN está baseada em três princípios gerais que se antepõem ao

Perigos  advindos  de  uma  acidente  ou  incidente  QBRN.  A  aplicação  destes

princípios  auxilia  a  reduzir  as  vulnerabilidades  dos  elementos  de  emprego,  a
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proteger  as  forças  amigas  e  a  manter  o  poder  de  combate  e  impulsão  das

operações. Os Princípios da Defesa Passiva QBRN são os seguintes (BRASIL,

2016, pag 3.4):

• Evitar a contaminação por Perigos QBRN;

• Proteger indivíduos, unidades e equipamentos ante aos Perigos QBRN que

não possam ser evitados;

• Descontaminar com o intuito de restaurar a capacidade operacional. 

FIGURA 02 – Princípios e Atividades da Defesa QBRN
Fonte: Manual de Campanha DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR, de 
2016, pag 3.5

3.3.1 Tarefas da sustentação QBRN

Conforme  apresentado  anteriormente,  as  Atividades  da  Defesa  QBRN

reúnem tarefas  afins,  de acordo  com os  Princípios  da  Defesa  QBRN,  com o

objetivo solucionar um problema militar que exija a capacidade de Defesa QBRN.

A sustentação está inserida nas atividades da Defesa QBRN juntamente com o

Sensoriamento QBRN, a Segurança QBRN e o Sistema QBRN. 

De acordo com a nota  de coordenação doutrinária,  ainda não publicada,

confeccionada dela  Div  DQBRN da  EsIE  e  encaminhada ao  EME,  pag 23,  a

Sustentação QBRN busca reestabelecer o poder de combate dos elementos de

emprego  expostos  ao  Perigo  QBRN,  bem  como  evitar  o  espalhamento  da

contaminação  no  TO.  Dividida  taticamente  nos  Níveis  Imediato,  Operacional,

Completa e Liberação, a Atividade de Sustentação QBRN se baseia efetivamente

na realização das tarefas de cunho técnico (BRASIL, 2015).

Amparando-se  ainda  no  Manual  de  Campanha  DEFESA  QUÍMICA,

BIOLÓGICA,  RADIOLÓGICA  E  NUCLEAR,  de  2016,  pag  6.1,  temos  que  as

Tarefas da Sustentação QBRN se classificam conforme o tipo do Perigo QBRN e



11

a  situação.  Esta  divisão  ocorre  devido  à  natureza  dos  equipamentos  de

descontaminação, concebidos para serem utilizados de acordo com o material

que devem descontaminar. Além destas tarefas, coordenando sua execução, está

a  atividade  de  controle  de  contaminados,  contaminantes  e  rejeitos  da

descontaminação.  Diante  deste  quadro,  a  classificação  das  Tarefas  da

Sustentação QBRN é apresentada no contexto das operações no amplo espectro,

sendo enumeradas a seguir:

• Descontaminação de Pessoal;

• Descontaminação Física;

• Descontaminação Técnica; 

• Controle da Contaminação.

3.2 DESCONTAMINAÇÃO

Os riscos  associados  a  ataques  QBRN muitas  vezes  obrigam as  tropas

militares a utilizar uma gama de equipamentos de proteção, degradando assim a

sua capacidade de realizar tarefas individuais e coletivas e reduzindo o poder de

combate.  Tais  riscos  podem surgir  através  da  utilização  deliberada  de  armas

QBRN,  de  danos  colaterais  causados  a  partir  de  fontes  industriais,  liberação

acidental ou desastres naturais. Estes riscos podem exigir descontaminação de

pessoal, equipamento, instalações ou terreno.

O  Tenente  Coronel  PAULO  MALIZIA  (2014),  ex-chefe  da  DivQBRN  do

Centro Tecnológico do Exército, cita em sua palestra que o termo descontaminar

geralmente  é  empregado  com  duplo  significado,  o  de  descontaminar  e  o  de

detoxificar,  entendendo-se  como  descontaminar  pessoal  e  material  a  ação  de

remover  o  agente  contaminante,  retirando-o de  uma superfície  e  transferido-o

para uma solução descontaminante,  ou para o solo.  Neste caso  a  toxidez do

agente permanece inalterada e o problema não é resolvido, apenas transferido de

um lugar para o outro. A ação de detoxificar pessoal e material seria destruir o

agente contaminante com o uso de uma solução descontaminante/detoxificante

promovendo um efeito químico, físico, bioquímico ou combinação de efeitos no

agente. Neste caso a toxidez do agente é desativada e o problema é resolvido, e

não apenas transferido de um lugar para o outro.
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3.2.1 Formas de contaminação 

Contaminação QBRN é a absorção ou deposição de agentes QBRN sobre

pessoal,  material,  estruturas e terrenos. As forças Armadas podem se deparar

com agentes de contaminação QBRN através de ataque direto, movimento por

áreas  contaminadas  ou  uso  involuntário  de  instalações  contaminadas.  As

principais  portas  de  entrada  da  contaminação  no  organismo  são  a  pele,  as

mucosas,  aparelho  respiratório  e  aparelho  digestivo.  Como  forma  de

contaminação podemos citar EUA (2006) pag 19, no manual FM 3-11.5:

1)Vapores – Os vapores podem ser lançados por espargidores, aeronaves,

ou munições. Os vapores lançados sobre uma área aberta geralmente dispersam-

se rapidamente.

2)Líquidos – A contaminação líquida geralmente ocorre  por espargimento

quando um agente é lançado na forma de chuva que cai no solo. A combinação

de pressão de vapor baixa e alta viscosidade dificultam a descontaminação.

3)Aerosol – Um aerossol é um líquido ou um sólido composto por partículas

finamente  divididas  e  suspensas  num  meio  gasoso.  Exemplos  de  aerossóis

comuns são névoa e fumaça, resíduos industriais e poeira.

4)Vetores –  Podemos dividir  em Vetores biológicos,  artrópodes em cujos

corpos os organismos infestados devem se desenvolver e se multiplicar antes de

infectar  o  objetivo,  e  Vetores  mecânicos,  artrópodes  que  transmitem

microrganismos de um hospedeiro para outro. Exemplos: mosquitos, carrapatos e

pulgas.

5)Sólidos  –  As  formas  sólidas  de  contaminação  incluem  partículas

radioativas, esporos biológicos e agentes empoeirados. 

6)Radiação – Embora a radiação seja o efeito indesejado da contaminação

por produtos radiológicos ou nucleares, podemos considera-la como uma forma

peculiar de contaminação, uma vez que mesmo sem contato direto com a fonte

continuamos a sofrer seus efeitos maléficos.

7)Transmissão físicas – Superfícies contaminadas podem contaminar outras.

Podem ser:

8)Transferência  –  Qualquer  coisa  que toque  a superfície  e  a  cubra  com

liquido ou sólidos tem a possibilidade de se transferir para outras superfícies.
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9)Propagação  –  Tocando  uma  superfície  coberta  por  liquido  ou  solido

contaminado pode espalhar a contaminação na mesma superfícies.

10)Evaporação  –  Líquido  contaminado  e  absorvido  por  uma  superfície

porosa tende a evaporar ou emitir níveis baixos de vapor que passam para o ar.

3.2.2 Níveis de descontaminação

Agentes  de  contaminação  QBRN  devem  ser  evitados  quando  possível.

Quando isso não ocorre, pessoal e equipamentos devem ser descontaminados

para  reduzir  ou  eliminar  o  risco  para  o  indivíduo  ou  para  terceiros.  Visando

restabelecer o cenário e controlar a contaminação, em diferentes níveis táticos e

de  acordo  com  a  localização  no  teatro  de  operações  os  níveis  de

descontaminação  dividem-se  em  imediata,  operacional,  completa  e  liberação,

segundo EUA (2006) pag 20.

Descontaminação  imediata  -  Descontaminação  imediata  minimiza  baixas,

limita a disseminação ou a transferência de contaminação. É realizada na área

contaminada  pelos  próprios  elementos  de  emprego  para  salvar  vidas,

restabelecer o poder de combate individual e reduzir a penetração do agente na

pele.

Descontaminação operacional -  Descontaminação operacional  é realizada

pelas equipes QBRN nos locais considerados livres de contaminação. Elimina ou

reduz a duração que os equipamentos de MOPP devem ser utilizados. Quando

combinados com descontaminantes naturais e níveis de MOPP, dependendo das

superfícies ou material a ser descontaminado e o agente pode se reduzir bastante

a  contaminação.  Objetiva  restabelecer  o  poder  de  combate  do  grupamento

atingido.

Descontaminação completa - Descontaminação completa é realizada para

reduzir a contaminação em pessoal, equipamentos, material e áreas de trabalho

(Minuciosa  descontaminação).  Isto  permite  a  remoção  parcial  ou  total  dos

equipamentos de proteção individual (EPI) e mantém operações com degradação

mínima. As ações que podem seguir uma descontaminação completa incluem o

seguinte: Substituição de pessoal que possam ter sido ferido ou doente durante

as operações de descontaminação; Reordenar suprimentos (por exemplo, papel
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detector,  solução de descontaminação,  kits  de descontaminação e aparelhos);

Objetiva o controle da contaminação impedindo que o perigo QBRN se espalhe.

Liberação – Provê a descontaminação a um nível  que permita  o retorno

segura para a retaguarda do TO e para atividades sem restrições, de manutenção

e de emprego, por meios adicionais a organização operativa de defesa QBRN. 

3.2.3 Métodos de descontaminação 

Para determinar o método de descontaminação mais indicado dois fatores

devem ser levados em consideração, o tipo de perigo QBRN e a situação tática

encontrada.  Isto  permite  otimizar  o  uso  dos  meios  de  descontaminação

disponíveis,  permitindo  um  emprego  gradual  e  complementar.  A

Descontaminação  é  realizada  por  neutralização,  remoção  física,  e  ação

ambiental, mais uma vez, segundo EUA, 2006, p.19.

A  neutralização  -  A  neutralização  é  o  método  mais  utilizado  de

descontaminação,  particularmente  para  perigo  química.  A  neutralização  é  a

reação do agente de contaminação com outros produtos químicos para tornar o

agente  menos  tóxicos  ou  não  tóxicos.  Quando  misturado  com  um

descontaminante reativo, o agente é convertido em outras substâncias (ou seja,

produtos  da  reação).  O  descontaminante  reativo  pode  ser  um  material

comumente disponíveis (alvejantes) ou um agente de descontaminação projetado

especificamente.

A remoção física -  Remoção física é a retirada da contaminação de uma

superfície para outro local menos importante. Por exemplo, se a água e sabão

são utilizados para remover o agente, o vazamento pode ser drenado para dentro

de  um  poço  de  branqueamento  contendo  pó  (método  adicional  de

descontaminação). 

Ação Ambiental - Envolve processos tais como a evaporação e irradiação

para  remover  ou  destruir  o  contaminante.  O  item  contaminado  é  exposto  a

elementos naturais  (por  exemplo,  sol,  vento,  calor,  precipitação)  para diluir  ou

destruir o contaminante para o ponto de risco reduzido ou tornando insignificante.

Isso pode ser tão simples como deixar um veículo no sol ou ao vento. Este é o

método  mais  simples  de  descontaminação,  principalmente  em áreas  e  locais

secundários.
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3.2.4 Princípios da descontaminação

A atividade de sustentação, para cumprir seu objetivo de descontaminar no

mais curto prazo e com eficiência deve seguir os seguintes princípios citados por

divisão DQBRN, 2013:

1)  Presteza -  O pessoal  deve realizar  a  descontaminação o mais  rápido

possível.  A  exposição  direta  a  alguns  agentes  QBRN,  produtos  químicos

industriais tóxicos (QIT)  e outras fontes criará baixas e pode ser fatal em poucos

minutos. 

2) Necessidade - Descontaminar apenas o que é necessário. O pessoal tem

uma  quantidade  limitada  de  recursos  disponíveis  e  deve  gastar,  apenas,  os

recursos onde eles são necessários.

3) Prioridade - Descontaminar os itens mais essenciais em primeiro lugar;

acima de tudo será a pele em caso de contato. Uma vez vestindo equipamentos

de proteção, o pessoal deve iniciar as operações de descontaminação da roupa,

equipamentos e veículos.

4) Limitação da área - O pessoal deve realizar descontaminação perto da

área onde ocorreu a contaminação. Isso limita a disseminação da contaminação

para outras áreas e reduz o tempo gasto na descontaminação.

3.2.5 Agentes descontaminates

São os compostos utilizados para  facilitar  a  dissolução,  neutralização  ou

remoção do agente contaminante. Podem ser divididos em naturais e artificiais.

Podem ser  utilizados  de  maneira  combinada  e  segundo a  DivQBRN da  EsIE

dividi-se em:

1)Naturais

São os elementos da natureza tais como água, fogo, terra e as condições

atmosféricas como o vento, temperatura, precipitação, radiação solar.

2)Artificiais

São  os  produzidos  pelo  homem  para  atender  finalidades  específicas,

existem diversos existentes no mercado para atender as mais diversas finalidades

tais como água sanitária, soluções de cloro, soluções de água e sabão, amônia,

soluções de bicarbonato entre outras. 

       a) Artificiais padrão:
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· Mistura Super Tropical (MST) → vesicantes e neurotóxicos

· HTB ou HTH (Agua Sanitaria de alto teste ou hipoclorito de cálcio)

· Solução DANC → neurotóxicos séries “G” e “V” - obsoleto

· Solução DS2 → AQ em geral - obsoleto

· Solução de água e sabão → remove o AQ e radiológico

       b) Artificiais Patenteados (Utilizados pelo Exército Brasileiro atualmente):

· CRISTANINI FOR DEFENSE

-BX 24  -  produto  para  descontaminação/detoxificação  para  veículos  e

diferentes tipos de materiais de agentes QBRN.

-BX 29 - produto descontaminante para pessoas.

-BX 30 - versão de treinamento do BX 24.

-BX  40  -  produto  de  descontaminação  de  agentes  radiológicos,  de

aeronaves, helicópteros, etc.

-BX 34 - produto descontaminante para equipamentos sensíveis

-BX 60 - produto de descontaminação de agentes  biológicos 

       c) Artificiais diversos: 

· Soda cáustica – solução a 5%.

· Amônia

· Cal doméstica

· Hipoclorito de Sódio

· Bicarbonato de Sódio

3.2.6 Descontaminações em operações interagências1 

Com o intuito de atender todo espectro de ameaças as operações interagências

configuram  uma  resposta  imediata  a  crise,  seja  ela  fruto  de  operações  de

combate  como  terrorismo,  insurgência  ou  guerras  híbridas,  seja  fruto  de

desastres,  operações  humanitárias,  busca  e  resgate  e  evacuação  de  não

1 Agências são organizações, instituições e entidades, governamentais ou não, civis ou militares, públicas ou

privadas,  nacionais  ou  estrangeiras,  fundamentadas  em  instrumentos  legais  e/ou  normativos,  que  têm

competências específicas e que possam exercer alguma interferência, que possuam interesses ou possam ser

instrumentos,  atores ou partes na prevenção de ameaças,  no gerenciamento de crises e/ou na solução de

conflitos (BRASIL 2013).
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combatentes.  Possui características globais,  não-linear,  complexa e intensa na

utilização de recursos.

Podemos dividi-la em dois níveis segundo EUA (2006) pag 26, no manual

FM 3-11.5:

-Descontaminação de emergência (Imediata e Operacional)

-Controle da contaminação (Completa e Liberação)

O Exército Brasileiro, através de sua Portaria nº 197-EME de 2013, cita, no

combate da era moderna, a inserção de atores não estatais com elevado poder

de  influenciar  opiniões  e  defender  interesses  de  seus  patrocinadores.  São

exemplos as organizações governamentais e não governamentais, as agências

supranacionais de organismos internacionais e as mídias tradicionais e sociais.

(BRASIL, 2013, pag 11). 

Descontaminação  em  operações  interagências  segue  um  processo  que

envolve,  essencialmente,  preparação,  resposta,  reparação  e  restauração,

segundo EUA (2006) p.27, no manual FM 3-11.5.

Fase de preparação – As unidades militares encarregadas da ajuda local

devem coordenar e treinar em estreita colaboração com as agências¹ de resposta

a emergências civis locais,  para que os protocolos e os procedimentos sejam

compreendidos e praticados antes do evento real.

Fase de resposta – Quando uma ameaça ou ocorrência de uma incidente

real acontecer a capacidade de respostas dos órgãos das diversas agencias deve

ser imediato. As missões exigidas podem ser desde descontaminação nos vários

níveis até assistência técnica para descontaminação. O pessoal que executa o

trabalho de descontaminação deve estar treinado para dar o primeiro nível  de

resposta.

Fase da recuperação  –  Esta  é  a  fase de transição,  onde se  realizará  a

descontaminação técnica, porém nada impede que a fase de resposta continue

sendo executada na área quente. A duração desta missão é determinada pelos

requisitos estabelecidos pela fase resposta. 

Fase  de  restauração  –  Constituem  ações  necessárias  para  devolver  a

unidade a plena capacidade operacional. As ações podem incluir substituição de

pessoal  que  possa  ter  sido  ferido  ou  contaminado  durante  as  operações  de

descontaminação; reordenar suprimentos; manutenção e reparação de veículos e
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equipamentos;  documentar  e  registrar  eventos,  pessoal  e  despesas  com

equipamentos.

3.3 DESCONTAMINAÇÃO IMEDIATA DE PESSOAL

De acordo com a nota  de coordenação doutrinária,  ainda não publicada,

confeccionada dela  Div  DQBRN da  EsIE  e  encaminhada ao  EME,  pag 24,  a

descontaminação de pessoal é:

O  conjunto  de  ações  voltadas  para  descontaminar  pessoas,  com  o
objetivo  de  salvar  vidas,  reduzir  baixas  e  limitar  o  espalhamento  da
contaminação. Durante a realização de operações militares ofensivas e
defensivas, a Descontaminação de Pessoal é realizada prioritariamente
nos Níveis Imediato e Operacional.  Nas operações de apoio a órgãos
governamentais e de pacificação ela é realizada com ênfase nos Níveis
Completo e Liberação (BRASIL, 2013).

Em apoio a outros órgãos e nas ações de pacificação podemos caracterizá-

la,  de  acordo  com  a  nota  de  coordenação  doutrinária,  ainda  não  publicada,

confeccionada dela Div DQBRN da EsIE e encaminhada ao EME, pag 25:

Nas  ações  de  apoio  a  órgãos  governamentais,  incluído  neste  rol  as
operações  humanitárias,  a  Descontaminação  de  Pessoal  é  realizada
prioritariamente no Nível Completo e Liberação. Além de preservar vidas
de civis e não-combatentes, estas ações visam prioritariamente impedir o
espalhamento da contaminação por áreas limpas na ZA e na ZI.  Nas
ações de pacificação, por sua vez, a necessidade de proporcionar um
ambiente  seguro,  faz  com que  a  tarefa  de  descontaminar  ocorra  de
forma descentralizada e difusa. Desta forma, ela pode ser realizada em
qualquer parte do TO, onde o Perigo QBRN se configure.

Um dos princípios da descontaminação é a presteza, por isso, na frente de

combate ou em incidentes QBRN com um número de vítimas civis considerável, a

descontaminação  deve  ser  começar  antes  do  completo  estabelecimento  da

estrutura de atendimento.  Consequentemente,  a Descontaminação imediata de

pessoal se faz imprescindível. 

Decontaminação  imediata  é  uma  habilidade  básica  que  garante  a

sobrevivência do indivíduo; para ocorrer necessita que a tropa esteja equipada

com kits de descontaminação individual. Ela é suficiente apenas para aumentar a

sobrevida  na  evacuação  de  pessoal  contaminando  da  área  atacada.  Agentes

tóxicos em contato  com a pele  ou com o aparelho respiratório  podem causar

severos  danos  ao  organismo  e  consequentemente  a  morte.  Alguns  destes

agentes podem matar se permanecerem sobre a pele durante mais tempo do que

um minuto. 
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A melhor técnica para remover ou neutralizar estes agentes é usar o kit de

descontaminação  da  pele.  O  militar  individualmente  usa  o  seu  kit  de

descontaminação  para  descontaminar  a  pele  exposta,  em  seguida,  ele  deve

descontaminar  o  capuz,  máscara,  luvas  e  arma.  Os  comandantes  devem

assegurar que seus comandados estejam treinados para executar esta técnica

automaticamente,  sem  esperar  ordens.  O  papel  detector  pode  ser  utilizado

inicialmente para identificar o tipo de agente. A descontaminação imediata deve

começar imediatamente após a exposição da pele à contaminação. 

A descontaminação imediata é executada pelo combatente em proveito dele

mesmo, podemos afirmar então que ela é um conjunto de medidas adotadas, pelo

militar,  para  realizar  sua  própria  descontaminação,  de  seu  material  e  de  seu

equipamento,  utilizando seu próprio  material  de proteção disponível.  Deve ser

mais completa, e seguindo o princípio da presteza, mais breve possível, de modo

que o combatente sofra, ao mínimo, os efeitos do agente. São realizadas logo

após  a  contaminação  e  servem apenas  para  que  o  combatente  prossiga  na

missão, até realizar a descontaminação operacional, nos postos instalados pelo

destacamento operativo QBRN. 

3.4 EMPREGO DE AGENTES QBRN NA DEFESA DE ÁREA

As operações defensivas são operações terrestres em que o inimigo detém

a  iniciativa  das  ações,  e  a  tropa  que  realiza  a  defesa  apresenta-se  com

inferioridade de meios ou limitada liberdade de ação,  onde se procura utilizar

integralmente o terreno e  as capacidades disponíveis  para impedir,  resistir  ou

destruir  um  ataque  inimigo,  infligindo  lhe  o  máximo  de  desgaste  e

desorganização. Deve ser encarada como uma fase transitória em que se almeja

a retomada da ofensiva, para isso deve utilizar todas as vantagens que possua ou

que possa criar, explorando as vulnerabilidades e insucessos da força atacante

assumindo riscos calculados, economizando forças para utilizá-las decisivamente

em momento e local oportunos.

Nas Operações Defensivas, a Defesa QBRN busca proteger a tropa contra

os perigos QBRN, garantindo dessa forma a manutenção da posição defensiva

com a mínima perda do poder de combate.  
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Nesse tipo de operação a preparação psicológica e a ação de comando são

essenciais para sustentar o moral elevado, conservar as melhores condições de

emprego e manter uma atitude agressiva, principalmente em face de um ataque

QBRN, obrigando a um aumento da mobilidade e da dispersão de meios das

forças  encarregadas  da  defesa,  proporcionando  a  sobrevivência  das  forças

terrestres que adotam uma postura defensiva.

Os  fundamentos  das  operações  defensivas  segundo  o  Manual  de

Operações (EB20-MF-10.103, pag 4.9, 2014) são:

a) apropriada utilização do terreno;

b) segurança;

c) apoio mútuo;

d) defesa em todas as direções;

e) defesa em profundidade;

f) flexibilidade;

g) máximo emprego de ações ofensivas;

h) dispersão;

i) utilização do tempo disponível; e

j) integração e coordenação das medidas de defesa. 

As  finalidades  principais  das  operações  defensivas,  ainda,  segundo  o

Manual de Operações (EB20-MF-10.103, pag 4.9, 2014) são:

a) ganhar tempo, criando condições mais favoráveis a operações futuras;

b) impedir o acesso do inimigo a determinada área ou infraestrutura;

c) destruir forças inimigas ou canalizá-las para uma área onde possam ser

neutralizadas;

d) reduzir a capacidade de combate do inimigo;

e) economizar meios em benefício de operações ofensivas em outras áreas;

g) produzir conhecimento necessário ao processo decisório

h) proteger a população, ativos e infraestruturas críticas;

i)  obrigar  uma  força  inimiga  a  concentrar-se  de  forma  que  seja  mais

vulnerável às nossas forças; e

j)  distrair  a  atenção  do  atacante,  enquanto  se  preparam  operações  em

outras áreas.

A defesa é escalonada em três áreas: área de segurança, área de defesa

avançada e área de reserva. O limite entre a área de defesa avançada e a área
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de reserva é o local onde se pode desdobrar o posto de descontaminação QBRN

ou no limite entre a área contaminada (quente) e a área de transição (morna).

FIGURA 3 – Corredor de Descontaminação
Fonte: DivDQBRN EsIE 2015

Ao ser deflagrada a ameaça do Perigo QBRN nas imediações dos núcleos

defensivos,  tal  região será denominada Área Quente  (AQ).  Nesta  posição,  os

sistemas de alarme devem alertar a tropa sobre a adoção da MOPP prevista.

Com o poder de combate degradado, porém mantido,  a missão principal  será

preservada, evitando que o inimigo rompa as posições defensivas.

Após autorização para retraimento, que deverá ocorrer após o emprego da

reserva adequada, a tropa irá se deslocar pelos corredores de descontaminação

até adentrar em uma área o mais próxima possível da área quente, porém livre de

contaminação  denominada  Área  Morna  (AM).  Neste  local,  Postos  de

Descontaminação serão instalados com o objetivo de realizar a descontaminação

de pessoal e material no menor prazo de tempo possível. 

Na zona morna as ações são realizadas pelos elementos especializados em

DQBRN,  utilizando-se para tal  de seus meios orgânicos em proveito  da tropa

convencional. Tem como objetivo restabelecer o poder de combate da Unidade

atingida pelo Perigo QBRN visando o prosseguimento nas Operações.

Na zona quente as ações são realizadas pelos próprios elementos da tropa

convencional,  de  forma  individual  utilizando-se  de  seus  meios  de

descontaminação individual e tem como objetivo restabelecer o poder de combate

através da preservação da vida do combatente.

As Operações Defensivas, em seu sentido mais amplo, abrangem todas as

ações que oferecem certo grau de resistência a uma força atacante. Dividem-se
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em dois  os  tipos  de  operações  defensivas:  defesa  em posição;  e  movimento

retrógrado.

As ações realizadas pelas tropas empregadas em 1º escalão, na defesa em

posição,  para  descontaminação  imediata  de  pessoal,  são  as  que  utilizaremos

como referência no trabalho que está sendo apresentado. Mais especificamente,

em uma de suas formas de manobra, a Defesa de Área. 

De acordo com o Manual de Operações (EB20-MF-10.103, 2014) a defesa

em posição busca contrapor-se à força inimiga atacante numa área organizada

em largura e profundidade com a finalidade de dificultar ou deter a progressão do

atacante,  em profundidade, impedindo o seu acesso a uma determinada área,

desorganizar, desgastar ou destruir as forças inimigas. Empregando a forma de

manobra Defesa de Área o comandante busca a manutenção ou o controle de

uma determinada região específica, por um determinado período de tempo. 

Quando a estrutura ou as características de outras formas de manobra não

se mostram adequadas ou estão em áreas do terreno que não se prestam para a

realização de outras formas de manobra adota-se a Defesa de Área.

As capacidades da tropa atacante combinadas aos sistemas de inteligência,

vigilância, reconhecimento e busca de alvos, correlacionadas com armas de longo

alcance e excelente precisão, e capacidade de concentrar um significativo poder

de  combate  em  um  curto  espaço  de  tempo  dificultam,  significativamente,  a

ocupação do terreno a defender, bem como o estabelecimento linear de posições.

Ao  se  deslocar  para  a  Área  de  Defesa  Avançada  para  fins  de

estabelecimento dos núcleos defensivos, o Cmt tático deve ser assessorado pelos

trabalhos realizados através das Capacidades Operativas da Atividade de Defesa

QBRN de Sensoriamento sobre a provável linha de ação do inimigo em empregar

o Perigo QBRN, adotando para tal situação a MOPP adequada e assim evitando

a  degradação  da  performance  ao  máximo  possível,  bem como  reduzindo  os

trabalhos  de  descontaminação  de  pessoal  realizados  pelos  elementos

especializados em DQBRN. 

A tropas atacantes podem dispor de armas QBRN e realizar ataques contra

alvos  ocupados  pelas  tropas  que  realizam  a  defesa,  incluindo  os  que  se

encontram na direção das forças atacantes. São normalmente integrados dentro

dos  fogos  preparatórios,  antes  que  o  ataque  se  desenvolva,  contra  alvos

suspeitos ou conhecidos com o intuito de produzir baixas na área designada para
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a  penetração  e  para  auxiliar  as  unidades  atacantes  na  ruptura  inicial.  São

preferencialmente empregados contra as reservas oponentes e zonas de reunião.

São  empregados  para  inquietar  grandes  áreas  sob  condições  meteorológicas

favoráveis,  quando  o  vento  não  conduz  as  nuvens  tóxicas  sobre  as  tropas

amigas.

Poderão ser utilizados em áreas que as forças atacantes não pretendam

penetrar imediatamente, porque a contaminação resultante restringirá a manobra

das  tropas  a  pé.  Poderão,  também, ser  usados para proteger  os  flancos  das

forças atacantes. Estes ataques poderão contaminar posições defensivas com o

objetivo  de  fixar  o  oponente  em  posições  não  contaminadas,  suscetíveis  de

receberem o ataque com outras armas. Além disso, poderão neutralizar os postos

de observação e as posições de bateria do oponente.  O terreno contaminado

obriga as tropas defensivas a usar roupas protetoras e demais equipamentos de

proteção, fato que limita em muito seu potencial de combate.

Os ataques químicos persistentes são eficazes contra flancos e posições de

reserva que o oponente dispõe para desfechar o contra-ataque. O ataque químico

não persistente normalmente é feito de maneira que, tão logo as forças atacantes

tenham penetrado na área do alvo, os perigos da contaminação já tenham sido

dissipados completamente.

Agentes  biológicos  podem  ser  usados  contra  fortes  posições,  para

enfraquecê-las, pela produção de baixas entre as tropas oponentes defensoras.

Devem ser antecipados por uma ação coordenada e planejada, para permitir o

período de incubação da doença, durante o avanço das tropas atacantes; agentes

biológicos são eficazes durante ofensivas, sobre alvos relativamente profundos,

tais como, reservas de Exércitos de campanha, quando um retardo na produção

de baixas é aceitável. Objetivos próximos à linha de contato, não serão atacados

com  agentes  biológicos,  pois  seu  emprego  poderá  dar  origem  a  uma  área

perigosa, na qual as forças atacantes terão que operar. 

Artefatos  nucleares  poderão  ser  empregados,  deliberadamente,  para

produzir  contaminação  radioativa,  causar  danos  ao  material,  armamento,

equipamento e viaturas, causar perdas pelos efeitos mecânicos e térmicos. Os

efeitos da contaminação radioativa  restringirão,  as operações e  manobras das

unidades, exigindo por isto, grande coordenação para o seu uso.
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A  força  defensiva  deverá  assegurar-se  de  que  todas  as  tropas  estarão

treinadas e alertadas contra ataques QBRN, e protegidas pela máscara e pela

roupa  protetora  permeável,  durante  o  tempo em que  permanecerem em área

contaminada. As ações de descontaminação imediata de pessoal, que veremos

nos capítulos posteriores, realizadas pelos elementos em 1º escalão em contato

com a área contaminada são idênticas a todos os tipos de operações.  

FIGURA 04 – Corredor de Descontaminação sobreposto a Áreas de Defesa
Fonte: O autor

3.5 FORÇA DE RESPOSTA ORGÂNICA

Devido a guerra atual se faz necessário uma resposta rápida e a altura do

ocorrido para isso todo o comando militar deve ter uma equipe preparada para

atuar em pronto emprego até a montagem de uma estrutura mais complexa. A

Força de Resposta (FR) perante um ataque ou incidente será ativada pelo Órgão

Central  do  SisDQBRNEx  (Comando  de  Operações  Terrestres)  possuindo  o

seguinte escalonamento:

1) Força de Resposta Orgânica (FRO): constituída pelas OM empregadas

em 1º Escalão que entrem em contato (área contaminada) ou que se encontrem

próxima de área ameaçada ou atingida por agente QBRN;

2) Força de Resposta Inicial (FRI): composta pelo Dst DQBRN, o qual será

constituído por módulos dos vetores Proteção, Logística e Saúde orgânicos de

Grande  Comando/Grande  Unidade  (G  Cmdo/GU),  para  atuação  em  eventos
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QBRN de pequena magnitude. Em princípio, será adotada a dosagem mínima de

01 (uma) FRI por C Mil A; e

3) Força de Resposta a Emergências (FRE): constituída pelo 1º Batalhão de

DQBRN (1º Btl DQBRN) e Companhia de DQBRN (Cia DQBRN) da Brigada de

Operações  Especiais,  podendo  ser  reforçados  por  elementos  da  Assessoria

Científica, para atuação estratégica em todo o Território Nacional para proteção

de estruturas estratégicas ou em eventos QBRN de grandes proporções.

Somando-se ao que já foi apresentado, relacionados com os aspectos do

DOAMEPI,  o  anteprojeto  do  Manual  de  Campanha-EMPREGO  DA  DEFESA

QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR, de 2012, pag 39, ao tratar

dos princípios da descontaminação, destaca que:

Existem  escalões  de  descontaminação  que  dependem  de  quem  o
executa, dos meios utilizados e em proveito de quem são realizados os
trabalhos:
- 1o escalão: descontaminação imediata, é executada pelo próprio militar
para  descontaminar  a  si  mesmo  e  seu  material,  utilizando  os  meios
disponíveis,  água  e  sabão,  mistura  subtropical  ou  DS2  do  kit  de
descontaminação  individual.  Essas  medidas  ‘ocorrem  logo  após  a
contaminação e deve ser a mais completa e rápida possível,  a fim de
minimizar  as  baixas,  salvar  as  vidas  e  limitar  a  propagação  da
contaminação (BRASIL, 2012).

O emprego escalonado das organizações operativas de Defesa QBRN e das

agências afins demanda o estabelecimento de sistema integrado de atuação. Seu

funcionamento  deve  ser  previamente  acordado  por  meio  de  protocolos  de

entendimento, com ênfase no estabelecimento de estruturas de C2 que facilitem o

planejamento e a coordenação interagências. Esse sistema integrado de atuação

deve permitir que as forças locais difundam com presteza o alerta de incidente

QBRN na  A  Op.  Tal  ação  permitirá  o  acionamento  das  estruturas  de Defesa

QBRN mais capazes de prosseguir com o G Con QBRN. 

As  responsabilidades  da  operação  são  distribuídas  por  três  níveis  que

definem a progressividade da atuação. Os níveis de atuação do G Con QBRN são

apresentados, segundo o Manual de Campanha DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA,

RADIOLÓGICA E NUCLEAR, de 2016, pag 8.3: Prontidão (1º nível) - por estar

presente em toda a A Op, é responsável por dar o alerta que dá inicio à operação

de G Con QBRN. Percebe a ameaça QBRN, difunde o alarme inicial do Perigo

QBRN,  realiza  as  primeiras  ações  para  evitar  o  espalhamento  da  possível

contaminação  e  proteger  pessoas,  estabelecendo  perímetros  de  segurança

conservativos. Atua de forma localizada, restrita e imediata.
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A Nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/2013 – C Dout Ex/EME, de 26 de

abril  de  2013,  pag  09,  relacionada com os  aspectos  do  acrônimo DOAMEPI:

doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura

também aborda este assunto onde considera que:

O SisDQBRNEx foi concebido em níveis integrados, englobando órgãos
da  estrutura  existente  no  Exército  Brasileiro  (EB),  os  quais
desempenharão  tarefas  nas  áreas  de  doutrina,  pessoal,  ensino,
operações, logística e assessoria científica.
O sistema foi estruturado em 03 (três) níveis de atuação:
- Orgânico (1º Nível): engloba as atividades de proteção individual e de
alerta inicial, as quais exigem capacitação e adestramento inerentes ao
previsto para formação do combatente básico na tropa;
Comentário:  A  instrução  de  DQBRN  do  1º  nível  está  baseada  nos
objetivos  propostos  no  Programa-Padrão  de  Instrução  Militar  de
Qualificação  do  Cabo  e  do  Soldado–  Instrução  Comum  e  de  GLO
(BRASIL, 2013).

A FRO tem por atribuições, segundo a Nota de Coordenação Doutrinária Nr

01/2013 – C Dout Ex/EME, de 26 de abril de 2013, pag 11:

- Isolar o local sob ameaça ou submetido a um evento QBRN.

- Acionar, de acordo com a proporção do evento QBRN, as OM DQBRN ou a

FRI ou FRE, caso ativadas.

- Prover sua autoproteção contra os efeitos iniciais de um evento QBRN.

Deverá,  também,  ser  capaz  de  realizar  reconhecimento  e/ou  vigilância,

realizando a detecção  no nível  presuntivo  podendo utilizar  inclusive  de meios

expeditos; emitir o alerta inicial por meio da mensagem QBRN 1 e interpretar as

mensagens  QBRN  2,  3  e  5;  realizar  a  descontaminação  imediata

simultaneamente com o aumento do Nível das Medidas Operacionais de Proteção

Preventiva  (MOPP);  e  realizar  o  isolamento  inicial  do  ponto  de  liberação  do

agente.Por ser constituída por OM não especializada, a FRO deve buscar sua

sobrevivência  e  a  manutenção  do  seu  poder  de  combate para  alcançar  seus

objetivos táticos mesmo estando em uma área contaminada.

Podemos entender dessa forma que compete a FRO iniciar a sequencia das

ações  de  defesa  QBRN,  ou  seja,  de  imediato  não  serão  as  Organizações

Operativas de Defesa QBRN que irão atuar, mas sim elementos de emprego que

devem possuir conhecimentos básicos de Defesa QBRN. Estes elementos devem

ser  capacitados  de  modo a  serem empregados apenas  para  a  realização  de

tarefas básicas que permitam o posterior emprego de Organizações Operativas.

O nível básico de capacitação deverá permitir a sobrevivência do pessoal

diante  de  Perigos  QBRN,  além  de  permitir  que  os  elementos  de  emprego
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prossigam na realização de suas atividades e tarefas sem perda significativa do

poder de combate.

Para sobreviver em ambiente contaminado, o elemento da FRO deve ser

capaz de:

- reconhecer os tipos de perigo QBRN através da identificação dos efeitos de

um incidente QBRN;

- reconhecer sintomas e aspectos de contaminação em pessoal, material e

no ambiente operacional

-  distinguir  e empregar sinais e alarmes em ambiente com perigo QBRN

como forma de proteção individual e coletiva

- utilizar-se de cobertas e abrigos, naturais ou artificiais, em qualquer tipo de

acidente QBRN adotando procedimentos para autoproteção

- realizar  operações básicas de preparação para o enfrentamento de um

perigo QBRN (comer, beber, urinar...)

-  adotar  medidas  de  proteção  individual  utilizando  o  equipamento  de

proteção individual (EPI) associado ao tipo da ameaça encontrada;

-  utilizar  equipamentos  complementares  de  proteção  que  proporcionem

limitada capacidade de detecção; e que permitam realizar tarefas de primeiros

socorros QBRN e descontaminação individuais

- evadir-se, SFC, de um ambiente com a presença do perigo QBRN

-  socorrer  vítimas  contaminadas  com agentes  QBRN simultaneamente  à

descontaminação, de forma a reduzir o número de baixas e salvar vidas

-  realizar  procedimentos  de  descontaminação  imediata  para  evitar  a

penetração do agente QBRN no EPI e a propagação da contaminação

- perceber o perigo QBRN por meio da detecção presuntiva ou por meios

expeditos;

- dar o alerta e reportar o perigo pela mensagem QBRN 1;

Para possibilitar a continuidade das operações em combatente, o elemento

da FRO deve adotar medidas que visam a recuperação da capacidade operativa

e a manutenção da liberdade de ação no TO, sendo capaz de:

-  realizar  ações  e  procedimentos  básicos  em combate,  utilizando  o  EPI.

Exemplo: comer, beber, trocar o uniforme, realizar necessidades fisiológicas etc.

- combater em ambiente contaminado (progredir, comunicar-se, atirar, dirigir

(SFC) etc), utilizando o EPI
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-  saber  utilizar  uma  proteção  coletiva  para  reduzir  o  nível  de  proteção

individual e, consequentemente, a degradação física e psicológica

- realizar procedimentos de descontaminação operativa em um nível básico

de pessoal, material e ambiente, estando em condições ser descontaminado pelo

nível avançado ou especializado

-  realizar  tarefas  de  detecção  no  nível  presuntivo  conforme  os  meios

disponíveis, empregando elementos para vigilância e alerta

- empregar meios limitados de demarcação de áreas contaminadas

- reportar o perigo QBRN por meio da transmissão da mensagem QBRN 1

É  importante  que  a  FRO  esteja  equipada  adequadamente,  segundo  o

manual  Descontaminación NBQ PD4-803 pag  4.3,  para realizar  as ações que

envolvem a  atividade  DQBRN,  com lâmina  para  cortes  de  tecidos,  luva  para

descontaminação individual, com a Roupa protetora permeável de carvão ativado

(RPPC), máscara contra gases, kit de descontaminação individual e que esteja

disponíveis equipamentos de detecção e monitoração de agentes inerentes ao

nível  presuntivo2 de  detecção. Os  equipamentos  de  detecção  e  monitoração,

normalmente, permitem descobrir  qual foi  o agente empregado pelo inimigo,  o

que facilitará na escolha do procedimento imediato e tratamento específicos.

A lamina para corte de tecidos serve para eliminar os pontos da roupa que

estejam contaminados. 

A luva para descontaminação individual é destinada a descontaminação da

pele, das roupas, equipamentos e armamento. A luva contém um pó inerte (talco),

em uma de suas faces,  para absorver  a  contaminação líquida sem destruí-la,

enquanto a outra face é confeccionada com um tecido esponjoso para enxugar e

limpar a superfície contaminada. Deve estar embalada isoladamente e não em

estojo.

A  Roupa  protetora  permeável  de  carvão  ativado  (RPPC)  é  uma  roupa

especial que sofre tratamento químico, destinado a reagir com a agente tóxico, de

modo a retê-lo no tecido e permitir  apenas a passagem de ar puro.  É usada,

normalmente, sobre o uniforme de campanha. 

2 Existem quatro níveis de detecção: Presuntivo, Confirmação de Campo, Validação e Definitiva. O nível 

Presuntivo permite a detecção da presença ou apenas a confirmação da ausência do Perigo QBRN. Utiliza 

apenas 01 (um) tipo de equipamento, normalmente com tecnologias de detecção menos avançadas.
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FIGURA 05- RPPC
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015

A máscara contra gases oferece proteção ao aparelho respiratório, aos olhos

e a pele do rosto. É composta por um elemento filtrante, da máscara propriamente

dita e uma bolsa para transporte. 

 

FIGURA 06- Máscara contra gases
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015

O kit descontaminação individual é formado por Pó Descontaminante (65%

Hipoclorito  de  Cálcio,  25%  Oxido  de  Magnésio,  10%  Agente  seco  -  Talco),

Autoinjetor de Atropina, Papel detector, Pano para descontaminação.

FIGURA 07- Kit Descontaminação Individual
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015
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Os equipamentos de detecção e monitoração utilizados no nível presuntivo

são:

a) Para agentes Químicos – Papel detector

FIGURA 08 – Papel Detector
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015

b) Para agentes Biológicos – Kit de teste BioCheck 

FIGURA 09 - BioCheck
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015

c) Para  agentes  e  precipitações  Radiológicos  e  Nucleares  –  Monitor  de

radiação RADEYE PRD-ER

FIGURA 10 – RadEye PRD-ER
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015
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A descontaminação  imediata  da própria  tropa  cresce  de  importância  nas

operações, haja vista que o apoio em descontaminação operacional e completa

permanecem  em  profundidade  por  envolver  meios  de  mobilidade  reduzida.

Portanto,  as  ações  para  descontaminação  por  parte  da  própria  tropa  são

essenciais  para  a  preservação  da  integridade  do  militar,  da  mobilidade  e  da

liberdade de ação do elemento em campo.

3.6 MEDIDAS DE DESCONTAMINAÇÃO IMEDIATA

As medidas de descontaminação imediata incluem as ações destinadas a

eliminar ou minimizar os efeitos de um ataque ou incidente QBRN. Cada homem

deve receber treinamento adequado para agir rapidamente, tanto na colocação do

equipamento de proteção individual quanto na descontaminação.         

É  difícil  para  o  combatente  identificar,  imediatamente,  o  agente  QBRN

empregado no ataque inimigo em boa parte dos casos, diferente de um incidente

QBRN onde a regra se torna exceção. Quando o combatente é exposto a um

agente QBRN e estiver completamente equipado com seu material de proteção

individual,  não  há  necessidade  de  maiores  preocupações  com  uma

descontaminação imediata; entretanto, se o combatente acreditar que tenha sido

contaminado por um agente QBRN ou identificar vítimas contaminados por agente

QBRN,  principalmente  se  estiverem  desprotegidos,  deverá  tomar  algumas

medidas e procedimentos que descreveremos a seguir.

A  água  será  nosso  principal  meio  de  descontaminação.  Algumas

observações em relação a ela: 

- Pode ser usada para lavar a contaminação; 

- É eficiente em remover contaminação, mas não a neutraliza; 

- Água morna com sabão é mais eficiente para remover a contaminação. 

3.6.1 Medidas de descontaminação imediata para agentes químicos 

O tratamento de um combatente intoxicado com agente químico segue os

mesmos princípios básicos do tratamento de qualquer caso de intoxicação isolado

e isto dependerá do estado do paciente, do tipo de substância química, da via de

entrada e dos recursos disponíveis. O exame inicial de um paciente contaminado
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quimicamente  deve  determinar  (OPAS/OMS,  2015;  IPCS/PNUMA-OIT-OMS,

1998):

· Que lesões estão ligadas às substâncias tóxicas.

· Que partes do corpo foram as mais gravemente expostas.

· Via de entrada da substância química.

Quanto mais rápida a exposição a substâncias químicas for tratada, será

menos provável que os ferimentos se tornem graves. Roupas contaminadas por

agentes químicos devem ser manuseadas com cuidado e armazenadas em locais

adequados. Além disso, a exposição à água utilizada na descontaminação deve

ser evitada (OPAS/OMS, 2015).

 Na proteção contra ataques de armas químicos, a descontaminação é uma

parte importante e inevitável.  A principal  preocupação numa situação destas é

rapidamente remover ou neutralizar todo o composto tóxico, esta tarefa apenas

será possível com pessoal qualificado e com equipamento apropriado. A rápida

descontaminação permite reduzir o impacto de um ataque (Camargo, 2003).

Em caso de Emergência deve se levar as vitimas para local arejado e devem

ser  verificados  os  sinais  vitais.  Em caso  de  parada  cardíaca,  deve-se  iniciar

massagem  cardíaca  de  imediato.  Em  caso  da  vitima  não  respirar,  deve-se

fornecer respiração artificial. Nunca executar respiração boca a boca a este tipo

de  vítimas,  devido  a  contaminação  da  face.  Remover  e  isolar  a  roupa

contaminada o mais  rapidamente possível.  Lavar  os olhos com água e sabão

(IPCS/PNUMA-OIT-OMS, 1998; EUA, 1993).

Em uma tradução livre  do manual FM 3-5 pag 2.1,  se agentes químicos

entrarem  em  contato  com  a  pele,  você  deve  tomar  medidas  imediatas  para

descontaminar-se imedoatamente. A descontaminação da pele deve ser realizada

no  mais  curto  prazo  porque  alguns  agentes  químicos  tóxicos,  especialmente

agentes neurotóxicos, são rapidamente absorvidos pela pele e podem matar em

questão de minutos. Se você não tiver um kit  de descontaminação da pele, a

contaminação química pode ser eliminada da pele com um pano e a área irrigada

com água de seu cantil. Sabão, se disponível, pode também ser usada para lavar

o agente depositado na pele.  Lavar com sabão e água (ou água quente) é o

melhor método para descontaminação de agente tóxico, mas este método não é

tão eficaz como a utilização do kit de descontaminação (EUA, 1993).
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Não se esqueça de descontaminar as luvas, capuz e máscara, capacete, e

arma se forem contaminados, pois podem propagar a contaminação e até mesmo

recontaminá-lo. 

Quando  o  kit  de  descontaminaçõa  não  estiver  disponível,  métodos

convencionais de campo, tais como, lavagem com sabão, água e solução de água

sanitária, são parcialmente eficazes.

Caso o combatente ainda não esteja equipado com a sua máscara contra

gases, no momento do ataque químico inimigo, deverá adotar imediatamente os

seguintes procedimentos:

(1) Parar de respirar e retirar o capacete;

(2) Se estiver de óculos, retirá-los e guardá-los em lugar protegido, como o

interior do capacete, o bolso da roupa ou bolsa de outro equipamento qualquer;

(3) Colocar a máscara contra gases e retomar a respiração normal

(4) Descontaminar pescoço e mãos, antes de colocar o equipamento

(5) Prosseguir na missão, ou procurar abrigo, se a situação permitir;

(6) Permanecer com o EPI até a ordem para retirá-lo;

 Caso venha a encontrar um companheiro inconsciente e sem a máscara

contra gases, descontaminar seu rosto, se necessário, colocar-lhe sua máscara

contra  gases  e  aplicar-lhe  o  primeiro  socorro  adequado.  Se  estiver  com

dificuldades respiratórias, retirá-lo imediatamente do local.

No  caso  de  espargimento  aéreo,  além  de  vestir  a  roupa  protetora  e  a

máscara  contra  gases,  cada  homem deverá  fazer  uso  da  cobertura  protetora

individual,  evitando  assim  a  contaminação  líquida.  Quando  o  espargimento

terminar e todo o agente já tiver caído ao solo, o combatente deve descartar a

cobertura  protetora,  com  cuidado  de  não  contaminar  suas  roupas  e  seu

equipamento. Quando a situação permitir, realizar a descontaminação individual.

Para os agentes padrão dos grupos adotar as seguintes medidadas segundo

a DivQBRN da EsIE:

a)  Neurotóxicos:  Uma  contaminação  por  agente  neurotóxico  deve  ser

imediatamente neutralizada ou removida. Estes agentes são letais e rapidamente

absorvidos  pelos  olhos  e  por  ferimentos  na  pele.  A  pele  livre  de  ferimentos

também os  absorve,  porém mais  lentamente.  A roupa  contaminada não deve

permanecer em contato com a pele. A injeção de atropina e a respiração artificial

são as medidas de primeiros socorros mais indicadas. Para a pele, devem ser
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utilizadas  gaze  ou  pano  limpo.  Os  olhos  devem  ser  lavados  com  um  fluxo

abundante de água pura. A pele em contato com roupas  contaminadas deve ser

descontaminada logo que a roupa seja retirada, com água e sabão. 

1) Injeção de atropina – O combatente deve conduzir e aplicar três injeções

de atropina, em intervalos de 5 a 10  minutos, caso os sintomas não estejam

desaparecendo. Se possível, após a aplicação da primeira injeção, o combatente

deve observar os sintomas, o intervalo de tempo para aplicação das outras duas

injeções e a necessidade de receber respiração artificial. 

2) Respiração artificial – Quando a respiração torna-se muito difícil, irregular

ou parar, deve ser aplicada a respiração artificial. Em casos mais graves, quando

o combatente tiver de ser evacuado para tratamento médico, a respiração artificial

deve continuar, até a chegada do combatente ao posto médico.

FIGURA 11 – Injeção de Atropina
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015

b) Vesicantes: Caso haja contato com os olhos ou a pele o agente precisa

ser  removido  imediatamente.  Para  os  olhos  usa-se  água  pura  em  fluxo

abundante. A pomada BAL deve ser usada para neutralizar a ação residual do

agente nos olhos. Deve-se ter o máximo de cuidados ao retirar a roupa para não

haver contaminação indireta. Caso venham a desenvolver-se bolhas, na parte da

pele contaminada, deve-se proteger o ferimento com gaze esterilizada ou pano

limpo, para não infeccionar. Para a pele, lavar com uma solução de água e sabão

ou pasta de cloreto de cálcio e água em partes iguais (3 min) com o cuidado de

não romper as bolhas.

FIGURA 12 – Pomada BAL
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015
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c) Hematóxicos: A inalação de uma forte dose deste agente pode provocar

inconsciência  e  levar  ao estado de  coma.  Deve-se  quebrar  duas ampolas  de

nitrito de amila e manter próximo ao nariz para a inalação, se estiver em área

contaminada as ampolas quebradas serão colocadas dentro da máscara contra

gases, e se os sintomas persistirem devem ser adicionadas mais duas ampolas a

cada 4  ou 5  minutos até  um máximo de 8  ampolas; ou preferencialmente o

CYANOKIT,  como  antídoto  para  o  envenenamento  por  cianuretos.  Remova

qualquer porção do agente que esteja sobre o rosto e pescoço. Remova a roupa

contaminada e exponha ao ar. Lave a pele com água ou com uma solução de

fraca de água e bicarbonato de sódio.

FIGURA 13 – Cyanokit
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015

FIGURA 14 – Nitrito de Amila
Fonte: DivDQBRN da EsIE, 2015

d)  Sufocantes:  O  combatente  exposto  aos  agentes  sufocantes  pode

prosseguir  na  missão,  a  menos  que  venha  a  ter  dificuldade  respiratória.  Os

sintomas mais graves não aparecem imediatamente. A fase crítica pode surgir

nas primeiras 48 horas, após a exposição. Os sintomas podem persistir e agravar-

se, porém há um período latente de algumas horas em que os sintomas imediatos

desaparecem  e  os  combatentes  sentem  um  relativo  bem  estar.  Quando  os

sintomas mais graves ocorrem, o aparelho respiratório, principalmente o pulmão

do combatente, já está gravemente comprometido.
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Quando  os  sintomas  começam a  se  agravar,  o  combatente  deve  evitar

movimentar-se, mantendo-se em repouso e aquecido, devendo permanecer em

local arejado, até ser evacuado para o posto médico, onde receberá o tratamento

adequado.

e)  Incapacitantes:  Os  sintomas  físicos  dos  agentes  incapacitantes,

normalmente, são facilmente visíveis. Procurar um local de temperatura amena e

arejado, quando for possível. O combatente deve pedir a um companheiro, que

lhe observe os possíveis sintomas físicos e mentais. Exposições a certos tipos de

agentes incapacitantes podem causar  exaustão térmica ou estado de choque,

porque  o  agente  pode  inibir  o  suor;  portanto,  o  excesso  de  roupas deve  ser

retirado, se a temperatura for superior a 25ºC. As partículas de aerossol destes

agentes podem ser removidas com água e sabão, se for necessário.

f) Irritantes: Os sintomas duram, geralmente, alguns minutos. O combatente

deve  permanecer  com  a  máscara  contra  gases,  mesmo  que  os  efeitos  da

exposição ao agente venham a se agravar, após a colocação da máscara, porque

o inimigo pode combinar o agente vomitivo com outro agente causador de baixas;

entretanto, a máscara pode ser afastada do queixo, para o combatente vomitar. O

ar deve ser expulso da máscara cada vez que a vedação for rompida, tapando a

válvula de expiração e soprando fortemente no seu interior. Atividades intensas

diminuem  a  duração  dos  efeitos  dos  agentes  vomitivos,  devendo  o  homem

prosseguir na missão. As partículas de aerossol podem ser removidas com água

e sabão.

g)  Lacrimogêneos:  Os  sintomas  nos  olhos,  causados  pelos  agentes

lacrimogêneos, aparecem imediatamente, e duram um curto período de tempo.

Os efeitos são temporários, se os olhos não forem esfregados. Efeitos na pele e

no aparelho respiratório surgem logo depois. Procurar área arejada e mover-se

contra  o vento  por  5 a  10 minutos,  quando a situação permitir.  Não  se deve

esfregar os olhos. As lágrimas, normalmente, eliminam as partículas do agente

químico nos olhos. Os sintomas desaparecem, sem qualquer medida de primeiro

socorro. Os olhos, a face, e outra parte exposta, devem ser lavados com água em

abundância. As partículas do agente químico podem ser removidas da roupa, se

esta for escovada ou sacudida.
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3.6.2 Medidas de descontaminação imediata para agentes biológicos

Atualmente, não existem meios de detecção imediata de agentes biológicos.

Você  provavelmente  não  vai  saber  imediatamente  quando foi  contaminado.  A

maioria dos agentes biológicos, exceto toxinas, pose sua principal ameaça por

inalação ou ingestão. A pele é uma barreira eficaz contra a maioria dos agentes

biológicos  se não tiver cortes ou arranhões. A melhor defesa biológica é tomar a

ação antes de ser  contaminado, como por  exemplo a  imunização. Os tipos e

níveis  naturais  de  infecção  para  determinada  área  de  operações  devem  ser

conhecidos. 

Se uma determinada doença atinge um nível alto de contaminados, pode-se

avaliar se houve ou não um ataque biológico deliberado. Mantenha-se atualizado

no que tange a imunizações, tome precauções sanitárias básicas, e mantenha a

pele  coberta.  Trate  pequenos cortes ou abrasões com medidas simples (iodo,

Zephiran,  ou  Mertiolate).  Lavando  a  pele  com  sabão  e  água  morna  poderá

remover quase todos os agentes biológicos. Se possível, tomar banho ou banhos

freqüentes  diminuem  as  chances  de  infecção  e  doença.  Acrescentar  a  água

hipoclorito de sódio ou fereve-la é também uma solução que configura-se em um

descontaminante biológico eficaz (EUA, 1993, pag 2.1). 

Alguns  cuidados  especiais  são  citados  pela  DivQBRN da  EsIE  e  devem

nortear as açoes, tais como:

a)  Equipamento  de  proteção:  a  máscara  contra  gases  e  o  capuz  são

empregados  contra  os  agentes  biológicos  na  forma  de  aerossol.  Também

protegem a face e o pescoço contra picadas de insetos infectados. O uniforme de

combate e as luvas cobrem as outras partes da pele, para não serem expostas. 

b) Descontaminação: o banho com água morna, de preferencia,  e sabão

remove o agente biológico da superfície do corpo. O uso de repelentes e produtos

contra parasitas da pele reduzem as chances de infecção. Roupas lavadas com

água morna, de preferencia, e sabão, ou arejadas ao sol, matam a maioria dos

agentes.  A  lavagem  com  água  remove  cerca  de  90%  dos  microrganismos

presentes na pele. Cortes e outros ferimentos devem ser tratados tão cedo quanto

possível com anti-sépticos. Os germicidas são descontaminantes para a maioria

dos agentes biológicos.
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c)Proteção  contra  vetores:  o  uniforme  de  combate  e  as  luvas  protegem

contra  as  picadas  de  insetos  que conduzem microorganismos patológicos.  As

roupas devem ser completamente abotoadas e as pernas das calças devem ser

presas  ao  calçado.  As  possibilidades  dos  agentes  biológicos  penetrarem  no

organismo, através de ferimentos, são bem menores quando apele está coberta.

A maioria dos insetos pode ser combatida com inseticidas comuns.

Ciatando mais  uma vez EUA (1993),  casos de inalação,  deve-se levar a

pessoa para um local arejado. Em contatos com a pele, lave as partes atingidas

imediatamente com água morna, de preferencia, e sabão em abundância e se

houver sinais de irritação deve-se encaminhar para atendimento médico o mias

rápido possível. Não se deve fazer fricções ou massagens, a excitação pode vir a 

agravar  o  quadro  clínico  facilitando  a  absorção  do  produto  pela  pele.  Todo

sistema sensorial do intoxicado está ativo, evite movimentações desnecessárias.

Não dê ou beba leite, pois em muitos casos ele agrava o quadro de intoxicação,

os  organoclorados  absorvem-se  com  facilidade  em  presença  de  leite.  Para

inseticidas  fosforados  e  carbonatos,  aplicar  sulfato  de  atropina  intramuscular,

subcutânea ou endovenosa.

No caso dos Herbicidas,  segundo Pires et  al.  (2005),  o Brasil  é o oitavo

maior  consumidor  de agrotóxicos por  hectare  do mundo,  sendo os  herbicidas

(substância utilizada na destruição de plantam que impedem o desenvolvimento

da  cultura  desejada)  e  inseticidas  (produto  próprio  para  matar  insetos)

responsáveis  por  60%  dos  produtos  comercializados  no  país.  No  período

compreendido entre 1992 e 2002 foram registradas, no Estado do Mato Grosso

do  Sul,  1.355  notificações  de  intoxicações  provocadas  pelo  manuseio  de

agrotóxicos  na agricultura,  sendo  destes,  cerca  de  500  casos  decorrentes  de

ingestão voluntária.  Não se pode descarta seu uso com o intuito de matar ou

prejudicar  tropas  ou  população  civil.  No  período  de  1961  a  1971,  as  tropas

americanas espargiram 80 milhões de litros de herbicidas, que continham 400Kg

de dioxina sobre o território vietnamita, de acordo com estatísticas oficiais.

Como medida  imediata  para  intoxicação  com herbicidas  deve-se  manter

ventilação  adequada através da desobstrução das vias  aéreas,  aspiração das

secreções e,  se necessário,  ventilação assistida.  Na exposição dérmica,  fazer

descontaminação, lavando áreas atingidas com água fria e sabão neutro, por 20 a

30 minutos, pode-se usar solução de bicarbonato – os fosforados são instáveis
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em meio alcalino, com atenção especial a cabelos, unhas e dobras cutâneas, não

esfregar a pele com força.

Na exposição ocular, lavar com água ou solução salina morna, durante 15 a

20  minutos,  pode  ser  usado  colírio  anestésico  previamente  para  facilitar

procedimento.

Na ingestão, não provocar vômitos pelo risco de aspiração de derivados de

petróleo  (solventes  utilizados  nos  inseticidas)  e  que  podem  evoluir  para

pneumonite química. Não usar laxantes oleosos leite ou alimentos gordurosos,

pois aumentam absorção – agentes tóxicos são lipossolúveis.

Em todos os casos a partir de moderada gravidade, usar diazepam (remédio

controlado)  para  controlar  fasciculações  musculares  e  convulsões.  Aplicar  a

injeção de atropina (bloqueia efeitos da acetilcolina nos receptores muscarínicos)

do  kit  individual,  conforme  visto  anteriormente,  até  ausência  de  secreção

pulmonar e sudorese, rubor facial e moderada taquicardia FC: 120-140bpm.

3.6.3  Medidas  de  descontaminação  imediata  para  agentes  radiológicos  e

nucleares

A melhor  proteção  para o  homem contra  um ataque nuclear,  é  o  abrigo

individual. Posições defensivas contra um ataque nuclear, devem ser preparadas,

sempre que a situação tática permitir. Essas posições podem variar, desde tocas

para um homem, até abrigos improvisados para pequenas frações.

As ações de proteção individual,  contra os efeitos de um arrebentamento

nuclear,  são  voltadas,  especificamente,  para  os  efeitos  térmico,  mecânico  e

radioativo.

a.  Efeito  térmico  –  Em  hipótese  alguma,  o  combatente  deverá  olhar

diretamente para a bola de fogo. O uniforme de combate oferece uma pequena

proteção contra os efeitos do calor, que podem ser perigosos, mesmo em áreas

livres  dos  efeitos  de  choque  e  da  radioatividade.  As  partes  do  corpo  que

estiverem cobertas pela roupa terão uma razoável proteção contra queimaduras.

Roupas  largas  oferecem melhor  proteção  contra  queimaduras  do  que  roupas

apertadas, aumentando a proteção à medida que o combatente adiciona mais

roupas ou cobertas ao corpo.
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b. Efeito mecânico – A proteção contra o sopro consiste, principalmente, em

abrigar-se do deslocamento de ar e dos inúmeros fragmentos que são lançados,

perigosamente, a grandes distâncias.

c. Efeito radioativo – As roupas protetoras evitarão o contato de materiais

radioativos com a pele.

Os riscos apresentados por uma contaminação radioativa dependem do tipo

e da quantidade dos radionuclídeos contaminantes e da facilidade com que eles

podem ser  transferidos  para  outros  locais.  A  transferência  pode  se  dar  pelo

contato com a superfície contaminada ou pela suspensão dos contaminantes no

ar (precipitação) (MAZZILLI, 2015, pag 36).

Num processo de descontaminação, o material radioativo não é destruído,

porém  apenas  removido  do  local  contaminado  para  outro.  Por  exemplo,  ao

descontaminar  um  objeto  com  uma  solução  aquosa,  o  material  radioativo  é

removido  do  objeto  para  a  solução,  a  qual  pode  exigir  cuidados  adicionais.

Portanto, a descontaminação de superfície não é simplesmente um processo de

limpeza, pois deve ser realizada com procedimentos próprios que não coloquem

em risco a saúde dos indivíduos nem disseminem a contaminação para outros

locais ou ao meio ambiente (MAZZILLI, 2015, pag 36).

A monitoração é feita com instrumentos que detectam as radiações emitidas

pelos radionuclídeos. Esses instrumentos geralmente são portáteis e são levados

juntamente  com  a  FRO.  A  contaminação  radiológica  pode  ser  facilmente

detectada e  localizada com esses equipamentos de monitoramento,  como por

exemplo,  o  RADEYE  PRD-ER.  Remover  a  contaminação  e  reduzir  o  perigo

tornam-se prioridade. 

Os  homens  que  estiverem  expostos,  quando  ocorre  o  arrebentamento,

devem tomar as “Posições de Proteção Individual”, que envolvem as seguintes

ações:

a. Deitar imediatamente no chão, com o rosto voltado para o solo, ou entrar

na toca e voltar a face para o fundo. Qualquer depressão no chão ou uma pedra,

relativamente grande, já proporcionam alguma proteção;

b. Fechar os olhos;

c. Proteger a pele exposta, contra o calor, colocando as mãos próximas, ou

sob o corpo, mantendo o capacete na cabeça;
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d. Permanecer deitado, ou na toca, até a onda de sopro passar, aguardando

que os fragmentos arremessados pela explosão parem de cair;

e.  Manter-se  calmo.  Verificar  se  há  ferimentos,  se  o  armamento  e  o

equipamento estão danificados, e preparar-se para prosseguir na missão.

Para proteger-se da precipitação é recomendável: 

a. Colocar a máscara contra-gases (para evitar inspirar poeira radioativa);

b. Fechar a roupa de combate (luvas, capuz, mangas, etc.);

c. Se a missão permitir, ocupar todos abrigos existentes (edifícios, cavernas,

tocas individuais com telheiro, veículos, etc.);

d. Fechar todas as aberturas de viaturas (portas, janelas, escotilhas, etc.);

e. Colocar os toldos das viaturas e por em funcionamento os sistemas de

filtração-pressurização dos blindados.

Se  você  foi  contaminado  por  um  contaminante  radiológico,  você  deve

proceder a troca da roupa o mais rapido possível porque a escovação ou agitação

não vai remover a contaminação ou os seus perigos. Limpe sua máscara, capuz,

capacete, luvas, calçados, e outros equipamentos pessoais com água morna e

sabão. Se a água e sabão não estiverem disponíveis, use panos, papel úmido ou

toalhas. Certifique-se que a contaminação não foi transmitido para outras áreas.

É importante ressaltar que a água utilizada também deve ser controlada, se

possível, pois conterá radioatividade após o processo. Uma segunda indicação

é aumentar a sudorese, ou seja, o suor do corpo, em muitos casos, já servem

para descontaminar o indivíduo.

Se  a  pele  for  contaminada,  o  ideal  é  remover  completamente  a

contaminação.  Porém,  as  medidas  muito  drásticas  podem  prejudicar  a  pele,

aumentando  as  chances  da  contaminação  penetrar  no  interior  do  corpo

(MAZZILLI, 2015, pag 38).

Os  ferimentos  causados pela  onda  de  choque ou  sopro,  queimaduras  e

efeito da luz diretamente nos olhos serão tratados com medidas de primeiros

socorros,  comuns  às  lesões  provocadas  pelos  estilhaços  de  munições

convencionais,  aos  traumatismos  decorrentes  de  quedas,  aos  3  graus  de

queimaduras conhecidas e cegueiras temporárias.  As lesões causadas podem

variar  de  pequenos  cortes  ou  escoriações  até  quebra  de  ossos,  graves

dilacerações e lesões críticas em órgãos vitais. Em todos estes casos, contudo, o
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primeiro socorro que deve ser dado é o mesmo adotado para acidentes comuns

que tenham tais conseqüências.

Uma vez mais citamos EUA (1993), no manual FM3-5 como referência ao

afirmar  que a contaminação radiológica irá afetá-lo  de forma diferente,  mas o

princípio da descontaminação é o mesmo, eliminar a contaminação radiológica o

mais rápido possível (EUA, 1993, pag 2-1).

Em uma  tradução  livre  de  EUA  (1993),  a  contaminação  radiológica  não

representa um perigo imediato, mas a descontaminação imediata é necessária.

Lave as áreas expostas da pele quando possível e dê preferencia a água fria pois

ajuda a fechar os poros. Se você foi contaminado por precipitação radiológica,

abane  sua  roupa  e  equipamentos.  Preste  especial  atenção  ao  seu  cabelo  e

unhas. Evite respirar a poeira que foi sacudida colocando um pedaço de pano

sobre o seu rosto.

Tendo como referência BRASIL (2012), o método geral para descontaminar

as mãos e a pele do corpo é lavá-las com água corrente e um sabonete neutro,

que não seja alcalino ou abrasivo. Na descontaminação das mãos pode-se utilizar

uma escova macia, dando uma atenção especial na região entre os dedos, ao

redor das unhas e nas dobras da pele. As feridas e as escoriações, quando se

localizarem nos membros, serão inicialmente garroteadas acima da lesão para

que, pelo sangramento induzido, possam expulsar o contaminante de seu interior.

Serão,  a  seguir,  cobertas  com  curativos  oclusivos  impermeáveis,  antes  de

proceder-se  à  descontaminação  geral,  para  evitar  maiores  contaminações por

estas  vias  de  acesso  ao  meio  interno.  O  processo  de  descontaminação  das

feridas segue do centro para a periferia, em progressão lenta, evitando-se que os

líquidos da lavagem do material  contaminado penetrem em áreas de pele não

contaminada, em feridas ou em orifícios naturais. Deverão ser descontaminadas

as regiões vizinhas aos orifícios corporais, iniciando-se pelas vizinhanças do nariz

e da boca, tomando-se todos os cuidados possíveis para evitar a contaminação

destes orifícios naturais (BRASIL, 2012).

A  aplicação  repetida  de  lavagens  com sabão  ou  detergente  sobre  uma

mesma área da pele pode irritá-la ou ressecá-la. Portanto, recomenda-se utilizar

produtos como a lanolina ou um creme cosmético para recompor a oleosidade da

pele perdida na descontaminação.
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Alguns procedimentos especiais de descontaminação devem ser tomados

em áreas como (Brasil, 2012):

- a face deve ser lavada com sabonete e uma grande quantidade de água,

tendo-se o cuidado de conservar os olhos e a boca bem fechados.

-  olhos  e  ouvidos:  lavar  com  água  destilada,  evitando  espalhar  a

contaminação para cabelos, face, boca e nariz; 

- nariz: lavar com soro fisiológico, usando cotonetes, evitando a aspiração do

material  empregado na lavagem. Guardar  os cotonetes usados,  para posterior

radioanálise; 

- boca: deve ser lavada com água, não permitindo a deglutição: para impedir

que a água seja engolida, inclina-se a cabeça para frente e para baixo.

- a cabeça será lavada em separado, os cabelos contaminados devem ser

lavados várias vezes com um xampu, usando uma grande quantidade de água

para enxaguar. 

Após as lavagens, deve-se avaliar a contaminação e verificar se não ficou

retida nas orelhas ou na face. Se após várias lavagens, o nível de contaminação

for significativo, pode ser necessário cortar a parte contaminada do cabelo.

No caso de ingestão de radioisótopos, a não ser que o vômito seja contra-

indicado, deve-seprovocar o vômito na vítima. Pode-se fornecer um copo de água

para a vítima e repetir processo.

Já em casos mais graves, nos quais o material radioativo ficou muito tempo

em contato com a pele e foi absorvido pelo organismo, realiza-se um tratamento

com Iodeto de Potássio ou ingestão do sal Azul da Prússia, também denominado

Radiogardase.  Esse  medicamento  de  origem  alemã  é  absorvido  pelo  tubo

gastrointestinal e é de baixa toxicidade, funcionando como uma resina de troca

iônica. Ele faz com que o césio, que é excretado por via urinária, passe então a

ser  também eliminado pelas fezes.  Se o Azul  da Prússia  for  administrado  10

minutos após a contaminação radioativa, reduz-se a absorção de césio em 40%.

Mas se isso não acontecer, seu efeito diminui, sendo que ele conseguirá captar

35% do césio radioativo no organismo. No acidente com o Césio 137, em Goiânia

os  farmacêuticos  da  Marinha  do  Brasil  conseguiram  desenvolver  outro

medicamento,  o Ferrocianeto  de  Ferro  e  potássio  FeK[Fe(CN)6], capaz  de

absorver 90% do césio no organismo, como mostrou um teste realizado in vitro

(FOGAÇA, 2015).
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FIGURA: 15 – Iodeto de Potássio
Fonte: < http://blogtecrad.blogspot.com.br/2011/03/as-pilulas-de-iodo-e-o-azul-  da-prussia.html>

FIGURA: 16 – Azul da Prússia
Fonte: < http://blogtecrad.blogspot.com.br/2011/03/as-pilulas-de-iodo-e-o-azul-da-prussia.html>

3.6.4 Medidas de descontaminação imediata para agentes não identificados

O  combatente  atingido  por  agente  ou  que  chegue  primeiro  ao  local

contaminado deve redobrar seus cuidados. Lembrando que deve estar de posse

de seu equipamento de proteção individual e usá-lo de imediato. O combatente

deve  lembrar  que  ao  socorrer  uma vítima,  além de  conter  a  ação  do  agente

agressor,  é  fundamental  que  seu  atendimento  não  implique  em  riscos  a  ele

mesmo. O procedimento deve ser iniciado ainda no local da ocorrência e somente

em situações especiais, a descontaminação ainda na cena emergencial pode ser

limitada. 

Caso tenha sido contaminado nos olhos ou na face o combatente  deve,

imediatamente,  tentar  obter  uma  proteção  que  lhe  cubra  a  cabeça,  antes  de

descontaminar-se.  Esta  proteção  lhe  proporcionará  a  segurança  de  não  ser

atingido por um ataque adicional, durante a descontaminação. A máscara contra
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gases pode ser colocada, antes da descontaminação, caso não haja um abrigo

para ser ocupado.

Para os olhos o combatente volta a face para o alto e derrama um fluxo

abundante d’água nos olhos. Para a pele da face use uma gaze ou pano limpo

para descontaminação. Se necessário,  pode-se usar este material  também no

interior  da  máscara  contra  gases.  Nestes  casos,  deve  se  retirar  a  roupa

contaminada, lavar as áreas periorificiais (olhos, boca, nariz, ouvidos) lavando-as

com  bastante  água,  recolocar  o  EPI  e  aguardar  evacuação  médica,  onde  o

processo  deve  ser  completado.  A  chamada  descontaminação  imediata,  neste

caso, utiliza apenas água e sabão na remoção dos contaminantes. A utilização de

qualquer  outro  agente  pode  provocar  reação,  até  agravando  o  quadro

apresentado.

Para as outras partes do corpo poderá ser usado também água e sabão. A

descontaminação  deve  ser  feita  tanto  pelo  combatente  que  teve  a  pele

diretamente  contaminada  quanto  por  aquele  que  teve  a  roupa  protetora

contaminada, pois este poderá ter contato com o agente ao retirá-la. Se realmente

não  for  possível  identificar  o  agente  químico  o  militar  deverá  observar  seus

sintomas tanto quanto de seus companheiros e relatar quando da chegada da

equipe  especializada. A  associação  dos  sintomas  com  o  possível  agente

empregado levará a tratamento adequado posterior.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através  desta  pesquisa,  foram  observadas  as  condutas  previstas  sobre

medidas  e  procedimentos  relativos  a  descontaminação  imediata  de  pessoal  a

serem adotados pela Força de Resposta Orgânica que atuarão como primeiro

elemento um cenário de ataque ou incidente QBRN.

De acordo com os dados obtidos, verificou-se uma deficiência no tocante a

normas e procedimentos, entretanto, pode-se afirmar que há uma preocupação

do Comando do Exército em normatizar, através de publicações específicas e

notas de coordenações doutrinárias e instruir os militares no tocante à adoção dos

procedimentos e medidas de Sustentação QBRN (descontaminação) inseridas na

Defesa QBRN, em uma situação de ataque ou incidente QBRN, porém essas

publicações  e  notas  ainda  não  passaram  por  práticas  sistemáticas  que

complementam o método científico.

Diante do exposto, torna-se importante promover,  entre os militares,  uma

maior  conscientização  e  investir  na  melhoria  de  condutas  com  relação  a

descontaminação imediata de pessoal,  com o intuito de eliminar  ou diminuir  o

risco de contaminação num cenário de guerra ou incidente QBRN.

Dessa  forma,  com  escopo  em fornecer  informações  necessárias  para  a

tomada  de  atitudes  que  possam  trazer,  como  consequências,  a  efetiva

descontaminação imediata do combatente ou de vítimas em um incidente QBRN,

será proposto em documento anexo um memento de ações e condutas baseadas

no  capítulo  anterior.  Além  disso,  essas  medidas  aumentam  a  segurança,  a

melhora  do  rendimento  e  a  diminuição  dos  efeitos  dos  agentes  QBRN  nos

indivíduos em geral. Por fim, acredita-se que se possa obter diversas vantagens

na operacionalidade da tropa, principalmente,  na linha de frente do Teatro  de

Operações.  Assim,  se beneficiam as instituições militares,  os combatentes,  as

organizações operativas QBRN e as vítimas de um incidente QBRN.
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ANEXO

MEMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO PESSOAL QBRN

Contra agentes químicos em geral:

§ Roupas contaminadas devem ser manuseadas e armazenadas em locais adequados.
§ Procurar local arejado
§ Monitorar sinais vitais
§ Nunca executar respiração boca a boca nestes casos
§ Lavar os olhos com água e sabão
§ Caso haja contato com a pele passar um pano levemente e irrigar a área com água do

cantil
§ Lavar a pele com sabão e água (água quente se possível)
§ Não se esqueça de descontaminar as luvas, capuz, máscara, capacete, e arma
§ Caso o combatente ainda não esteja equipado com a sua máscara contra gases:

I. Parar de respirar e retirar o capacete
II. Colocar a máscara contra gases e retomar a respiração normal
III. Descontaminar pescoço e mãos, antes de colocar o equipamento
IV. Prosseguir na missão, ou procurar abrigo, se a situação permitir
V. Permanecer com o EPI até a ordem para retirá-lo

§ No caso de espargimento aéreo, além de vestir  a roupa protetora e a máscara contra
gases, fazer uso da cobertura protetora individual

Contra Neurotóxicos:

§ Aplicar injeção de atropina e a respiração artificial

Contra Vesicantes:

§ Cuidado ao retirar a roupa
§ Aplicar pomada BAL

Contra Hematóxicos:

§ Nitrito de amila
§ CYANOKIT
§ Lave a pele com água ou com uma solução de fraca de água e bicarbonato de sódio.

Contra Sufocantes:

§ Evitar movimentar-se, mantendo-se em repouso e aquecido
§ Permanecer em local arejado

Contra Incapacitantes:

§ Retirar excesso de roupas
§ Remover partículas de aerossol com água e sabão

Contra Irritantes:

§ Permanecer com a máscara devendo apenas afastá-la para vomitar
§ O ar deve ser expulso da máscara cada vez que a vedação for rompida

Contra Lacrimogêneos:

§ Procurar área arejada e mover-se contra o vento
§ Lavar as partes expostas com água em abundância
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MEMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO PESSOAL QBRN

Contra agentes biológicos:

§ A melhor defesa biológica é a imunização
§ Lavar a pele com sabão e água morna
§ Não deixar partes do corpo expostas
§ Sulfato de atropina
§ Manter-se ventilado (SFC ventilação assistida)

MEMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO PESSOAL QBRN

Contra agentes radiológicos e nucleares:

§ Procurar abrigo individual
§ Deitar imediatamente no chão, com o rosto voltado para o solo, ou entrar na toca e voltar a

face para o fundo
§ Monitorar a radiação local e a dosagem recebida através dos eqp disponíveis
§ Trocar a roupa contaminada imediatamente 
§ Proteger-se da precipitação com a cobertura protetora individual
§ Lave as áreas expostas da pele e dê preferencia a água fria e sabão neutro
§ Garroteadas  acima da lesão,  as  feridas  e as  escoriações,  quando se localizarem nos

membros
§ Em seguida, cobrir com curativos oclusivos impermeáveis 
§ Descontaminar as feridas do centro para a periferia
§ No caso de ingestão deve-se provocar o vômito
§ Iodeto de Potássio ou ingestão do sal Azul da Prússia

MEMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO PESSOAL QBRN

Contra agentes não identificados:

§ Colocar a máscara contra gases
§ Procurar abrigo ou proteção
§ Derramar um fluxo abundante d’água nos olhos
§ Para a pele use uma gaze ou pano limpo, água e sabão para descontaminação
§ Substituir a roupa contaminada
§ Observar os sintomas
§ Aguardar evacuação médica
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