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EMPREGO DO VETERINÁRIO MILITAR EM UM POSSÍVEL CENÁRIO 
DE DESDOBRAMENTO DE TROPAS BRASILEIRAS NO 
CONTINENTE AFRICANO 

Renato Lemos Pereiraa 

 

RESUMO 
 

 

 As ciências da saúde, nas forças armadas, têm muita relevância na proteção 

do seu principal instrumento de ação, os militares, e na proteção daqueles que 

sofrem com os resultados dos conflitos, a população civil. O Veterinário Militar atua 

na veterinária preventiva (assistência veterinária e inspeção de alimentos); na 

medicina preventiva (no controle de zoonoses e de doenças que envolvem animais 

em seus ciclos e são transmitidas ao homem indiretamente); e no controle da 

qualidade da água e na Gestão ambiental. Este profissional, baseado nos conceitos 

de saúde única – One Health (Saúde Humana, saúde animal e saúde ambiental), 

pode atuar desde a disciplina de inteligência sanitária até o assessoramento ao 

comando e controle no planejamento e execução das medidas sanitárias 

preventivas, dentro da área logística. A África possui diversas zoonoses que 

acometem a população, principalmente a população afetada pelos conflitos. Os 

problemas sanitários se concentram na região central do continente. Todos os 

países que recebem apoio das Nações Unidas estão sob risco de novas epidemias, 

emergentes ou re-emergentes, devido à falta de estrutura de saúde em condições 

de atender a população. Caso o Brasil participe com um contingente em Missão de 

Paz da ONU no Continente Africano, medidas de proteção individuais para a 

proteção dos militares e organização de uma estrutura de saúde treinada para atuar 

em epidemias são as principais medidas necessárias para o possível 

desdobramento de tropas. 
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EMPLOYMENT OF THE MILITARY VETERINARY IN A POSSIBLE 
SET OF BRAZILIAN TROOPS IN THE AFRICAN CONTINENT 
 
ABSTRACT 
 
 

 The health sciences in the armed forces have much relevance in protecting 

their main instrument of action, the military, and in protecting those who suffer from 

the results of the conflict, the civilian population. The Military Veterinary acts in the 

veterinary preventive (veterinary assistance and inspection of food); in preventive 

medicine (in the control of zoonoses and diseases that involve animals in their cycles 

and are transmitted to man indirectly); and in the control of water quality and 

environmental management. This professional, based on the concepts of One Health 

(Human Health, animal health and environmental health), can work from the 

discipline of medical intelligence to the advice to command and control in the 

planning and execution of preventive sanitary measures within the area logistics. 

Africa has several zoonoses that affect the population, especially the population 

affected by the conflicts. Health problems are concentrated in the central region of 

the continent. All countries receiving UN support are at risk of new, emerging or re-

emerging epidemics, due to a lack of health facilities able to serve the population. If 

Brazil participates with a contingent in a UN Peace Mission in the African Continent, 

individual protection measures for the protection of the military and organization of a 

health structure trained to act in epidemics are the main measures necessary for the 

possible deployment of troops. 

 

Keywords: One Health, Military Veterinary, Emerging Diseases, Peacekeepers 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os primórdios da civilização, as guerras ocorrem para a solução de 

conflitos entre os povos. As estratégias militares, ao longo dos séculos, se 

desenvolveram para a defesa ou para a conquista de territórios nas relações 

complexas da geopolítica mundial. O cenário político, estratégico e tecnológico dos 

conflitos influenciaram as atividades militares para se desenvolverem como ciências, 

no intuito de aumentar o poder militar dos países e sua capacidade de projeção de 

força (HO et al., 2014).   

As doenças também acompanham a história da humanidade. Impuseram limites 

ao crescimento populacional e forçaram o homem a desenvolver estratégias para o 

seu combate. As ciências da saúde se desenvolveram dentro desse contexto, 

descobrindo formas de prevenir diversas doenças e melhorando a qualidade de vida 

do homem (HO et al., 2014). 

Para a área militar, as ciências da saúde tem muita relevância na proteção do 

seu principal instrumento de ação, os militares, e na proteção daqueles que sofrem 

com os resultados dos conflitos, a população civil (PAGES et al., 2010). As guerras 

geram destruição e desorganização nas regiões onde ocorrem, promovendo 

impactos e provocando a emergência ou re-emergência de doenças causadas por 

patógenos. Isso ocorre devido a redução dos padrões sanitários, a migração de 

populações e a presença de indivíduos suscetíveis às enfermidades, promovendo 

impactos severos na população civil e nos militares (HO et al., 2014).  

As forças armadas, dentro da área estratégica, devem trabalhar com diversas 

variáveis nas situações de emprego. Dentre elas, a inteligência sanitária, disciplina 

da inteligência militar que gera e analisa dados sobre a saúde humana e a saúde 

animal e os riscos de impacto à tropa. (BRASIL , 2015). 
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O veterinário militar atua, nesta disciplina, desde o levantamento dos dados de 

inteligência sanitária até a sua análise. Além disso, pode auxiliar na determinação 

das capacidades sanitárias do comando correspondente e no planejamento das 

medidas sanitárias preventivas necessárias, tanto na fase de preparação da Força 

Terrestre, como durante seu desdobramento na área de operações (BRASIL (2), 

2015). 

O Exército Brasileiro (EB) tem sido empregado em missões de paz pelo mundo 

como contribuição para a manutenção da paz e da segurança internacional. Isto 

intensifica a projeção do Brasil no conselho das nações, promovendo uma maior 

inserção em processos decisórios internacionais (BRASIL, 2003). O EB tem 

ocupado grande destaque no cenário de operações de paz sob a égide das Nações 

Unidas, tendo participado de mais de 50 missões e enviado cerca de 50 mil militares 

para o exterior, nos últimos 60 anos (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018). 

No ano de 2018, o conselho das Nações Unidas consultou o governo brasileiro 

sobre a possibilidade de emprego das forças armadas brasileiras na missão de paz 

na República Centro Africana (United Nations Multidimensional Integrated 

Stabilization Mission in the Central African Republic - MINUSCA) e na República 

Democrática do Congo (United Nations Organization Stabilization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo - MINUSCO). No entanto, o governo brasileiro 

recusou o convite mantendo apenas observadores militares, não descartando o 

envio de tropas em um futuro próximo (UNITED NATION PEECEKEEPING, 2018). 

Diante do cenário exposto, e na possibilidade de emprego de tropas no 

continente africano, o presente trabalho teve por objetivo levantar as atividades 

ligadas à bioproteção da tropa brasileira, dentro da atuação do Veterinário Militar, 

desde o levantamento de dados para a inteligência sanitária até o planejamento das 

medidas sanitárias preventivas, num possível cenário de emprego junto ao 

Contingente Brasileiro em Missão de Paz da ONU no Continente Africano. 
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1.1 PROBLEMA 

 

 Para a realização de um estudo científico que traga contribuições para o 

Exército Brasileiro, é necessário a definição do problema para o qual serão 

buscadas possíveis soluções.  

 A emergência e a re-emergência de doenças podem ser uma grande ameaça 

às tropas em emprego e em treinamentos militares, podendo impactar 

substancialmente tais atividades.  A peculiaridade de convívio e de treinamentos em 

grupos, as condições de higiene precárias e o estresse da simulação ou do próprio 

combate, podem afetar as defesas imunológicas, e serem facilitadores para contrair 

doenças infeciosas emergentes. Além disso, armas biológicas e bioterrorismo são 

ameaças adicionais que demandam preparo das tropas para a sua proteção (HO et 

al., 2014).  

 Diversos exemplos na história demonstram o impacto da emergência e da re-

emergência de doenças em tropas em emprego. Atividades militares são muito 

citadas na literatura como atividade de risco para diversas doenças infecto 

contagiosas. Um exemplo, com alta prevalência para infecção, é o Hantavírus. Os 

conflitos militares auxiliaram na descoberta e no estudo sobre a doença, que era 

conhecida como Nefrite do Campo. As primeiras evidências da ocorrência do vírus 

em conflitos foi na 1ª Guerra Mundial (1914-1918), quando soldados das tropas 

aliadas e Alemãs, que travaram combate em uma guerra estática em trincheiras 

ficavam doentes e até morriam dessa misteriosa doença. Outra evidência de 

ocorrência de infecção por hantavírus ocorreu durante a invasão da Manchúria pelos 

Japoneses, na 2º Grande Guerra (1939-1945). No entanto, o evento mais importante 

para a identificação do agente viral ocorreu na Guerra das Coréias (1950 – 1953), 

onde 3000 soldados desenvolveram febre aguda com síndrome renal e sintomas 

hemorrágicos, e onde a taxa de óbito variou de 5 – 10%. Identificou-se que o agente 

causador era um vírus e descobriu-se que os hospedeiros envolvidos na 

transmissão da doença eram roedores (JONSSON et al, 2010; SCHMALJOHN; 

NICHOL, 2001).   

 Para um melhor entendimento sobre como doenças infecciosas podem 

ameaçar atividades militares é necessário um amplo conhecimento sobre ciclos, 

formas de transmissão, locais de ocorrência e formas de prevenção. Além disso, 

deve-se observar que o homem não está isolado e que interage com o ambiente e 
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com outros homens e animais. Baseado nessa interação que surgiu o conceito de 

Saúde Única (One Health) (WHO, 2017) 

A África, região objeto do presente estudo, devido à pobreza, a falta de 

infraestrutura e a falta de assistência à população, sofre com as doenças 

negligenciadas e epidêmicas. Além disso, o continente possui vários países com 

conflitos armados, o que aumenta a desorganização e a movimentação de pessoas. 

Cenário propício para a emergência de doenças e para sua circulação pela 

população. Um bom exemplo, foi a emergência do vírus Ebola na região central do 

continente, que afetou milhares de pessoas e causou muitas mortes. (ALEXANDER 

et al., 2015)  

  É necessário, portanto, entender quais são as principais doenças que podem 

impactar atividades militares na África e as medidas de bioproteção, dentro da 

atuação da Veterinária Militar, necessárias para proteger os militares brasileiros de 

doenças transmitidas por vetores e zoonoses num cenário de possível emprego do 

Contingente Brasileiro em Missão de Paz da ONU no Continente Africano. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Militares podem se expor a doenças em atividade de treinamento ou em 

ações de conflito. Quando militares são empregado em outros países, precisam se 

deslocar e atuar em diferentes ambientes se expondo às doenças endêmicas e 

emergentes destes locais. É possível que este grupo seja mais vulnerável e que a 

transmissão de doenças seja facilitada pela imunossupressão causada pelo estresse 

de combate, tanto em ações reais como em treinamentos. Estes profissionais podem 

ser considerados como grupo sentinela e ferramenta de vigilância epidemiológica 

(Figura 1) (HO et al., 2014; PAGES et al., 2010). Nessas regiões, os soldados 

entram em contato com a população, animais e com o ambiente, podendo se 

infectar com doenças, sendo vítimas e transmissores das doenças para os familiares 

no retorno para casa (RAPP et al., 2014). A figura a seguir apresenta uma 

representação dos riscos ambientais para os militares em operação: 

 

 

 

Figura 1. Ambiente operacional: possibilidade de exposição a 
doenças transmitidas por vetores e zoonoses (animais selvagens, 
domésticos e sinantrópicos). Militares podem funcionar como 
sentinelas para emergência de doenças. 

 

 
Fonte: Pereira (2016) 
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A Doutrina Militar Terrestre brasileira prevê como instrumento da estratégia 

militar do uso do poder militar terrestre, oito elementos essenciais: Liderança, 

Comando e Controle, Informações, Movimento e Manobra, Inteligência, Fogos, 

Logística e Proteção. Todos são igualmente importantes no preparo e no emprego 

dos meios terrestres para o cumprimento de suas missões (BRASIL, 2003). A 

inteligência Militar nas operações é necessária para o planejamento e a execução 

dos planos de campanha, principalmente como fator preditivo, permitindo que os 

comandantes possam ter consciência situacional na hora da tomada de decisões. A 

inteligência militar atua identificando ameaças, minimizando incertezas e buscando 

oportunidades para o sucesso das operações (BRASIL, 2015). 

As disciplinas de Inteligência são os meios, sistemas e procedimentos utilizados 

para observar, explorar, armazenar e difundir informações referentes à determinadas 

situações, ameaças e outros fatores do entorno operativo. As disciplinas clássicas 

de Inteligência classificam-se de acordo com a natureza da fonte ou do órgão de 

obtenção que a explora. Dentre elas, existe a inteligência sanitária (Medical 

Intelligence - MEDINT). Essa disciplina busca a análise de dados e informações 

sanitárias, bio-científicas e epidemiológicas relacionadas com a saúde humana e 

animal. De caráter essencialmente técnico, participa principalmente das fases de 

orientação e produção do ciclo de inteligência. A Inteligência Sanitária contribui com 

a determinação das capacidades sanitárias do comando correspondente e com o 

planejamento das medidas sanitárias preventivas necessárias, tanto na fase de 

preparação da Força Terrestre, como durante seu desdobramento na área de 

operações (BRASIL, 2015).  

O Veterinário Militar atua na veterinária preventiva (assistência veterinária e 

inspeção de alimentos), na medicina preventiva (no controle de zoonoses e de 

doenças que envolvem animais em seus ciclos e são transmitidas ao homem 

indiretamente). Além disso, atua no controle da qualidade da água e na Gestão 

ambiental (BRASIL, 2014; SOARES et al., 2013). Este profissional, baseado nos 

conceitos de saúde única – One Health (Saúde Humana, saúde animal e saúde 

ambiental), pode atuar desde a disciplina de inteligência sanitária até o 

assessoramento ao comando e controle no planejamento e execução das medidas 

sanitárias preventivas, dentro da área logística (HO et al., 2014; SOARES et al., 

2013; WHO, 2017). 
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O Exército Brasileiro, dentro do objetivo Nacional de Defesa, foi empregado em 

missões de paz pelo mundo, ocupando grande destaque no cenário de operações 

de paz sob a égide das Nações Unidas. Participou em mais de 50 missões e enviou 

cerca de 50 mil militares para o exterior (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018). A 

atuação da veterinária militar no Haiti (MINUSTAH) se destacou entre os anos de 

2005 e 2017 (ANDRADE LIMA, 2016; SOARES et al., 2013). 

Atualmente, a ONU atua em 14 operações de manutenção da paz, espalhadas 

pelo mundo. Sete delas ocorrem no continente africano, sendo seis na África 

subsaariana, região situada ao sul do deserto do Saara. Será dado destaque às 

operações de paz que ocorrem nessa região, por apresentarem características 

fisiográficas e culturais semelhantes. A região subsaariana é também chamada de 

África negra. A região ao norte se assemelha mais aos países do oriente médio. As 

6 missões de paz em destaque são: MINUSMA (Mali), MINUSCO (República 

Democrática do Congo), MINUSCA (República Centro Africana), UNMISS (Sudão do 

Sul), UNISFA (Abyei, Sudão) e UNAMID (Darfur, Sudão). Todas localizadas na faixa 

central do continente africano (UNITED NATION PEECEKEEPING, 2018). 

Segundo dados do banco mundial, quase metade da população da África 

subsaariana vive abaixo da faixa de pobreza (BETHONY et al., 2011). Neste 

continente, devido a precariedade das condições de vida e da saúde pública, a 

população é afetada por doenças que são incomuns em países desenvolvidos e que 

afetam muitas pessoas em países em desenvolvimento. São as chamadas Doenças 

Tropicais Negligenciadas (DTN). Cerca de 85% da população mais pobre da África 

sofre com as DTN. Dentro das DTN, existem as Doenças Zoonóticas negligenciadas 

(DTN zoonóticas) que são comuns nesse continente. Algumas merecem destaque 

como: Raiva, equinococose, teníase, cisticercose e trematodíase (Transmitidas por 

alimentos). A presença de muitas propriedades rurais pobres proporciona um 

contato maior da população com animais, facilitando o contágio. Essas propriedades 

funcionam como meio de subsistência e meio de nutrição para essa população 

(WHO, 2017).  

As doenças transmitidas por vetores do continente africano merecem destaque 

devido ao impacto que causam à população. As arboviroses estão presentes e 

possuem uma grande variedade de vírus e de mosquitos transmissores. Muitas 

arboviroses emergem no continente, do ciclo silvestre para o ciclo urbano, irradiando 

para outras regiões. Dá-se destaque à Febre amarela (YFV), Febre do Oeste do Nilo 
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(WNV), Zika (ZKV) e Dengue (DenV). No entanto, outras arboviroses já foram 

identificadas como Banzi, Bwamba, Bunyamwera, Germiston, Ilesha, Lumbo, 

Middelburg, Ndumu, Ngari, Ntaya, O’nyong-yong, Pongola, Rift Valley fever, Semliki 

Forest, Shuni, Simbu, Sindbis, Spondweni, Uganda S e Wesselsbron (BRAACK et 

al., 2018; MUTEBI; BARRETT, 2002; WITKOWSKI et al., 2014). Parasitas 

transmitidos por vetores também são frequentes como a malária, a doença do sono, 

doença de chagas, leishmanioses e as riquetsioses (FRIEND, 2006; WHO, 2017) 

Doenças emergentes virais transmitidas por animais são ameaças frequentes. A 

epidemia do Ebola que assolou países africanos (BRICKNELL et al., 2016) e 

infecções pelo vírus Lassa (SHAFFER et al., 2014) são exemplos de doenças que 

podem acometer militares trazendo grande prejuízo para tropas desdobradas. 

Doenças transmitidas por vetores, doenças transmitidas por contato com 

animais, doenças transmitidas pela ingestão de água e alimentos são de interesse 

da inteligência sanitária no contexto da saúde única e que devem ser analisadas 

pelo Veterinário Militar em atuação ao apoio no desdobramento de tropas. Além 

disso, uma série de medidas profiláticas, após a análise dos dados, devem ser 

tomadas para a proteção de saúde dos militares em áreas consideradas de risco, 

como é o caso dos locais onde as tropas em missão de Paz da ONU estão atuando 

na África (HO et al., 2014; SOARES et al., 2013; WHO, 2017). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 Foi realizada revisão sistemática do assunto, através da consulta bibliográfica 

à manuais doutrinários e trabalhos científicos. Quanto à natureza, o presente estudo 

caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo aplicada para a solução do problema 

específico levantado. Trata-se de uma revisão bibliográfica, que foi realizada pela 

leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, auxiliando na análise e na 

síntese dos resultados de publicações importantes no meio acadêmico e periódicos 

indexados. A revisão sistemática contemplou as fases de levantamento e seleção de 

artigos científicos de interesse; a leitura analítica dos artigos; organização das fontes 

no Mendley; a discussão baseada nos artigos analisados e a conclusão. As fontes 

de busca foram: 
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- Artigos científicos das bases de dados do Google acadêmico, PubMed, do LILACS 

e do SCIELO;  

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

- Manuais doutrinários do Exército Brasileiro. 

- Base de dados em saúde sobre a África 

  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Medicina Veterinária Militar em operações 

 

 A medicina veterinária possui uma ampla área de atuação, sendo necessário 

definir o papel da profissão no seu ramo militar.  A atuação do profissional de 

Medicina Veterinária pode ser dividida na área de saúde e bem-estar animal, na 

área de produção animal e na área de saúde pública, este último mais voltado para 

a saúde humana. Na área de saúde pública, o Médico Veterinário utiliza seus 

conhecimentos sobre saúde animal para auxiliar na proteção da saúde humana, 

dentro da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. Este contexto tem maior 

relação com os conceitos de Saúde Única (One Health) em que a saúde humana, 

animal e ambiental estão interligadas (SOARES et al., 2013). 

 A atuação do Médico Veterinário na área militar envolve a saúde de equinos e 

caninos, e em menor escala, na saúde de animais silvestres e animais de produção. 

A sua atuação também envolve a  área  de saúde pública, com ênfase na vigilância, 

que por definição é a observação de eventos para coleta de dados, ações de 

inteligência, fiscalização e segurança, reconhecendo e monitorando ameaças e 

impedindo que danos ocorram (SOARES et al., 2013). 

 A estratégia de atuação de inteligência em saúde e preparação das tropas 

brasileiras devem seguir uma doutrina própria. Rapp et al (2014) apresentam a 

estratégia de proteção de saúde das tropas Francesas empregadas em missões no 

exterior e este formato apresentado é aplicável às tropas brasileiras em missões de 

paz, pela natureza de emprego: Atuação em países com desenvolvimento 

socioeconômico baixo; de clima tropical; saúde precária; grande número de 
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hospedeiros e de vetores de doenças infecciosas; Infraestrutura em saúde 

desorganizada ou inexistente.  

 Adaptado à realidade do Exército Brasileiro, os trabalhos se iniciam na fase 

de mobilização das tropas. Nessa fase de preparação, da disciplina de Comando e 

Controle, avalia-se os riscos de saúde e os possíveis impactos na tropa. Busca-se 

dados da literatura científica sobre doenças que ocorrem no ambiente operacional, 

dados de medicina de viajantes, prevalência, incidência, ciclos, formas de controle e 

prevenção. Busca-se, também, dados de histórico de ocorrências de doenças e de 

soroprevalência de tropas já empregadas. Com estes dados, é possível iniciar a 

preparação das estruturas de apoio em saúde e as orientações aos militares a serão 

desdobrados, quanto às medidas de proteção individuais, métodos de prevenção e 

ações a serem tomadas (MURRAY & HORVATH, 2007; RAPP et al., 2014). 

 Já na fase do desdobramento das tropas para o ambiente operacional, os 

militares devem seguir o planejado quanto as medidas de proteção individuais 

(Imunizações, Uso de material de proteção e Quimioprofilaxia) e medidas de 

proteção coletivas (Vigilância ambiental, Vigilância sanitária e educação em saúde), 

para a manutenção da operacionalidade das tropas (MURRAY & HORVATH, 2007; 

RAPP et al., 2014; SOARES et al., 2013). 

 Em caso de infecção, a adoção de medidas mitigadoras que possam evitar 

que militares desenvolvam doenças, como a quimioprofilaxia pós exposição (RAPP 

et al., 2014). 

 E na fase de desmobilização, seja em função de baixas por doenças ou na 

retirada das tropas por término de operação, a adoção de cuidados médicos e 

psicológicos; o diagnóstico laboratorial; a investigação de surtos e a produção de 

dados epidemiológicos; rastreamento para identificação de início de surtos e a 

quarentena dos militares para retorno aos seus lares, em segurança (PAGES et al., 

2010; RAPP et al., 2014; SOARES et al., 2013). A seguir, a figura apresenta a 

representação da estratégia de atuação da saúde militar:  
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Figura 2. Fluxo de infecção em ambiente operacional e o modelo de estratégia de intervenção do apoio em 
saúde do Exército Brasileiro às tropas desdobradas. 

 
Fonte: adaptado de Rapp et al. (2014)  
  

 Dentro da estratégia proposta, a função do Médico Veterinário Militar é bem 

dinâmica e interdisciplinar. Atuando na fase de mobilização (Inteligência sanitária e 

Vigilância epidemiológica) e na preparação; Atuando no ambiente operacional 

(Auxiliando nas medidas de proteção individuais e coletivas) e em programas de 

Vigilância. Atuando na Vigilância Sanitária (inspecionando alimentos e a higiene nas 

áreas de preparação de alimentos) e Vigilância Ambiental (Controle de hospedeiros 

e vetores em casos de surtos; controle de qualidade da água, controle de 

poluentes); na Quimioprofilaxia, imunização e tratamento de animais; na 

Colaboração com agências militares e civis; no Diagnóstico laboratorial e na 

vigilância epidemiológica (HO, HWANG & LEE, 2014; RAPP et al., 2014; SOARES et 

al., 2013). 
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4.2 ANALISE DE RISCOS DO AMBIENTE OPERACIONAL  

  

 A região subsaariana, que ocupa a maior parte do continente africano, é 

composta por diversos países com característica semelhantes, devido à cultura, o 

desenvolvimento econômico e a população. No conjunto, essa região sofre com a 

pobreza, conflitos armados, baixo desenvolvimento econômico e fragilidade dos 

estados. Esse cenário instável contribui para profundas mudanças nos governos de 

alguns países, crises de segurança e, como consequência, crises humanitárias. 

(THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, 2017). 

 Devido à instabilidade na região, diversos países já desdobraram tropas para 

o continente para ações diversas. O impacto das doenças do continente africano nas 

atividades militares reduz o tempo de permanência na ação e requer aumento nos 

cuidados na desmobilização. Vários eventos já foram documentados na literatura 

científica e que merecem atenção, conforme a figura a seguir: 

 

Figura 3. Mapa do continente africano com as ocorrências de doenças infecciosas em militares 
desdobrados 

 
Fonte: DEMONCHEAUX et al., 2012; DURAND et al., 2003; ENKHTSETSEG et al., 2016; HESSE et al., 

2017; HOKE, 2005; JOSE SANCHEZ et al., 2006; KORZENIEWSKI; SKORCZEWSKI, 2011; 

MARIMOUTOU et al., 2011; MAYERS, 1999; MAYET et al., 2010; PAGES et al., 2010; SOOD et al., 

2017; TUCK; GREEN; ROBERTS, 2003; WALLACE, 1996; WATIER-GRILLOT et al., 2017. 
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Tabela 1. Principais Zoonoses e Doenças transmitidas por vetores que ocorrem nos países com Missões de 
Paz da ONU na África. (+++: Elevado/ ++: Médio/ +Baixo/ - Sem risco ou sem registro).  
 

 Países 

 

Doenças 

RDC Mali Sudão do Sul Sudão RCA 

Zoonoses Ebola +++ - ++ - + 

Lassa - + - - + 

Raiva +++ +++ + +++ +++ 

Marburg + - - - - 

Doenças 

transmitidas 

por vetores 

Febre 

hemorrágica 

Crimea-Congo 

 

++ + ++ +++ ++ 

Febre Rift Valley  ++ ++ +++ +++ ++ 

Febre amarela 

 
+++ +++ +++ +++ +++ 

Dengue +++ +++ +++ +++ ++ 

Febre do oeste do 

nilo 
+++ + +++ +++ +++ 

Malária ++ +++ + - +++ 

Leishmaniose 

Visceral 
- - +++ +++ - 

Filarioses ++ ++ +++ +++ +++ 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de WHO, 2017; WHO, 2006; WHO, 2007. 

  

4.3 SAÚDE E DESENVOLVIMENTO  

 

 Os países da África sofrem com os problemas de saúde e necessitam de um 

maior desenvolvimento econômico e social, com investimentos substanciais na 

saúde da população. A região tem carência de sistemas de saúde efetivos que 

atendam a população com diagnóstico, tratamento e métodos de prevenção. Além 

disso, o ciclo de pobreza e precariedade da saúde funcionam como causa e efeito 

para o surgimento de doenças. O desenvolvimento necessário passa por 

investimentos em distribuição de água de qualidade, tratamento de efluentes, 

monitoramento ambiental, educação e governança do sistema, além dos 

investimentos diretos no tratamento e prevenção de doenças. O continente sofre 
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com as doenças negligenciadas (HIV/AIDS, Tuberculose e Malária) e emergentes 

(EBOLA vírus) (WHO, 2017; WHO, 2007). 

   

 

4.4 CONFLITOS ARMADOS 

  

 Os conflitos armados nos países do continente africano são internos, 

geralmente complexos e prolongados. Envolvem o crime organizado, disputa por 

recursos (minerais e territórios), descontentamento de minorias e ausência do 

estado, com a formação de grupos armados (THE INTERNATIONAL INSTITUTE 

FOR STRATEGIC STUDIES, 2017). 

 Exemplo desse cenário, é a situação atual da Republica Centro Africana. O 

país apresenta um cenário de instabilidade desde o século XIX. A França colonizou 

este país, na tentativa de obtenção de recursos, com coerção e violência sobre a 

população, criando estratificação étnica e religiosa. Do processo de descolonização, 

na década de 60, até os dias atuais o país viveu sucessivos governos instáveis, que 

não atenderão as necessidades da população. Governos considerados despóticos e 

com a ocorrência de sucessivos golpes de estado. Aliados à instabilidade, o principal 

motor dos conflitos é econômico. Grupos tentam dominar o comércio de Diamantes 

e territórios com pastagens para o gado. Estes grupos são armados e tentam 

dominar a população e o cenário político. O resultado é a violência generalizada, 

frequente ameaça de genocídio e fuga de pessoas para áreas de refúgio, 

necessitando de intervenção externa para a manutenção da Paz (ABDENUR & 

KUELE, 2017). 

 Esse cenário descrito varia entre os países, no entanto gera resultados 

semelhantes de pobreza, ausência do estado, populações sem assistência e 

migrações, que impactam diretamente na saúde (ABDENUR & KUELE, 2017; THE 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, 2017). 
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4.5 PRINCIPAIS DOENÇAS (ZOONOSES E TRANSMITIDAS POR VETORES)  

 

 Dentro da estratégia de atuação de apoio em saúde proposto, e dentro das 

atribuições do médico veterinário militar, as doenças serão divididas em Doenças 

transmitidas pela alimentação; Doenças transmitidas pela água; Doenças 

transmitidas por vetores e Zoonoses. 

 Outra grande preocupação, dentre as doenças que serão descritas, é a 

sobreposição de áreas de ocorrência de febres hemorrágicas. O que requer dos 

sistemas de saúde que apoiam as tropas desdobradas uma grande capacidade de 

diferenciação de diagnóstico, para possíveis surtos, auxiliando nas ações de 

prevenção. 

 

4.5.1 DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ALIMENTAÇÃO 

 

 Doenças de origem alimentar são um grupo de patologias, principalmente 

parasitárias, transmitidas por problemas na manipulação de alimentos, fornecimento 

de alimentos crus mal higienizados ou problemas na preparação (WHO, 2017). 

 Nesse grupo estão as Trematodíases de origem alimentar, a Equinococosee 

a Teníase. Estes parasitas possuem ciclos de vida complexos e possuem 

hospedeiros reservatórios (WHO, 2017). 

  O foco da prevenção deste grupo é a redução do risco de infecção e o 

tratamento com anti-helmínticos. Atividades de vigilância sanitária e inspeção de 

alimentos são essências para a prevenção desse grupo de doenças, principalmente 

no caso de a rede de abastecimento for local (ANDRADE LIMA, 2016) . 

 

4.5.2 DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA 

 

 Nesse grupo de patologias, temos as parasitoses transmitidas pela a ingestão 

de água contaminada, como a Esquistossomose, Parasitoses intestinais e a 

Dracunculíase. 

 O controle da qualidade da água é outro ponto essencial do trabalho da 

vigilância sanitária junto a tropas desdobradas. A captação e utilização de água com 
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origem conhecida, o tratamento adequado, o uso de cloração e o destino correto das 

águas utilizadas nas áreas de base são os pontos cruciais da proteção da tropa. 

  

 

4.5.3 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES 

  

 Doenças transmitidas por vetores têm um grande impacto nas atividades 

militares, podendo reduzir a capacidade de combate ou até causar a suspensão de 

operações. Devido as medidas de higiene, medidas profiláticas e controle ambiental 

algumas tem seu impacto minimizado (peste bubônica, febre amarela, tifo 

epidêmico), outras seguem sendo uma preocupação (Malária e Dengue) e o 

surgimento de novas ameaças (Chykungunya e Febre do Oeste do Nilo).  Para isso, 

medidas de controle de vetores e de proteção individuais são necessários para 

reduzir o número de casos entre militares (PAGES et al., 2010). 

 Dois grupos de doenças se destacam na transmissão por vetores: Os 

arbovírus e Parasitas transmitidos por vetores. 

 

ARBOVÍRUS 

  

Febre amarela 

  

 Febre amarela é uma febre hemorrágica viral, transmitida por mosquitos 

infectados. O vírus faz parte da família Flaviviridae, gênero Flavivirus. Os 

hospedeiros vertebrados são os primatas e humanos, e os hospedeiros artrópodes 

são mosquitos. Os sinais clínicos no homem variam de brando a severos. Apenas 

15% dos infectados desenvolvem a doença grave, a maioria desenvolve febre 

branda com boa recuperação (MUTEBI; BARRETT, 2002). 

 A doença é endêmica em quase todos os países africanos, conforme o mapa 

de risco à seguir, da figura 4: 
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Figura 4. Mapa de risco da Febre Amarela.  

 

Fonte: adaptado de WHO, 2017. 

 

 Estima-se a ocorrência de 51.000 – 380.000 casos severos a cada ano, com 

19.000 – 180.000 mortes na África Subsaariana (BRAACK et al., 2018). 

 O ciclo de transmissão envolve o ciclo silvestre, o ciclo intermediário ou rural 

e o ciclo urbano. Em todos os ciclos, os mosquitos do gênero Aedes estão 

envolvidos. Sendo o ciclo urbano, o que envolve o mais famoso: Aedes aegypti 

(MUTEBI; BARRETT, 2002). 

 Apesar da ampla distribuição da doença na África, com o surgimento da 

vacina efetiva, segura e barata, os casos vêm sendo controlados iniciando-se o a 

limitação da distribuição da doença e da emergência de surtos (LETA et al., 2018). 

No entanto, tropas desdobradas devem ser imunizadas para evitar casos (PAGES et 

al., 2010). Não se descarta, no entanto, que modificações genéticas no vírus 

possam fazer surgir novas variantes que poderiam fazer emergir surtos, que 

afetassem até indivíduos imunizados. Por isso, a medidas de proteção da tropa 

devem ser implementadas como o controle de vetores em áreas de base e as 

medidas de proteção individuais (Repelente, impregnação de fardas e uso de 

telheiros), para se evitar a infecção com o vírus. Outra medida importante é a 

necessidade de um sistema de diagnóstico diferencial com outras febres 

hemorrágicas que ocorrem na região, para ações de prevenção. 
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Dengue 

  

 A dengue tem ampla distribuição na África. Possui 4 sorotipos distintos na 

filogenia e na antigenicidade, que causam a febre ou febre hemorrágica em 

humanos. Todas as variantes tiveram a sua origem de um ciclo silvestres, 

provavelmente de primatas. É a arbovirose que mais causa doença e morte. Os 

principais transmissores são os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

 O mapa de risco da figura 5 mostra a área de ocorrência do vírus: 

 
Figura 5. Mapa de risco da Febre Amarela. 

 
Fonte: adaptado de WHO, 2017 

 

Rift Valley Fever 

 

 É um vírus pertencente a Família Bunyaviridae, gênero Phlebovirus, causador 

de uma severa doença zoonótica em humanos e animais (Bovino, ovinos, caprinos e 

camelos). Acredita-se que seja endêmico em muitos países da África. A severidade 

da doença pode levar a casos de mortes em humanos, com a taxa de fatalidade 

variando de 24-38% em surtos registrados no continente. Além disso, causa morte 
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nos animais, principalmente de criações causando um forte impacto econômico 

(LETA et al., 2018).  

 A transmissão pode ocorrer através do contato com fluidos corporais ou 

carcaças de animais infectados (principalmente risco ocupacional de pessoas que 

trabalham com criações e veterinários); pelo consumo de produtos de origem animal 

não cozidos ou pasteurizados; Picadas de mosquitos Cullex ou Aedes infectados 

(LETA et al., 2018; WHO, 2017). 

 Os sinais clínicos são brandos, semelhante à uma gripe, no entanto um 

pequena porcentagem pode desenvolver as formas graves como a forma ocular 

(pode levar a cegueira), a meningoencefalite (podendo aparecer 60 dias depois) e a 

febre hemorrágica (LETA et al., 2018). 

 Uma série de cuidados devem ser tomados para evitar o contágio por esta 

doença: 

 Verificar a presença de criações de animais próximo às bases; 

 Vacinação aos animais em casos de surtos de animais, realizando medidas 

de restrição de movimento de animais e abates sanitários; 

 Controle de vetores artrópodes no entorno das bases e medidas de proteção 

individuais; 

 Vigilância sanitária e inspeção de alimentos evitando o fornecimento de 

alimentos com cocção inadequadas e leite cru ou não pasteurizado. 

 Outra preocupação é o risco potencial de transporte da doença para outras 

partes do mundo pelo transporte de animais e produtos de fazendas; humanos; 

mosquitos ou o risco de uma ação de bioterrorismo (LETA et al., 2018).  

O mapa de risco da figura 6 mostra a distribuição da doença nos países da 

África, incluindo todos os que possuem missões de Paz, atualmente. 
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Figura 6. Mapa de risco da Febre do Vale Rift. 

 
Fonte: adaptado de WHO, 2017. 

 

Febre do oeste do Nilo 

 

 O Vírus da Febre do oeste do Nilo é considerado o mais importante agente 

causador de encefalite viral no mundo. O vírus faz parte da família Flaviviridae. Na 

maioria dos casos a infecção é assintomática a leve. A mortalidade atinge 10% dos 

casos graves com sinais neurológicos. Outros animais também são susceptíveis 

como cavalos e aves. Aves são hospedeiros amplificadores e transmitem o vírus 

mosquitos do gênero Cullex sp., principal transmissor da doença. A viremia em 

humanos e cavalos costuma ser baixa. É das aves que mosquitos se infectam, 

devido à alta viremia, transmitindo aos humanos e equinos. Por esse motivo, em 

situações de surtos em humanos ou equinos, acontecem com surtos simultâneos em 

aves (BRAACK et al., 2018).  O mapa de risco a seguir da figura 7 mostra a 

distribuição de ocorrência de doença na África: 
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Figura 7 Mapa de risco do Oeste do Nilo.  

 
Fonte: adaptado de WHO, 2017. 

 

 As medidas de controle e proteção contra os vetores devem ser objeto de 

atenção de tropas desdobradas (PAGES et al., 2010). 

 

Outros arbovírus 

 

 Outros vários vírus transmitidos por artrópodes ocorrem na África, como Zika, 

Chicungunya, Banzi, Bwamba, Bunyamwera, Germiston, Ilesha, Lumbo, Middelburg, 

Ndumu, Ngari, Ntaya, O’nyong-yong, Pongola, Rift Valley fever, Semliki Forest, 

Shuni, Simbu, Sindbis, Spondweni, Uganda S e Wesselsbron.  

 Aqui cabe a atenção, no desdobramento de tropas quanto ao cuidado com as 

medidas de controle de base e medidas de proteção individuais. Muitas doenças que 

existem na África já atingiram outros países causando surtos, como ocorreu com o 

Zika vírus, em 2015. E grande preocupação dos comandos no momento da 

desmobilização de tropas. Pois indivíduos infectados podem transportar o vírus para 

o Brasil e disseminar a doença para familiares, e iniciar surtos não autóctones. A 

desmobilização deve ocorrer com o uso da quarentena e vigilância para a 

emergência de casos (BRAACK et al., 2018; VASCONCELOS & CALISHER, 2016). 
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PARASITAS TRANSMITIDOS POR VETORES 

 

Malária 

 

 Malária é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero 

Plasmodium sp., que são transmitidos para o homem por mosquitos do gênero 

Anopheles sp.. O parasita tem ampla distribuição e possui cinco espécies que mais 

afetam o homem: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, 

Plasmodium malariae, and Plasmodium knowlesi (JOSE SANCHEZ et al., 2006).  

Estima-se que a doença afete 300 – 500 milhões de pessoas no mundo, sendo 90% 

na África. Os impactos para a saúde e para a economia são enormes, e a doença 

hoje é correlacionada com outras duas doenças, HIV e tuberculose, que juntas tem 

um efeito devastador na população, produzindo inúmeras mortes (WHO, 2007). O 

mapa a seguir, da figura 8, mostra a área de ocorrência da doença, que afeta quase 

a totalidade da África Subsaariana.  

  

Figura 8. Mapa de risco da Febre Malária.  

 
  Fonte: adaptado de WHO, 2017. 
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 A seguir, a figura 9, mostra o mapa de risco com o número de casos/1000 

habitantes: 

 

Figura 9. Mapa de risco da Febre Malária  

 
Fonte: adaptado de WHO, 2017 

 Nas atividades militares, a malária é a doença mais descrita e que mais 

impacta a saúde de militares desdobrados (JOSE SANCHEZ et al., 2006; MURRAY; 

HORVATH, 2007; RAPP et al., 2014). Outro fator importante nesse continente, que é 

endêmico para a doença, é que a doença tem re-emergido em locais com conflitos 

armados e agitação civil. Isso tem levado a destruição do sistema de saúde e 

deslocamento de refugiados de áreas não endêmicas ou controladas para áreas 

com alta taxas de casos de malária, iniciando grandes epidemias (WHO, 2007). 

 O Brasil possui o registro de Jose Sanchez et al.(2006) no desdobramento de 

tropas para missão de paz em Angola. É descrita a ocorrência de casos entre os 

militares e 3 óbitos pela infecção por malária. Os autores descrevem, ainda, a 

estratégia utilizada para a prevenção, com o uso de quimioprofilaxia com 

mefloquine. No entanto o trabalho não deixa claro se houve uma preparação de 

inteligência em saúde, quanto as medidas de proteção individuais e estratégia de 

proteção das bases. O artigo tem grande valor histórico para direcionar a criação de 

uma doutrina de saúde preventiva. A Semelhança de outras forças armadas que 

lançam mão de estratégias de saúde e proteção da tropa (HO; HWANG; LEE, 2014; 

MURRAY; HORVATH, 2007; PAGES et al., 2010; RAPP et al., 2014). 
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 As estratégias de proteção individuais, no caso da malária, são as mais 

importantes.  

 O uso de doses adequadas de medicamentos para a profilaxia (mefloquine, 

chloroquina, doxiciclina, primaquina e atovaquone-proguanil); 

 Uso de repelentes e a adequada reaplicação ao longo das atividades; 

 Uso de impregnação de fardas ou fardas impregnadas de fábrica; 

 Uso adequado da vestimenta, reduzindo as áreas do corpo expostas; 

 Uso de teleiros impregnados; 

 Outras medidas de controle nas áreas das bases, também são importantes. 

No entanto deve-se ter a atenção com a resistência dos vetores aos inseticidas. O 

continente já apresenta países onde os vetores são resistentes à alguns inseticidas 

(WHO, 2017). Existe, nesse caso, a necessidade de um manejo controlado por 

profissionais da saúde, como o Médico Veterinário. 

 

Leishmanioses 

  

 Grupo de doenças consideradas negligenciadas pela Organização Mundial da 

Saúde e que afeta principalmente populações pobres. Associadas principalmente à 

má-nutrição, baixa imunidade, migrações, falta habitações estruturadas e falta de 

governança. Apresenta 3 formas de doença: Leishmaniose visceral ou Kalazar (a 

mais grave das formas, podendo causar morte em 95% dos casos não tratados); 

Leishmaniose cutânea (a forma mais comum) e a leishmaniose muco-cutânea 

(WHO, 2017).  

 A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania, pertencentes a 

família Trypanossomatidae, e são transmitidos pela picada de mosquito do genero 

Phlebotomus. A epidemiologia da doença depende das características do parasita, a 

ecologia dos vetores, a exposição e o comportamento da população e a presença de 

hospedeiros reservatórios(WHO, 2017). 

  A região leste da África é a mais afetada, incluído o Sudão e Sudão do Sul. 

Conforme o mapa de risco, na figura 10, a seguir: 
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Figura 10. Mapa de risco da Leishmania sp.  

 
Fonte: adaptado de: WHO, 2017. 

 

 Importância do uso de medidas de proteção individuais e de controle de 

vetores. Atividades de vigilância ambiental e controle de reservatórios (Canino 

errantes). 

 

Tripanossomíase africana Humana 

  

 Conhecida como doença do sono, essa doença é causada por protozoários 

do gênero Tripanososma. O vetor da doença é a mosca tsé tsé (Glossina genus) 

que infecta humanos e animais. Essa mosca tem ampla distribuição pela África, no 

entanto, a doença do sono não. A Doença ocorre na região central e oeste da África, 

principalmente RDC, RCA e Sudão do Sul (WHO, 2017). 

 Os indivíduos infectados e não tratados desenvolvem afecção neurológica, 

afetando o ciclo do sono. O não tratamento pode ser fatal (WHO, 2017). As medidas 

de controle das regiões endêmicas, tratamento dos humanos e animais afetados, 

vigilância epidemiológica e medidas de controle da mosca tsé tsé são as estratégias 

de controle adotadas pela WHO (2017) para o controle da doença. 
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Filarioses 

 

 As principais filarioses transmitidas por vetores são a Filariose Linfática 

(Elefantíase), causadas por Wuchereria bancrofti e a Oncocercose (Cegueira dos 

rios ou Mal do garimpeiro), causada pela Onchocerca Volvulos.  (WHO, 2017). 

 A filariose linfática é transmitida por mosquitos do gênero Cullex. Presente em 

áreas pobres, é uma doença crônica e incapacitante. Afeta linfonodos e vasos, 

interferindo no equilíbrio dinâmico dos líquidos do subcutâneo com os vasos(WHO, 

2014). 

 A oncocercose é transmitida por moscas do gênero Simulium. Os sintomas 

são a formação de nódulos pelo corpo. O parasita também pode afetar o nervo 

óptico provocando cegueira(WHO, 2007). 

 Existem na África programas para a erradicação das filarioses, com o controle 

dos vetores e distribuição de medicamentos em massa para os afetados. O Mali a 

RCD são áreas endêmicas, que iniciaram a distribuição em massa de 

medicamentos, porém ainda não atingiram 100% do território. Sudão, Sudão do Sul 

e RCA são áreas endêmicas sem a introdução de programas de controle das 

filarioses (WHO, 2017). 

 As duas doenças são endêmicas nas regiões mais pobres da África e 

merecem a atenção quanto aos cuidados de proteção individuais e nas áreas de 

base. 

  

Crimea-Congo Hemorrafic Fever 

 

 Doença que faz parte do grupo das doenças hemorrágicas, que necessita de 

diagnóstico diferencial. É causada um Nairovirus, da família Bunyaviridae. O vetor 

principal é o carrapato do gênero Hyalomma. Na natureza, o vírus se mantém num 

ciclo que envolvem animais (Mamíferos e aves) e o vetor. Os animais funcionam 

como amplificadores do vírus e não costumam desenvolver a doença. No homem, 

88% das pessoas desenvolve a forma subclínica. Uma em cada oito pessoas 

infectadas desenvolve a forma grave (WHO, 2018). A área de distribuição da doença 

a seguir, apresenta o Sudão como área com mais casos notificados, dentro dos 

países objetos da presente revisão. 
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Figura 11. Mapa de risco da Doença Hemorrágica Crimea-Congo.  

 
Fonte: Retirado de http://www.who.int/emergencies/diseases/crimean-congo-haemorrhagic-
fever/Global_CCHFRisk_2017.jpg?ua=1 
 

 No âmbito da Inteligência em saúde, deve-se direcionar os objetivos dentro da 

prevenção e do diagnóstico. No objeto da prevenção, os cuidados de proteção 

individuais são os mais importantes:  

 Uso adequado do uniforme, protegendo o corpo dos carrapatos;  

 Impregnação de fardas;  

 Inspeção do corpo quanto presença de carrapatos;  

 Evitar áreas infestadas por carrapato; 

 Remoção cuidadosa dos carrapatos da pele, com pinça, sem esmaga-los. 

Correta higiene do local das picadas e das mãos após a remoção. 

 Evitar o contato com fluidos corporais de humanos e animais infectados.  

  As medidas de controle ambientais são difíceis, sendo o foco na redução da 

presença de animais nas áreas de base.  

 O diagnóstico é essencial para a identificação dos casos, devido a dificuldade 

da realização do diagnóstico clínico e diferencial. 
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ZOONOSES 

 

 Zoonoses são doenças que tem seu ciclo natural envolvendo animais e que 

podem ser transmitidas ao homem, como hospedeiro errático, causando-lhe agravo 

à saúde (WHO, 2017). Várias doenças possuem essa característica, inclusive 

algumas já descritas anteriormente no presente trabalho. No entanto, zoonoses 

transmitidas pela água, pela alimentação e por vetores entraram na classificação 

anteriormente proposta por conveniência. As zoonoses que são transmitidas por 

contato direto com os animais, carcaças e fômites entraram na classificação 

zoonose. 

 

Ebola 

 

 A doença causada pelo vírus ebola é uma das mais doenças mais virulentas 

do mundo, causando febre hemorrágica, de origem zoonótica, prevalente na região 

Oeste e Central da África. A doença é severa e com altas taxas de mortalidade, 

Variando entre 60-70%. Nos últimos 5 anos, grandes surtos ocorreram nessa região 

da África, causando um alerta mundial de risco pandemia. A doença afeta, 

principalmente, humanos e primatas (chimpanzés, gorilas e macacos)  (PASSI et al., 

2015; PIGOTT et al., 2014). A doença em humanos inicia-se como uma gripe, 

evoluindo para dores abdominais, emese e diarreia e chegando na fase de 

sangramento generalizado (PASSI et al., 2015). 

 O vírus pertence ao gênero Filovirus, família Filoviridae. É um vírus 

envelopado, não segmentado, RNA negativo, variando na morfologia, com o 

tamanho de 80 nm e apresentando partículas filamentosas (FELDMAN; GEISBERT, 

2012). 

 A primeira descrição da doença foi em 1976 com casos de febre 

hemorrágicas em pessoas no Sul do Sudão, Norte do Zaire e na República 

Democrática do Congo (RDC). O agente causador só foi isolado de amostras da 

RDC, dando origem ao nome, como referência ao Rio Ebola localizado a noroeste 

do país (FELDMAN; GEISBERT, 2012). Cinco subespécies foram descritas, desde 

então, e estão apresentadas aqui em ordem decrescente de virulência e letalidade: 

Zaire (Zaire ebolavirus), Sudam (Sudam ebolavírus), Bondibugyo (Bondibugyo 

ebolavírus), Tai Forest (Tai forest ebolavirus) e Reston (Reston ebolavirus). 
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 O ciclo de transmissão ainda não é conhecido totalmente, mas o vírus é 

transmitido ao homem e aos animais pelo contato com caças, contato direto com 

tecidos ou com fluidos corporais e pelo manejo ou consumo de animais infectados. 

Suspeita-se que os reservatórios da doença são morcegos frúgívos (Myonycteris 

torquata,Hypsignatus monstrosus e Eldolon helvun). Este primeiro grupo mantém o 

chamado Ciclo Silvestre. O vírus que circulava entre os morcegos, realizou o 

“SPILLOVER”, isto é, adquiriu capacidade de transmissão para novas espécies. 

Neste ciclo, pessoas e animais se infectam consumindo frutas que tiveram contato 

com os morcegos infectados (fluidos). Neste ciclo, ainda, pessoas e animais se 

infectam entrando em contato com carne de animais que estavam infectados.. O 

Ciclo Rural envolve pessoas que inicialmente se infectam no ciclo silvestre e 

transmitem para a população de pequenos povoados. A transmissão aqui ocorre 

principalmente no momento dos cuidados com doentes (contato direto ou com 

fluidos corporais). A cultura também pode influenciar na transmissão. Nos rituais 

fúnebres, os corpos são manipulados (Limpos) por familiares (principalmente 

mulheres) e curandeiros, e transportados por várias pessoas até o momento do 

enterro. O ciclo urbano mantém a característica de contato com pessoas 

infectadas. E nos Ambientes Hospitalares transmissão ocorre entre doentes e 

profissionais de saúde, na falha dos processos de controle de infecção e 

procedimentos padrões de precaução (ALEXANDER et al., 2015). 

 Os principais fatores conhecidos da transmissão da doença são: O processo 

de “SPILLOVER” para novas espécies; As variações sazonais do clima e a 

disponibilidade dos recursos podem determinar o adensamento de espécies 

possibilitando a transmissão do vírus; Conflitos armados, migrações, crescimento da 

população, infraestrutura de saúde debilitada e pobreza auxiliam na dimensão dos 

surtos; Práticas sociais e culturais como consumo de carne de caça, rituais fúnebres, 

curandeirismo e medo da medicina convencional auxiliam na transmissão e na 

manutenção dos surtos (ALEXANDER et al., 2015).  

  Historicamente, a ocorrência da doença se deu em áreas da África Central. 

No entanto, nos últimos anos vários surtos ocorreram na região Oeste do continente, 

chamando a atenção da Organização Mundial da Saúde para o preocupação 

internacional de emergência em saúde pública (ALEXANDER et al., 2015). Nos 

países que hoje possuem missões de paz, em ordem decrescente de número de 

casos, a RDC, o Sudão do Sul e a República Centro Africana estão no foco de 
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nossa análise. O Mapa a seguir, da figura 12, mostra o mapa de predição para a 

ocorrência de surtos, o que corrobora com maior número de ocorrência de casos 

(PIGOTT et al., 2014). 

 

Figura 12. Mapa de risco da Virus Ebola.  
 

 
Fonte: adaptado de WHO, 2017 

 

 A região descrita como área em risco para a emergência do ebola, também é 

a região com pobreza e violência, onde ocorrem as crises humanitárias. Os conflitos 

induzem as migrações em massa, o que aumenta o número de indivíduos 

susceptíveis. Esse fator auxilia na desorganização dos sistemas públicos, 

principalmente de saúde. Esse é o principal fator que impacta ações de saúde na 

região e favorece a emergência de doenças (WHO, 2017).  

 Na possibilidade da emergência de surtos em locais onde tropas brasileiras 

possam estar desdobradas, certamente o contingente será empregado para a 

manutenção da ordem e entrará em contato com a população. Isso seria um risco 

para os militares se infectarem. Algo semelhante já ocorreu na missão de paz do 

Haiti, após o terremoto de Janeiro de 2010, em que as tropas foram empregadas na 

ação humanitária e ficou exposta às doenças que emergem em casos de 
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calamidade (SOARES et al., 2013). Nesses casos um sistema de saúde militar deve 

ser implementado com alto poder de organização e competência para atuar. A 

exemplo dos serviços de militares de saúde dos EUA (Liberia), da França (Guiné) e 

Reino unido (Serra leoa) (GUARRACINO et al., 2016). 

 As medidas preventivas básicas para a não ocorrência de casos seriam as 

que minimizam o contato com animais (morcegos frugívoros, macacos, chimanzés 

gorilas e pequenos antílopes), com carcaças (principalmente carne de caça) e frutas 

em áreas de alimentação de morcegos. A alimentação deve ser de origem 

conhecida e com a devida inspeção na cadeia de fornecimento pelos Médicos 

Veterinários responsáveis pela inspeção sanitária. Outra medida seria o uso de 

mapas de risco para a emergência de surtos de Ebola.  

  Outras medidas propostas por Alexander et al. (2015) nos casos de 

emergência dos surtos e para o controle de surtos: 

 Parcerias e coordenação em caso de emergência de surtos: Vigilância e 

rápida comunicação. Existe a necessidade de rápido diagnóstico 

(diferenciação com outras febres hemorrágicas), rápida identificação de 

surtos, respostas estratégicas, protocolos definidos e educação da população 

afetada. Nesse caso, também é necessária a participação de grupos 

científicos para predizer futuras epidemias; 

 Resposta nos casos de surtos: Vigilância integrada da saúde humana e 

animal, com engajamento de pesquisa, leis de vigilância sanitária e barreiras 

sanitárias; 

  Migrações: Controle de movimento de pessoas nas bordas das áreas de 

surtos; 

 A necessidade de contínuo acesso ao material genético nos casos de surtos: 

Para entender se houve variação genética que possa afetar a 

transmissibilidade do vírus 

 A utilização de carne de caça na alimentação e o deslocamento desse 

material: As caças são esfoladas e desossadas dificultando a diferenciação 

de carnes de animais domésticos produzidos para alimentação. A 

movimentação da carne caça aumento o risco de transmissão da doença, 

sendo necessário o controle de movimentação. 
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 A vacina é outra medida importante e já em desenvolvimento para proteção 

de militares, profissionais de saúde e populações expostas. Outro ponto importante 

é o potencial de utilização do vírus ebola como arma biológica, o que cresce de 

importância a utilização de vacinas como mediada de bioproteção (PASSI et al., 

2015).  

 

Lassa 

 

 Zoonose viral que causa febre hemorrágica em humanos. É considerada, 

depois do ebola, a segunda grande ameaça zoonótica à saúde pública no Oeste da 

África.  A doença tem como hospedeiro natural principal o roedor Multimammate, 

Mastomys natalensis. Que têm a sua ocorrência por uma extensa área da África 

Subsaariana. No entanto, segundo o mapa de predição de ocorrência de novos 

surtos, da figura 13, a ocorrência de novos casos se restringe ao oeste da África 

(FICHET-CALVET; ROGERS, 2009; MYLNE et al., 2015). 

 

Figura 13. Mapa de risco do Vírus Lassa. 
 

 
Fonte:  adaptado de WHO, 2017. 

 

 O vírus Lassa, da família Arenaviridae, causa uma doença hemorrágica 

aguda em uma pequena fração dos que são infectados. O fator importante dessa 

patologia é que em 80% das pessoas que entraram em contato com o vírus e que 
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desenvolveram anticorpos, não desenvolveram nenhum tipo de doença.  No entanto, 

esta doença apresenta 5% de taxa de mortalidade (MYLNE et al., 2015).  

 A transmissão pessoa a pessoa é possível caso haja contato com o sangue 

ou fluídos corporais de indivíduos infectados, no entanto á bastante raro. Diante da 

baixa capacidade de transmissão entre humano, cresce de importância a atenção 

com a hospedeiro reservatório que mantém a circulação do vírus no ambiente. O 

Mastomys natalensis é o principal reservatório da doença, e a população de 

roedores apresentam soroprevalência para o vírus entre 60 - 80%. A transmissão do 

vírus ocorre pelo contato de aerossóis das excretas dos roedores e pela Caça/ abate 

/consumo de roedores infectados (MYLNE et al., 2015). 

 Um fator importante, para o presente trabalho, é a atenção que deve ser dada 

a prevenção das doenças nas situações de pós-conflito e nas crises humanitárias. 

São nessas situações que as tropas de Paz são empregadas e tem o papel de 

promover a segurança e auxiliar na reorganização dos países em conflito. Nessas 

situações que ocorrem a emergência de doenças. Shaffer et al. (2014) demonstrou o 

aumento do número de casos após o conflito em Serra Leoa (1991-2002) com uma 

alta taxa de casos fatais. Os autores acreditam que os fatores que podem ter 

auxiliado no aumento do número de casos a expansão da área de ocorrência do 

reservatório; A migração da massa da população o que pode ter aumentado o 

contato com os reservatórios. Crianças, jovens adultos e grávidas forem os que 

apresentaram maior taxa de mortalidade. Outro fator descrito foi o clima 

(principalmente no período quente e seco). Nesse item cabe, confrontar com Fichet-

Calvet & Rogers (2009) que considera que a expansão da doença ocorre nos 

períodos chuvosos. No entanto, os últimos autores descrevem que no período de 

chuvas é o período em que se tem maior abundância de alimentos e que a 

expansão das áreas de ocorrência do reservatório é maior. O vírus tem maior 

capacidade de viabilidade em ambientes úmidos. No entanto é no período seco, em 

que o vírus de torna aerossol, é que a transmissão ao homem ocorre, pelas vias 

respiratórias. 

 Importante para a prevenção da doença é evitar o contato com os aerossóis 

das excretas de roedores, o contato direto com roedores e com fluidos corporais de 

pessoas infectadas. Cresce de importância o controle animais sinantrópicos nas 

áreas de bases; a vigilância em áreas de alimentação, evitando o acúmulo de 

alimentos expostos; O controle ambiental no destino correto do lixo das bases e nas 
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proximidades; Condições de diagnóstico rápido de possíveis casos e isolamento de 

doentes. O uso do Ribavirin em pacientes em quadro agudo de hemorragia, tem 

diminuído a taxa de mortalidade (MYLNE et al., 2015; SHAFFER et al., 2014) 

 

Raiva 

 

 Raiva é uma doença viral infecciosa que acomete humanos e animais, e que 

geralmente á fatal, causando uma afecção neurológica grave. Em 99% dos casos, a 

raiva é transmitida aos humanos por cães domésticos. O desenvolvimento da raiva 

humana pode ser prevenido com o uso da profilaxia pós exposição (PEP) em 100% 

dos casos, quando administrados rapidamente em pacientes mordidos por animais 

infectados. No entanto, o custo da PEP e da vacinação de cães em países pobre é 

bastante alto, o que inviabiliza seu uso. Por isso a doença é prevalente na África 

com grande número de mortes. No caso da África é possível ver, na figura 14, que a 

doença é prevalente em todo o continente (WHO, 2017). 

 

 

Figura 14. Mapa de risco do Vírus da Raiva ( adaptado de: WHO, 
2017) 
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 No caso de tropas desdobradas, não são incomuns os casos de mordidas de 

cães e a necessidade de uso da PEP. Inclusive com registro de casos de mortes de 

militares pela doença (RAPP et al., 2014).  

 O Principal fator de proteção de tropas desdobradas para ambientes de 

conflitos e em restruturação é o uso do PEP. Junto a isso, Um trabalho de vigilância 

epidemiológica com vacinação em massa dos cães errantes em locais com surtos; 

captura e eliminação de animais suspeitos, controle de natalidade de cães errantes 

e conscientização da população. 

 

Marburg 

 

 Doença causada pelo vírus do Marburg é descrita como uma doença 

hemorrágica e falência múltipla dos órgãos com a ocorrência de vários casos na 

região oriental e meridional dqa áfrica. É uma doença zoonótica, da família 

Filoviridae, que tem o morcego frugívoro Rousettus aegyptiacus como reservatório. 

A transmissão ocorre pelo contato da população humana com o reservatório. 

Primatas também se infectam, no entanto não a descrição de transmissão ao 

homem por primatas. A transmissão pessoa-a-pessoa já foi descrita, mas é rara. 

(PIGOTT et al., 2015).  

 Os casos de ocorrência da doença envolvem transito em áreas de mata e 

corte de árvores nas bordas de vilarejos, seguida da emergência de casos (WHO, 

2006). 

 A preocupação com este vírus é que ocorra o “SIPILLOVER” como ocorreu 

com o vírus da mesma família, o Vírus Ebola. Por esse motivo, tropas desdobradas 

devem ter o cuidado de evitar o contato com o reservatório e o cuidado no trânsito 

por áreas florestadas, dentro do mapa de risco, descrito a seguir. Outro ponto 

importante é a necessidade de diagnóstico diferencial com outras doenças 

hemorrágicas descritas na mesma região. 

 O mapa de risco descrito, na figura 15, a seguir mostra apenas a RDC com 

ocorrência da doença e área com vastas florestas: 
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Figura 15. Mapa de risco do Vírus Marburg( adaptado de: WHO, 2017) 
 

 

 

  

 Esta revisão pode reunir conhecimentos sobre as principais doenças 

infecciosas transmitidas por vetores e zoonoses que ocorrem no continente africano 

que podem impactar tropas desdobradas naquele terreno e sistematizar que dados 

são relevantes para ações de Inteligência sanitária. A revisão não esgota o assunto 

e serve para balizar a atuação de profissionais da área da saúde que tenha que 

atuar naquele continente.  

 A veterinária Militar tem um papel preponderante nas principais ameaças, que 

são as doenças emergente, no estudo e na prevenção de agravos à tropa. Ao juntar 

todas as atividades da Veterinária Militar (Inteligência em Saúde; Epidemiologia, 

Saúde Animal; Vigilância Sanitária e Vigilância ambiental) é possível perceber a 

importância do conhecimento da Medicina Veterinária para auxiliar a proteção da 

saúde humana, dentro dos conceitos da Saúde Única. As doenças Virais e 

parasitárias tiveram um destaque, devido ao impacto que causam nas populações 

atingidas e nos militares. A malária, com diversos casos ocorridos em militares, e o 

Ebola, como destaque da emergência que matou milhares de pessoas, são 

exemplos de que o investimento em pesquisa e o envolvimento de diversos atores é 

Ausente 
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importante para a manutenção da saúde e preparação para futuras ameaças como o 

bioterrorismo. Por isso a importância da atualização da Doutrina atual de Saúde, 

voltada basicamente para o atendimento de enfermos.  

 Outro fator preponderante é investimento por parte do Exército Brasileiro na 

pesquisa científica voltado para área de saúde. A formação de quadros ligados a 

pesquisa científica e o envolvimento de centros de pesquisa nacionais já 

consagrados é essencial para a descoberta de novas ameaças, novas tecnologias 

diagnósticas, produção de vacinas e de medicamentos. Dentro dessa idea, é 

necessário o investimento em áreas como a Epidemiologia; Georreferenciamento, 

Análise de Dados; Biologia molecular; Biotecnogia e muitas outras áreas do 

conhecimento que podem auxiliar na predição da emergência de doenças e de 

outras ameaças a saúde humana. Grandes exércitos, como dos EUA e França, 

estão na vanguarda do conhecimento da saúde militar. Tendo quadros preparados 

para ameaças futuras.  

 Os cinco países africanos onde ocorrem as sete Missões de Paz da 

atualidade, estão localizados na região mais problemática na ótica da presença de 

endemias e a emergência de doenças. Portanto, reforça, ainda mais a necessidade 

de ação da Inteligência em Saúde, para assessoramento dos Comandos a serem 

empregados, sendo o presente estudo uma ferramenta para auxiliar esta 

preparação.  

 Cabe ressaltar, ainda, que o assunto não se esgota nessa revisão. Pois se 

trata de uma revisão bastante extensa, sobre um continente inteiro. Sob essa 

perspectiva, trata-se de uma vasta região, com diferentes relevos, climas e 

vegetações. Não sendo possível tratar de todas as patologias que ocorrem em todo 

o território.  

  

  



38 
 

6. CONCLUSÃO 

 

 
 As atividades de bioproteção da tropa brasileira, dentro da atuação do 

Veterinário Militar, desde o levantamento de dados para a inteligência sanitária até o 

planejamento das medidas sanitárias preventivas, no Continente Africano são vastas 

mas essenciais para atuação junto as unidade de saúde. O presente trabalho 

levantou as principais ameaças, os mapas de ocorrência de doenças e as ações de 

saúde, envolvendo o veterinário militar.  Cabe aqui ressaltar da possibilidade de 

emergência de doenças, as quais ainda não se tem tratamento. As doenças 

hemorrágicas são grandes ameaças as atividades militares, a exemplo do Vírus 

Ebola. E, no caso de tropas estarem desdobradas no Continente Africano, no 

momento da emergência de surtos, as tropas de saúde devem estar organizadas 

para auxiliar os militares e a população que está sendo apoiada. E o Veterinário 

Militar deve ter preponderância tendo em vista que as doenças têm suas origens em 

ciclos que envolvem animais. O Planejamento preventivo deve se basear nos mapas 

descritos e no manejo ambiental. Foi possível observar que muito do que se 

preconiza para a prevenção das doenças, envolve educação em saúde na fase de 

preparação dos militares a serem empregados. Outro ponto importante e que 

necessita do auxilio de instituições de pesquisa são os recursos diagnósticos. Muitos 

desses recursos necessitam de pessoal especializado e com equipamentos de alta 

tecnologia, como o uso da biologia molecular e da biotecnologia.  

As atividades de planejamento de emprego de tropas são importantes para o 

sucesso das atividades militares, principalmente e regiões que necessitam de apoio 

das nações unidas para a pacificação de conflitos e ações humanitárias. As doenças 

endêmicas e emergentes são as principais preocupações das unidades de saúde, 

principalmente as ligadas a prevenção, onde o Veterinário Militar, dentro do conceito 

da “Saúde Única”, tem uma importante participação.   
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