
ZOONOSES E BIOTERRORISMO: PRINCIPAIS PATÓGENOS ZOONÓTICOS 

COM POTENCIAL PARA O USO COMO ARMAS BIOLÓGICAS

Claudio Henrique Ladeira da Silva Junior1

Alexandre Rabello Costa Alves2

Resumo.  O emprego de micro-organismos em ataques bioterroristas é há algum tempo objeto de 
grande  preocupação  a  nível  mundial.  Dentre  os  patógenos  com  o  maior  potencial  para  serem 
utilizados como armas biológicas destacam-se os causadores de zoonoses que, segundo a OIE, 
representam cerca de 80% daqueles passíveis de uso. O presente artigo buscou, a partir  de um 
trabalho de revisão bibliográfica com artigos publicados no período de 2000 a 2020 e de uma análise 
crítica da literatura, apresentar as principais espécies de patógenos zoonóticos, como bactérias, vírus 
e algumas de suas toxinas, passíveis de aplicação com fins bélicos e terroristas, além de demonstrar 
as principais características, efeitos patogênicos e medidas de controle desses agentes. Com o intuito 
de demonstrar a relevância do tema abordado, apresenta um breve histórico do uso de agentes 
patogênicos como arma ao longo da história, desde os primórdios da espécie humana, passando 
pelos primitivos métodos medievais até a modernização dos métodos de produção e de disseminação 
das armas biológicas que teve início na Primeira Guerra Mundial e continua até os dias atuais. De  
forma explicativa, também aborda a diferença entre guerra biológica e bioterrorismo, a classificação 
das armas biológicas pelo CDC com base no risco e as principais características que tornam os 
micro-organismos  atraentes  para  o  emprego  em  bioterrorismo.  Por  fim,  descreve  os  principais 
impactos causados por um ataque bioterrorista empregando agentes zoonóticos e o papel do médico 
veterinário como agente da saúde única na prevenção e no controle dos danos causados.
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Abstract. The use  of  microorganisms in  bioterrorist  attacks  has been a matter  of  great  concern 
worldwide for some time. Among the pathogens with the greatest potential to be used as biological 
weapons are the ones that cause zoonoses, which, according to the OIE, represent about 80% of 
those that can be used. This article sought, from a bibliographic review work with articles published in  
the period 2000 to 2020 and a critical analysis of the literature, to present the main species of zoonotic  
pathogens, such as bacteria, viruses and some of their toxins, susceptible to application for war and 
terrorist purposes, in addition to demonstrating the main characteristics, pathogenic effects and control  
measures of these agents. In order to demonstrate the relevance of the topic addressed, it presents a 
brief  history of the use of  pathogens as a weapon throughout history,  from the beginnings of the  
human species, passing through the primitive medieval methods to the modernization of the methods 
of production and dissemination of biological weapons that started in the World War I and continues to  
the present day. In an explanatory way, it also addresses the difference between biological warfare 
and bioterrorism, the classification of biological weapons by the CDC based on risk and the main 
characteristics that make microorganisms attractive for use in bioterrorism. Finally, it describes the 
main impacts caused by a bioterrorist attack using zoonotic agents and the role of the veterinarian as  
a unique health agent in preventing and controlling the damage caused.
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1 INTRODUÇÃO

O presente  trabalho tem como 
objetivo  apresentar  ao  leitor  um 
levantamento  das  principais  espécies 
de  patógenos  zoonóticos  com 
potencial  para  uso  como  arma 
biológica,  com  ênfase  no 
bioterrorismo.

De acordo com a Organização 
Mundial  da  Saúde  (OMS,  2020),  as 
zoonoses são  “Doenças ou infecções 
naturalmente  transmissíveis  entre 
animais  vertebrados  e  seres 
humanos”,  que  podem  ser  causadas 
por vírus, bactérias, fungos, parasitas 
ou outros agentes não convencionais.

A  utilização  pelo  ser  humano 
desses  organismos  vivos  e  seus 
produtos na forma de armas biológicas 
é  uma  técnica  tão  antiga  quando  a 
própria  humanidade.  Tais  patógenos 
podem ser disseminados com o intuito 
de  causar  um  grande  número  de 
baixas e enfraquecer um oponente em 
conflito,  caracterizando  uma  Guerra 
Biológica, ou  com a intenção de afetar 
o equilíbrio psicológico e emocional de 
uma determinada população alvo, com 
base  em  interesses  políticos  e 
econômicos,  como  no  caso  do 
Bioterrorismo  (BRAGA;  BANDEIRA, 
2014; XAVIER, 2014; SANTOS, 2017).

Dentre  as  principais 
características que tornam um micro-
organismo  atraente  para  o  uso  em 
bioterrorismo destacam-se a facilidade 
de ser disseminado, a sua capacidade 
de  sobreviver  ao  transporte  e  ao 
manuseio, a sua capacidade de invadir 
e  de  replicar-se  no  interior  de  um 
hospedeiro  e  o  quão  difícil  será  sua 
detecção  através  de  testes 
laboratoriais (ALMEIDA, 2007).

Apesar  de  existir  uma  lista 
bastante extensa de micro-organismos 
com  potencial  para  o  uso  em 
bioterrorismo,  somente  poucas 
espécies  são  de  fácil  manejo  e 
disseminação. Dentre essas espécies 

mais  prováveis  de  serem  utilizadas 
como arma biológica em torno de 80% 
são  patógenos  causadores  de 
zoonoses.  Nesse  contexto,  fica 
bastante  evidente  a  importância  dos 
micro-organismos  causadores  de 
zoonoses no âmbito da saúde pública 
e  de  sua  utilização  como  potenciais 
armas  biológicas  em  ataques 
bioterroristas ou em guerras biológicas 
(RYAN, 2008).

Nos  últimos  anos,  vem 
crescendo o número de novos grupos 
e organizações terroristas ao redor do 
mundo, o que aumenta a cada dia a 
possibilidade  do  uso  de  armas 
biológicas sobre grupos populacionais 
de qualquer nação, com a intenção de 
disseminar  o  pânico  e  causar 
instabilidade  econômica  e  política 
(BARBOZA, 2018).

Apesar de o Brasil ser um país 
pacífico e não se envolver em conflitos 
armados desde a sua participação na 
2ª  Guerra  Mundial,  o  risco  de  um 
ataque  bioterrorista  não  deve  ser 
desconsiderado.  A  ocorrência  cada 
vez  mais  frequente  de  grandes 
eventos internacionais no país, como a 
Copa das Confederações em 2013, a 
Copa do Mundo em 2014 e os Jogos 
Olímpicos  de  2016,  que  concentram 
um  grande  número  de  pessoas  de 
diferentes  nacionalidades  e  religiões 
em  um  mesmo  local,  deixa  o  Brasil 
cada vez mais exposto a esse tipo de 
atentado  terrorista  (SANTOS,  2017; 
VASCONCELOS, 2020).

A  fim  de  se  alcançar  uma 
conclusão satisfatória paro o artigo, foi 
realizada  uma  ampla  revisão 
bibliográfica  com  o  intuito  de 
determinar  quais  são  as  principais 
espécies  de  patógenos  zoonóticos 
utilizadas  como  arma  biológica  ao 
longo da história humana, levantando-
se quais  características  intrínsecas a 
esses  organismos  os  tornam  tão 
atrativos  aos  bioterroristas,  seus 
principais efeitos esperados no alvo e 



quais  as  medidas  de  tratamento  e 
controle  definidas  contra  cada  um 
deles.  Por  fim,  foram  abordados  de 
forma breve os possíveis impactos das 
zoonoses  quando  empregadas  como 
arma biológica em uma situação real 
de ataque bioterrorista e a importância 
do  médico  veterinário  militar  na 
prevenção, na detecção e no controle 
desses patógenos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 BREVE HISTÓRICO DO USO DE 
ARMAS BIOLÓGICAS

A  utilização  de  organismos 
vivos  ou  de  seus  produtos  pelo  ser 
humano  com  finalidades  bélicas, 
disseminando  doenças  com  o  intuito 
de enfraquecer seu oponente, é uma 
técnica  quase  tão  antiga  quanto  a 
história  das  guerras.  Algumas  das 
primeiras técnicas empregadas foram 
o  uso  de  flechas  umedecidas  com 
toxinas naturais,  sangue ou fezes de 
animais;  contaminação  de 
reservatórios  de  água  com  esporos 
fúngicos;  arremesso  de  corpos  de 
animais  e  de  humanos  doentes  no 
território  do  inimigo;  entre  outras 
(BRAGA; BANDEIRA, 2014;  XAVIER, 
2014; BARBOZA, 2018).

O  primeiro  registro 
documentado  do  uso  de  agentes 
infecciosos  como  arma  data  do 
período de 1500 a 1200 a.c., quando 
os corpos de vítimas da Peste foram 
levados para o território inimigo com a 
intenção de infectá-los e enfraquece-
los  (BRAGA;  BANDEIRA,  2014). 
Durante o império romano, era comum 
o  lançamento  de  corpos  humanos  e 
carcaças  de  animais  mortos  sobre 
muralhas  para  causar  doenças  e 
desalojar  inimigos  encastelados. 
Posteriormente,  na  era  dos 
descobrimentos,  havia  o  hábito  de 
presentear  as  populações  nativas, 
imunologicamente  desprotegidas 

contra as enfermidades existentes no 
velho  mundo,  com  vestimentas  e 
cobertores contaminados por agentes 
patológicos,  sendo o vírus da varíola 
um  dos  agentes  mais  comumente 
utilizados  (ALMEIDA,  2007;  XAVIER, 
2014).

Durante  a  Primeira  Guerra 
Mundial, na qual os agentes biológicos 
foram  amplamente  utilizados,  há 
registros  de  um  ambicioso  programa 
de  guerra  biológica  alemão,  que 
compreendia  operações  secretas  no 
comércio  de  países  neutros  com  os 
Aliados  para  contaminar  alimentos 
armazenados  e  infectar  animais  que 
seriam  exportados  para  as  nações 
inimigas.  Nesse  episódio  foram 
empregados  os  micro-organismos 
Bacillus athracis, agente etiológico do 
Carbúnculo,  e  Burkholderia  mallei, 
bactéria causadora do Mormo, ambos 
zoonoses  de  grande  importância  em 
saúde  pública  (BRAGA;  BANDEIRA, 
2014).  Neste  mesmo  período,  os 
alemães também foram acusados de 
utilizar  o  agente  etiológico  da  cólera 
em cidades italianas  e  causar  surtos 
de  Peste  Bubônica  em  San 
Petersburgo,  na  Rússia  (MENGHI, 
2008).

Devido  à  característica 
silenciosa das armas biológicas e da 
dificuldade  de  diferenciar  os  seus 
efeitos  daqueles  causados  por 
epidemias e outros eventos naturais, a 
comunidade  internacional  decidiu, 
após  a  Primeira  Guerra  Mundial, 
através do Protocolo de Genebra, em 
17 de abril de 1925, pela proibição do 
uso desse tipo de arma. Porém, esse 
tratado limitou-se a proibição do uso, 
deixando de fora a pesquisa básica, a 
produção  e  a  posse  de  armas 
biológicas  (MARQUETI;  OMOTO; 
PORTUGAL,  2010;  XAVIER,  2014; 
BARBOZA, 2018).

Mesmo  com  os  esforços 
empregados mundialmente  visando a 
proibição do uso de armas biológicas, 



o Japão realizou testes com agentes 
biológicos em milhares de prisioneiros 
de diferentes nacionalidades durante a 
Segunda  Guerra  Mundial,  além  de 
desenvolver  bombas  contendo 
material contaminado por Peste e Tifo, 
que  foram  lançadas  sobre  diversas 
cidades  chinesas  (MARQUETI; 
OMOTO; PORTUGAL, 2010; BRAGA; 
BANDEIRA, 2014).

Porém, foi durante o período da 
Guerra Fria que o desenvolvimento de 
armas  biológicas  apresentou  seus 
avanços  mais  significativos.  Diversos 
países,  em  especial  os  Estados 
Unidos  e  a  União  Soviética, 
desenvolveram  programas  em  larga 
escala  para  o  desenvolvimento  e  a 
pesquisa desse tipo de arma, incluindo 
manipulações  genéticas  de  várias 
espécies  de  patógenos  visando  o 
aumento  de  sua  virulência  e  da  sua 
capacidade de serem dispersados em 
locais  abertos   (SCHATZMAYR; 
BARTH, 2013; BARBOZA, 2018).

Importantes  acontecimentos 
nas  últimas  décadas  do  século  XX, 
como  os  significativos  avanços  nas 
áreas  de  biotecnologia  e  genética,  o 
aumento  das  instabilidades  nas 
relações internacionais e o surgimento 
cada  vez  mais  frequente  de  grupos 
religiosos  e  ideológicos,  radicais  e 
armados,  tem  feito  do  bioterrorismo 
uma  ameaça  cada  vez  mais  real  a 
nível global (CIMAS, 2016).

O  bioterrorismo  é  um  tipo  de 
ataque  terrorista  considerado  mais 
recente, pois um dos primeiros atos de 
que se tem conhecimento foi realizado 
em meados do ano de 1984, quando 
uma  seita  religiosa  conhecida  como 
Rajneesh,  utilizando  a  bactéria 
Salmonella sp,  provocou  um  surto 
alimentar  em  uma  rede  de 
restaurantes americana, resultando na 
contaminação  de  751  pessoas,  das 
quais  45  necessitaram  de 
hospitalização  (RAMBAUSKE; 
CARDOSO;  NAVARRO,  2014; 

BARBOZA, 2018).
Essa modalidade de terrorismo 

ganhou  maior  repercussão  mundial 
após os atentados terroristas de 11 de 
setembro  de  2001,  nos  Estados 
Unidos,  no  qual  esporos  da  bactéria 
Bacillus  anthracis foram  amplamente 
disseminados  por  meio  do  sistema 
postal  americano  para  políticos  e 
personalidades  relacionadas  aos 
principais  meios  de  comunicação  do 
país  (MARQUETI;  OMOTO; 
PORTUGAL, 2010).

Em  relação  ao  Brasil,  não  há 
registros oficiais ou mesmo divulgação 
do  uso  de  micro-organismos  como 
arma,  seja  na  forma  de  guerra 
biológica  ou  como  bioterrorismo. 
Porém,  inúmeros  relatos  históricos 
levantam a suspeita do uso intencional 
de  agentes  patológicos  contra  povos 
indígenas ao longo de toda história do 
país,  quando  foram  empregados, 
normalmente  através  de  técnicas 
rudimentares,  os  agentes  etiológicos 
da  varíola,  da  tuberculose,  do 
sarampo,  da  varicela,  entre  outros. 
Além disso, há relatos do uso do fungo 
Monilophtera  perniciosa,  agente 
etiológico  da  enfermidade  de 
cacaueiros conhecida como vassoura 
de bruxa, contra plantações de cacau 
no  estado  da  Bahia,  no  período  de 
1980 a 1990,  resultando em grandes 
perdas  econômicas  (MARQUETI; 
OMOTO;  PORTUGAL,  2010;  CIMAS, 
2016; BARBOZA, 2018).

2.2  GUERRA  BIOLÓGICA  X 
BIOTERRORISMO

Apesar  de  normalmente  serem 
considerados  sinônimos,  a  guerra 
biológica e o bioterrorismo apresentam 
objetivos  finais  distintos.  Enquanto  a 
primeira tem como finalidade reduzir a 
capacidade militar  do  inimigo através 
da  ocorrência  do  maior  número 
possível  de  baixas,  o  bioterrorismo 
tem por objetivo principal disseminar a 



insegurança  e  o  medo  em  uma 
determinada  população  (ALMEIDA, 
2007;  PETRUCELLI,  2014;  BRAGA, 
2020).

A  guerra  biológica  consiste  na 
utilização  de  agentes  de  natureza 
biológica  com  finalidades  bélicas,  no 
contexto de uma ofensiva militar e de 
ataque em massa contra populações, 
com o propósito de obter  um grande 
número de baixas no exército inimigo, 
causar  incapacitações  e  eliminar  a 
capacidade da população de produzir 
equipamentos  e  armas  (XAVIER, 
2014; SANTOS, 2017).

Já o Bioterrorismo diz respeito à 
liberação  de  micro-organismos 
patogênicos, principalmente os vírus e 
bactérias,  de  forma  deliberada,  na 
forma  como  são  encontrados  na 
natureza  ou  geneticamente 
modificados  para  aumentar  sua 
resistência,  capacidade  de 
disseminação  e  virulência,  com  o 
objetivo de causar doenças e mortes 
na  população  atacada.  Tais  ataques 
afetam  o  equilíbrio  psicológico  e 
emocional  das  pessoas,  disseminam 
medo,  pânico,  ansiedade  e 
insegurança,  além  de  reduzir  a 
confiança  nas  autoridades 
governamentais  e  gerar  prejuízos 
econômicos (XAVIER, 2014;  BRAGA; 
LEÃO; BANDEIRA, 2016).

Segundo  Castanheira  (2016), 
existem três formas de bioterrorismo, a 
forma  direta,  na  qual  o  agente 
biológico  é  utilizado  contra  as 
populações humanas, a forma indireta, 
que  tem  como  alvos  as  criações  de 
animais e os cultivos agrícolas, e uma 
forma mista que afeta tanto os seres 
humanos  quanto  as  unidades  de 
produção agropecuária.

O emprego de armas biológicas 
contra rebanhos animais e plantações, 
com o objetivo de gerar  instabilidade 
social,  danos  ambientais  e  grandes 
perdas econômicas é denominado de 
agroterrorismo.  Apesar  de  pouco 

frequente,  essa  vertente  do 
bioterrorismo  já  foi  utilizada  por 
diversos  países,  como  Alemanha, 
Japão e a antiga União Soviética, na 
busca  de  atingirem  seus  objetivos 
bélicos  ou  econômicos,  e  deve  ser 
objeto  de  preocupação  para  nações 
cujas economias são dependentes da 
agropecuária (ESTANY, 2019; SALES, 
2019).

O uso de armas biológicas em 
ataques terroristas poderá resultar em 
consequências  tanto  de curto  quanto 
de longo prazo. A curto prazo verifica-
se  o  grande  número  de  vítimas 
imediatas  que  irão  necessitar  de  um 
atendimento médico emergencial e da 
disponibilidade  de  leitos  hospitalares. 
Além  disso,  as  equipes  médicas 
deverão estar preparadas para realizar 
um  diagnostico  rápido  e  preciso  do 
agente  envolvido  no  ataque, 
possibilitando assim a aplicação de um 
tratamento  adequado  e  precoce  nas 
vítimas e um maior controle de toda a 
situação  (BARBOSA,  2016;  BRAGA; 
LEÃO;  BANDEIRA,  2016; 
CASTANHEIRA, 2016).

Já os efeitos a longo prazo são 
incertos  e  ainda  pouco 
compreendidos,  podendo  ser 
manifestados  na  forma  de  doenças 
crônicas,  como  bronquite  ou 
pneumonia,  de  efeitos  psicológicos 
como terror, angústia social e pânico, 
ou  pelo  desenvolvimento  de 
enfermidades  neoplásicas. 
Independentemente  do  tipo  de  efeito 
tardio  verificado,  tais  condições  irão 
exigir  uma  infraestrutura  e  recursos 
médicos  especializados  para  o 
tratamento  das  pessoas  afetadas 
(BRAGA; LEÃO; BANDEIRA, 2016).

Fica claramente evidenciado que 
esse  tipo  de  terrorismo  resulta  em 
implicações diretas na Saúde Pública, 
sendo  necessário  assim  que  as 
equipes de saúde que irão compor a 
linha de frente nos casos de ataques 
biológicos  tenham  a  capacidade 



técnica  necessária  e  total 
conhecimento do seu papel e de sua 
importância na identificação do agente 
e no controle do aumento do número 
de vítimas (XAVIER, 2014;  SANTOS, 
2017; BRAGA, 2020).
2.3  O  USO  DE  MICRO-
ORGANISMOS  COMO  ARMAS 
BIOLÓGICAS

Apesar  do  uso  de  agentes 
patogênicos como armas biológicas já 
ter  sido  registrado  desde  a  pré-
história,  quando  o  Homem  de 
Neandertal  impregnava  suas  flechas 
com fezes de animais com o objetivo 
de ampliar sua letalidade, do seu uso 
ter sido comum em diversos conflitos 
nas  idades  média  e  moderna,  e  de 
terem  sido  amplamente  empregados 
nas  duas  grandes  guerras  mundiais, 
seu  emprego  por  grupos  terroristas 
vem  ganhando  grande  expressão 
mundial   desde os ataques terroristas 
de 11 de setembro de 2001, ocorridos 
nos  Estados  Unidos  (BRAGA; 
BANDEIRA, 2014; XAVIER, 2014; DE 
VASCONCELOS, 2020).

Tanto  os  micro-organismos 
patogênicos  quanto  algumas  toxinas 
de  origem  biológica  podem  ser 
empregadas  em  ataques 
bioterroristas,  tendo  como  possíveis 
alvos  as  pessoas  de  uma população 
ou   suas  plantações  e  animais  de 
produção  (BRAGA;  LEÃO; 
BANDEIRA, 2016; SANTOS, 2017).

De  acordo  com  informações 
constantes  no  sítio  eletrônico  da 
Organização Mundial da Saúde Animal 
(OIE,  2020),  60%  das  doenças 
infecciosas  humanas  existentes  são 
zoonóticas;  pelo  menos  75%  das 
doenças  infecciosas  emergentes  que 
afetam o homem, como o Ebola, o HIV 
e a Influenza, possuem sua origem em 
alguma espécie animal; de cada cinco 
novas doenças humanas que surgem 
anualmente,  três  são  de  origem 
animal;  e  80% dos micro-organismos 

com  potencial  uso  em  bioterrorismo 
são patógenos zoonóticos.

O uso de agentes biológicos em 
ataques bioterroristas pode ocorrer de 
formas  bastante  variadas,  como 
através  da  contaminação  do  ar,  da 
água, do solo ou de alimentos. Após a 
liberação, a disseminação ocorrerá de 
forma  natural,  contaminado  os  seres 
humanos e os animais que estiverem 
no raio de ação do ataque, não sendo 
algumas vezes facilmente distinguíveis 
de  eventos  patológicos  naturais 
(PETRUCELLI, 2014).

2.3.1  Classificação  dos  micro-
organismos quanto ao risco

O  Centro  de  Controle  e 
Prevenção  de  Doenças  dos  Estados 
Unidos  (CDC)  classificou  os  micro-
organismo com potencial  para  o  uso 
como  armas  biológicas  em  três 
grupos,  com  base  em  critérios  que 
orientam a avaliação de riscos, como a 
sua  estabilidade  durante  a 
manipulação  e  o  transporte,  a 
severidade  da  doença  que  podem 
causar,  a sua ação no organismo do 
hospedeiro  e  a  sua  capacidade  de 
disseminação (BRAGA, 2011; CIMAS, 
2016; BARBOZA, 2018).

No primeiro grupo, a Classe de 
Risco  “A”,  encontram-se  os  micro-
organismos  considerados  de  alta 
prioridade, como os mais patogênicos 
e  que  possuem  características  que 
resultariam  na  produção  de  armas 
biológicas  bastante  eficientes,  como 
alta capacidade de disseminação entre 
indivíduos,  elevada  taxa  de 
mortalidade e um grande impacto no 
sistema  de  saúde  pública  (BRAGA; 
LEÃO;  BANDEIRA,  2016;  CIMAS, 
2016).

Nesse grupo estão classificados 
agentes infecciosos como as bactérias 
Bacillus  anthracis,  Yersinia  pestis e 
Francisella  tularensis;  algumas 
espécies  de  vírus  causadores  de 



febres  hemorrágicas,  como  o 
Ebolavírus e o vírus Marburg; e alguns 
produtos  biológicos,  como  a  toxina 
produzida  pela  bactéria  Clostridium 
perfringens (SCHATZMAYR;  BARTH, 
2013; SANTOS, 2017).

A Classe de Risco “B” abrange 
os  micro-organismos  com 
características  mais  moderadas  e  de 
pouco interesse para o Bioterrorismo, 
apesar  de  alguns  já  terem  sido 
utilizados  como  arma  biológica.  São 
caracterizados  por  capacidade  de 
disseminação  mediana,  taxa  de 
morbidade moderada e baixa taxa de 
mortalidade  (BRAGA;  LEÃO; 
BANDEIRA,  2016;  RAMBAUSKE; 
CARDOSO; NAVARRO, 2016).

Dentre  os  patógenos 
classificados no grupo B encontram-se 
os  agentes  zoonóticos  como  a 
Brucella sp;  a  Rickettsia  rickettsii, 
agente etiológico da Febre Maculosa; 
o vírus causador da Encefalite Equina 
Venezuelana; agentes causadores de 
doenças diarreicas como salmonelas; 
algumas  toxinas  bacterianas;  entre 
outros (SCHATZMAYR; BARTH, 2013; 
SANTOS, 2017).

Na  Classe  de  Risco  “C”  são 
incluídos  os  patógenos  considerados 
emergentes,  isto  é,  doenças  que 
reaparecem  ou  cuja  incidência  ou 
distribuição geográfica apresentou um 
aumento  repentino.  Esses  micro-
organismos seriam de fácil produção e 
disseminação, além de possuírem um 
alto  potencial  de  morbidade  e  de 
mortalidade e apresentarem potencial 
para  causar  grandes  impactos  nos 
sistemas de saúde. (ALMEIDA, 2007; 
RAMBAUSKE;  CARDOSO; 
NAVARRO, 2016).

Nessa categoria destacam-se o 
Hantavírus,  alguns  vírus  transmitidos 
por  carrapatos  e  relacionados  a 
quadros  de  encefalite  e  febre 
hemorrágica,  o  vírus  da  Febre 
Amarela e as variedades de bactérias 
resistentes a diversos fármacos, como 

o  Mycobacterium  tuberculosis 
(SANTOS, 2017).

2.3.2 Características que tornam os 
agentes  patogênicos  atraentes  ao 
uso como armas biológicas

Nem  todos  os  micro-
organismos  utilizados  em 
bioterrorismo  necessitam  ser  letais. 
Em alguns casos, a intenção principal 
do  ataque  é  a  incapacitação 
temporária de civis e militares, com a 
intenção  de  gerar  um  significativo 
efeito psicológico sobre as populações 
alvo ou tropas inimigas. Dessa forma, 
a  escolha  do  patógeno  que  será 
utilizado para fins bélicos ou terroristas 
dependerá  do  efeito  final  desejado 
sobre  o  alvo  e  das  características 
intrínsecas  dos  próprios  agentes 
biológicos  (SCHATZMAYR;  BARTH, 
2013; SANTOS, 2017).

As características gerais de um 
agente  patogênico  que  o  torna  mais 
apropriado  ao  uso  como  arma 
biológica  estão  relacionadas  com  o 
seu tempo de incubação após atingir o 
hospedeiro;  a  sua  capacidade  de 
infectar o alvo, seu grau de toxicidade 
e de virulência; o grau de mortalidade 
que poderá causar à uma população; 
a sua estabilidade durante o manuseio 
e o transporte; o quão rápida seria sua 
produção  em  massa;  e  o  grau  de 
dificuldade para sua detecção através 
dos testes diagnósticos já existentes e 
disponíveis  (SCHATZMAYR;  BARTH, 
2013; BARBOZA, 2018).

Para que os efeitos esperados 
de  um  patógeno  empregado  como 
arma  biológica  sejam  alcançados, 
esse deve ser estável. A estabilidade 
de  um  micro-organismo  consiste  na 
sua  capacidade  de  resistir  aos 
possíveis efeitos danosos decorrentes 
do  processo  de  manipulação,  das 
condições  de  transporte  e  das 
condições  ambientais  do  cenário  de 
liberação.  Para  ser  atrativo  ao 



bioterrorismo  o  micro-organismo 
deverá  ser  resistente  às  condições 
externas a que for submetido e manter 
a sua capacidade de infecção após ser 
liberado  (RAMBAUSKE;  CARDOSO; 
NAVARRO, 2014).

A capacidade de infectar, de se 
multiplicar e de produzir a doença no 
organismo  do  hospedeiro  é  uma 
característica  que  varia  entre  as 
diversas  espécies  de  micro-
organismos e até mesmo entre cepas 
da mesma espécie. Quanto menor for 
a  dose  infectante  de  um  patógeno 
necessária para desenvolver a doença 
em um organismo alvo, maior será a 
sua  eficiência  como  arma  biológica 
(ALMEIDA, 2007; BARBOZA, 2018).

O tipo de patógeno ideal para o 
uso  em  ataques  bioterroristas  deve 
apresentar  uma  letalidade  elevada, 
deve ser de fácil produção em grande 
escala e deve possuir resistência para 
a dispersão,  principalmente  na forma 
de  aerossol,  que  é  a  forma  mais 
eficiente para se obter resultados em 
larga escala (PETRUCELLI, 2014).

2.4  PRINCIPAIS  PATÓGENOS 
ZOONÓTICOS  COM  POTENCIAL 
PARA  O  EMPREGO  EM 
BIOTERRORISMO

Apesar de existir uma vasta lista 
de  micro-organismos  com  potencial 
para  o  uso  em  bioterrorismo  ou  em 
guerra  biológica,  como  bactérias, 
fungos,  vírus,  riquétsias,  micoplasma, 
príons, parasitas, entre outros, alguns 
grupos  e  espécies  apresentam 
características mais adequadas para a 
finalidade  do  que  outras,  sendo 
consequentemente mais eficientes  e 
comumente  utilizadas  (RAMBAUSKE; 
CARDOSO;  NAVARRO,  2016; 
BARBOZA, 2018).

A seguir serão citadas algumas 
espécies de patógenos zoonóticos que 
já  foram  utilizadas  como  arma 
biológica ao longo da história humana 

ou  que  apresentem  um  elevado 
potencial para o uso.

2.4.1 Bactérias

2.4.1.1 Bacillus anthracis

O agente etiológico da zoonose 
denominada  como  Carbúnculo  ou 
Antraz,  doença  aguda  e 
potencialmente  fatal  para  humanos e 
animais,  é  um dos  micro-organismos 
mais comumente empregados em atos 
de  bioterrorismo.  Normalmente 
utilizado na forma de esporos,  o que 
lhe  permite  sobreviver  em condições 
adversas,  e  disseminado  por 
aerossóis,  tem  sido  alvo  de 
experimentos  há décadas  por  países 
como  Japão,  China,  Inglaterra,  entre 
outros  (MARQUETI;  OMOTO; 
PORTUGAL,  2010;  BRAGA;  LEÃO; 
BANDEIRA, 2016).

Uma das  características  desse 
patógeno  mais  atraente  para  o 
bioterrorismo é a sua durabilidade na 
forma  esporulada  no  solo,  havendo 
registros  do  encontro  de  esporos 
viáveis que permaneceram por oitenta 
anos inertes na natureza. Além disso, 
possui uma taxa de letalidade elevada 
e pode ser  facilmente encontrado na 
natureza  (MARQUETI;  OMOTO; 
PORTUGAL, 2010; BARBOZA, 2018).

A infecção do ser  humano por 
este  patógeno  pode  ocorrer  de  três 
formas,  por  via  cutânea,  através  da 
contaminação de lesões da pele,  por 
via  digestiva,  resultando  em infecção 
gastrointestinal, e por via respiratória, 
que é considerada a forma mais grave 
e  potencialmente  letal  da  doença 
(SCHATZMAYR;  BARTH,  2013; 
BRAGA; LEÃO; BANDEIRA, 2016).

A transmissão por via inalatória 
seria a mais eficiente para o emprego 
como  arma  biológica,  visto  que  sua 
disseminação  na  forma  de  aerossóis 
não  apresenta  cheiro,  é  invisível  ao 
olho nu, é capaz de se dispersar por 



grandes áreas e a taxa de mortalidade 
pode chegar a 92% caso o tratamento 
não  seja  iniciado  precocemente 
(BARBOSA, 2016).

Este patógeno também é capaz 
de  causar  quadros  graves  e 
potencialmente  fatais  em  diversas 
espécies de animais domésticos após 
seus  esporos  serem  ingeridos  por 
eles,  o  que favoreceria  seu emprego 
em  ataques  bioterroristas  com  a 
finalidade  de  gerar  instabilidade 
econômica em um país cuja economia 
dependa  da  agropecuária 
(SCHATZMAYR;  BARTH,  2013). 
Mesmo após o óbito, o animal ainda é 
capaz  de  contaminar  o  ambiente,  os 
cursos d’água, outros animais e o ser 
humano  por  meio  de  sua  carcaça 
infectada (BARBOSA, 2016).

O período de incubação do  B. 
anthracis após  a  exposição  varia 
conforme a via de infecção e a dose a 
que  o  indivíduo  foi  exposto.  Pode 
variar de 1 a 7 dias quando a infecção 
ocorrer pelas vias cutâneas e digestiva 
e de 2 a 60 dias quando a exposiçõe 
ocorrer  através  da  via  respiratória, 
porém com uma média geral de 5 dias 
(BRAGA; LEÃO; BANDEIRA, 2016).

A  detecção  deste  patógeno  é 
relativamente  simples,  podendo  o 
diagnóstico laboratorial presuntivo ser 
realizado por microscopia, através da 
visualização  direta  de  bacilos  gram 
positivos  em amostras  coletadas  dos 
doentes, e a confirmação feita através 
de  seu  cultivo  em  meios  de  cultura 
específicos  ou  por  meio  de  testes 
imuno-histoquímicos,  por  ELISA  ou 
por  PCR  (SCHATZMAYR;  BARTH, 
2013; BARBOSA, 2016).

Uma rápida avaliação médica e 
o  início  precoce  da  antibioticoterapia 
adequada  são  fundamentais  para  a 
recuperação  do  indivíduo  acometido 
por qualquer uma das três formas de 
manifestação  da  doença  (BRAGA; 
LEÃO; BANDEIRA, 2016).

O  B.  anthracis já  foi  utilizado 

como  arma  biológica  na  Europa 
durante  a  Primeira  Guerra  Mundial, 
resultando  em  contaminações 
ambientais  extensas  e  de  longa 
duração nas regiões onde foi lançado. 
Também foi empregado nos EUA após 
os  atentados  terroristas  de  11  de 
setembro  de  2001,  no  qual  seus 
esporos  foram  enviados  em 
correspondências  para  políticos  e 
jornalistas, resultando em dezenas de 
pessoas  infectadas  e  cerca  de  11 
óbitos  registrados  (SCHATZMAYR; 
BARTH, 2013; BARBOSA, 2016).

2.4.1.2 Yersinia pestis

Contraída por  meio do contato 
com  secreções   de  roedores 
infectados  e  pela  picada  de  suas 
pulgas, ou pelo contato com secreções 
de  pessoas  ou  outros  animais 
doentes,  a  Y.  pestis foi  a  bactéria 
responsável  por  três  grandes 
pandemias  de  Peste  registradas  na 
história  da  humanidade,  que 
acometeram  países  da  Europa,  da 
Ásia e do Oriente Médio nos séculos 
V,  XIV  e  XIX  (MARQUETI;  OMOTO; 
PORTUGAL,  2010;  SCHATZMAYR; 
BARTH, 2013; BARBOSA, 2016).

A  doença  no  homem pode  se 
manifestar  de  diversas  formas 
diferentes  que,  dependendo  da 
situação, podem ocorrer isoladamente 
ou  de  forma  concomitante.  A  Peste 
Bubônica  se  manifesta  na  forma  de 
lesões  cutâneas  resultantes  da 
necrose de linfonodos, provocada pela 
picada de pulgas infectadas;  a  Peste 
Pneumônica  é  a  forma  pulmonar  da 
doença,  resultante  da  aspiração  de 
aerossóis  contendo  a  bactéria,  de 
evolução  mais  rápida  e  com  maior 
taxa  de  letalidade;  e  a  Forma 
Septicêmica  da  doença,  que  é  a 
disseminação do patógeno na corrente 
sanguínea do doente (SCHATZMAYR; 
BARTH,  2013;  BRAGA;  LEÃO; 
BANDEIRA, 2016).



A  sua  disseminação  na  forma 
de  aerossóis  seria  a  mais  eficiente 
para  um  ataque  bioterrorista,  apesar 
de garantir  a viabilidade do patógeno 
no  ambiente  por  somente  uma hora. 
Ao ser inalada pela população alvo ou 
por  animais  causaria  inicialmente  a 
forma  pneumônica  da  doença  e,  a 
partir desses doentes, se disseminaria 
afetando outros indivíduos na forma de 
peste  bubônica  (BRAGA;  LEÃO; 
BANDEIRA, 2016; BARBOZA, 2018).

Estudos  realizados  com 
primatas  não  humanos  indicam  que 
um  ataque  bioterrorista  com  esse 
agente  resultaria  principalmente  em 
um  quadro  respiratório  grave 
acompanhado  de  sintomas 
gastrointestinais, com evolução rápida 
e podendo ocorrer  o  óbito  de  dois  a 
quatro dias após o início dos sintomas. 
Tal  evolução  do  quadro  patológico 
também foi verificada em casos fatais, 
resultantes  de  infecções  naturais, 
ocorridos  nos  últimos  anos  nos  EUA 
(SCHATZMAYR; BARTH, 2013).

Apresenta  um  período  de 
incubação  de  até  oito  dias,  podendo 
um  portador  assintomático  servir  de 
fonte de infecção para outras pessoas 
mesmo sem ter apresentado nenhuma 
manifestação  dos  sintomas  (BRAGA; 
LEÃO; BANDEIRA, 2016).

O  diagnóstico  laboratorial  da 
doença pode ser realizado através de 
amostras  de  lesões  de  pele  ou 
secreções  dos  doentes,  de  forma 
presuntiva por microscopia e posterior 
confirmação por outros procedimentos 
mais  específicos,  como  testes 
sorológicos  e  enzimáticos.  Porém,  o 
fato de serem necessárias no mínimo 
72  horas  para  um  diagnóstico 
definitivo,  em  associação  à  rápida 
evolução  da  doença,  pode  ser  um 
grande  problema  no  tratamento  de 
pacientes  que  cursam  com  quadros 
agudos  (SCHATZMAYR;  BARTH, 
2013; BARBOSA, 2016).

Não  há  vacinas  disponíveis 

para a doença e o tratamento a base 
de  antibióticos  deve  ser  iniciado  de 
forma bastante precoce para que seja 
eficaz,  preferencialmente  nas 
primeiras  24  horas  após  o 
aparecimento  dos  primeiros  sintomas 
(SCHATZMAYR;  BARTH,  2013; 
BRAGA; LEÃO; BANDEIRA, 2016).

2.4.1.3 Clostridium botulinum

Esta bactéria é responsável por 
diversas  formas  de  doença,  que 
podem ser diferenciadas pela fonte de 
contaminação e pela manifestação de 
seus  sintomas.  As  principais 
enfermidades  causadas  por  este 
patógeno  são  o  Botulismo Alimentar, 
causado  pela  ingestão  da  toxina 
botulínica  presente  em  alimentos, 
normalmente enlatados e conservas; o 
Botulismo  de  Ferida,  resultante  da 
contaminação  de  lesões  infectadas 
que  lhe  deem  condições  ideais  para 
seu  desenvolvimento;  e  o  Botulismo 
do Lactente, que acomete crianças de 
até um ano que o ingerem através do 
alimento,  havendo  a  posterior 
produção  de  toxinas  no  trato 
gastrointestinal  (BRAGA,  2011; 
PETRUCELLI,  2014;  BRAGA;  LEÃO; 
BANDEIRA, 2016).

Apesar  de  sua  principal  forma 
de  transmissão  ser  por  meio  da 
ingestão  da  toxina  botulínica  pré-
formada  em  alimentos  contaminados 
pela bactéria, uma possível  forma de 
uso como arma biológica seria através 
da  aerossolização  da  toxina.  Porém, 
ainda é um grande desafio  manter  a 
sua estabilidade após a liberação no 
ambiente  (BRAGA,  2011;  BRAGA; 
LEÃO;  BANDEIRA,  2016; 
CASTANHEIRA, 2016).

O período de incubação do  C. 
botulinum varia de acordo com a forma 
de manifestação da doença, sendo de 
12 a 36 horas no botulismo de origem 
alimentar, de 24 a 72 horas quando a 
transmissão  ocorrer  por  via 



respiratória  e  ainda  desconhecido no 
botulismo de lactente (BRAGA, 2011).

É  essencial  que  o  diagnóstico 
da  doença  seja  realizado  de  forma 
precoce,  visto  que  a  eficácia  do 
tratamento com a antitoxina, indicado 
somente  nos  casos  graves  e  com 
quadro de insuficiência respiratória, é 
maior  se  iniciado  logo  no  início  dos 
sintomas. É importante que se realize 
uma  descontaminação  da  pele,  das 
roupas  e  de  objetos  das  pessoas 
acometidas, com o objetivo de evitar a 
disseminação  do  agente  através  do 
contato  direto  e  a  contaminação 
ambiental  (BRAGA;  LEÃO; 
BANDEIRA,  2016;  CASTANHEIRA, 
2016).

A  atratividade  desta  bactéria 
para  o  uso  em  bioterrorismo  se  dá 
principalmente  pelo  fato  de  a  toxina 
botulínica  ser  uma  das  substâncias 
mais  tóxicas  conhecida pelo  homem. 
Sua  elevada  letalidade  está 
relacionada com o bloqueio colinérgico 
por meio de uma enzima presente em 
sua composição, que resulta em uma 
paralisia  flácida  e  em  morte  como 
consequência  de  insuficiência 
respiratória (CASTANHEIRA, 2016).

2.4.1.4 Brucella sp

Patógeno  responsável  pela 
enfermidade  denominada  Brucelose, 
zoonose  que  acomete  diversas 
espécies  de  animais  de  produção, 
animais  de  companhia,  animais 
silvestres  e  também  o  homem,  com 
efeitos  negativos  na  produtividade  e 
na reprodução das criações animais e 
com  efeitos  debilitantes  para  o  ser 
humano  (PROGRAMA  DE 
ZOONOSES  REGIÃO  SUL,  2010; 
RECUERO, 2014).

A  transmissão  pode  ocorrer 
pela via  cutânea ou mucosa,  através 
do  contato  com  fluidos  corporais  de 
animais contaminados, em especial  o 
sêmen e  os  líquidos de  abortos,  por 

via digestória, através da ingestão de 
leite  e  derivados  contaminados,  ou 
pela via respiratória, pela inalação de 
aerossóis  (PETRUCELLI,  2014; 
RECUERO, 2014).

Apesar  de  não  ser  capaz  de 
formar esporos, é altamente resistente 
e capaz de se manter  viável  por  até 
seis  semanas  na  água  ou  sobre  o 
solo.  Também  possui  uma  dose 
infectante  baixa,  propensão  para  a 
transmissão  por  via  aérea  e  está 
amplamente  distribuída  na  natureza. 
Além disso,  se  manifesta  no  homem 
na  forma  de  uma  doença  crônica 
debilitante,  caracterizada  por  sinais 
clínicos  pouco  específicos  que 
dificultam  um  diagnóstico  rápido.  O 
tratamento  da  doença  é  complexo  e 
podem ocorrer  sequelas relacionadas 
à fertilidade (BARBOZA, 2018).

As  espécies  desse  patógeno 
apresentam  potencial  para  serem 
empregadas  como  agentes  de 
bioterrorismo agrícola, com a intenção 
de  desestabilização  econômica,  ou 
contra  populações  civis  e  grupos 
militares,  na  forma  de  um  agente 
incapacitante (PETRUCELLI, 2014).

2.4.1.5 Francisella tularensis

A  F.  tularensis é  o  agente 
etiológico  da  doença  denominada 
Tularemia,  típica  zoonose  que 
acomete regiões da América do Norte, 
Europa e Ásia, transmitida por água ou 
alimentos  contaminados,  por  solo 
contaminado, pelo contato direto com 
animais  silvestres  ou  domésticos 
infectados ou pela  picada de insetos 
ou carrapatos portadores do patógeno 
(SCHATZMAYR;  BARTH,  2013; 
BRAGA; LEÃO; BANDEIRA, 2016).

Essa  bactéria  é  capaz  de 
sobreviver por curtos períodos no solo, 
na vegetação e em corpos d’água, e 
pode  resistir  por  até  seis  meses  em 
fardos  de  feno.  Porém,  não  seria 
capaz  de  sobreviver  por  longos 



períodos  no  ambiente  nos  casos  de 
uma  liberação  intencional  (DAVIS, 
2004).

Conhecida popularmente  como 
febre dos coelhos, a doença pode se 
manifestar  de  diversas  maneiras, 
variando  conforme  a  via  de 
inoculação,  que  pode  ser  através  da 
pele e mucosas, pela ingestão ou por 
via  respiratória  (BRAGA,  2011; 
BRAGA; LEÃO; BANDEIRA, 2016).

O  período  de  incubação  pode 
variar  de  1  a  25  dias,  sendo  os 
principais  sintomas  febre  súbita, 
arrepios, cefaleia, dores musculares e 
articulares,  tosse  seca,  fraqueza 
progressiva,  úlceras  na  orofaringe  e 
outros  sintomas  gastrointestinais 
(BRAGA; LEÃO; BANDEIRA, 2016).

O  tratamento  das  infecções 
através de antibioticoterapia é eficiente 
e  há  vacina  disponível.  Porém,  a 
doença  pode  ser  fatal  se  não  for 
tratada  precocemente  e  com  o 
emprego  de  antibióticos  apropriados 
(SCHATZMAYR;  BARTH,  2013; 
BRAGA; LEÃO; BANDEIRA, 2016).

O  seu  diagnóstico  é 
relativamente  rápido  e  simples, 
podendo  ser  realizado  através  de 
microscopia,  de  testes  imunológicos 
ou  por  métodos  moleculares 
(SCHATZMAYR; BARTH, 2013).

Sua  importância  como  arma 
biológica está relacionado ao fato de 
ser necessária uma quantidade muito 
pequena  deste  micro-organismo,  em 
torno  de  10  unidades,  para  causar 
infecção  em  seres  humanos  por  via 
cutânea  ou  através  da  inalação 
(SCHATZMAYR; BARTH, 2013).

2.4.1.6 Burkholderia mallei

A  B.  mallei é  um  bacilo  gram 
negativo  com  elevada  estabilidade 
ambiental  e  responsável  pela 
enfermidade  zoonótica  grave 
denominada  Mormo.  É  uma  doença 
que  acomete  principalmente  os 

cavalos,  mas  também  pode  infectar 
seres humanos, burros, mulas e outros 
mamíferos  (CASTANHEIRA,  2016; 
BARBOZA, 2018).

A  doença  nos  equídeos  é 
caracterizada por lesões respiratórias, 
linfáticas  e  cutâneas.  No  homem  a 
sintomatologia é semelhante a outras 
doenças  que  acometem  o  sistema 
respiratório,  causando  normalmente 
febre, dispneia e tosse, mas podendo 
evoluir para um quadro de pneumonia 
e  morte  (SAID;  NARDI  JUNIOR; 
DOMINGUES, 2016).

O  diagnóstico  em  humanos  é 
difícil,  pois  pode  ser  facilmente 
confundida  com  outros  tipos  de 
pneumonia ou com tuberculose. Se o 
tratamento  não  for  iniciado  o  mais 
precocemente  possível  e  com  o 
antimicrobiano  indicado  o  paciente 
pode evoluir para o óbito (ibid).

Sua viabilidade para o uso em 
ataques bioterrorista está na pequena 
quantidade  necessária  para  o 
desencadeamento  da  doença  no 
hospedeiro, na possibilidade de haver 
portadores assintomáticos capazes de 
disseminar  a  doença  e  no  fato  de 
poder  ser  disseminada  na  forma  de 
aerossóis.  Além  disso,  pode  ser 
disseminada  de  um  humano  para 
outro e a evolução da doença é quase 
sempre  fatal  (SAID;  NARDI  JUNIOR; 
DOMINGUES,  2016;  BARBOZA, 
2018).

Há  evidências  de  que  alguns 
países  envolvidos  na  1ª  Guerra 
Mundial,  como  a  Alemanha  e  a 
França,  utilizaram  a  B.  mallei como 
arma  biológica,  contaminando  a 
alimentação de animais com o objetivo 
de  infectar  indiretamente  o  inimigo 
(BARRAS; GREUB, 2014).

2.4.2 Vírus

Diferente das bactérias, os vírus 
são micro-organismos de difícil cultivo 
in  vitro e  são  potencialmente  mais 



perigosos  que  essas.  Entre  os  vírus 
patogênicos  que  poderiam  ser 
utilizados  em um ataque  bioterrorista 
destacam-se  o  grupo  de  vírus  que 
causam  febres  hemorrágicas  e  os 
vírus  envolvidos  em  quadros  de 
encefalites  em  humanos  e  animais 
(ESTANY, 2019).

2.4.2.1  Vírus  Causadores  de  Febres 
Hemorrágicas

A maioria dos vírus de interesse 
para  o  uso  em  bioterrorismo  estão 
relacionados  ao  desenvolvimento  de 
Febres Hemorrágicas Virais (FHV). O 
termo FHV faz referência à um grupo 
de  doenças  causadas  por  vírus  das 
famílias  Filovírus,  Arenavírus, 
Flavivírus e Bunyavírus, responsáveis 
por  surtos  ocorridos  em  diversos 
países,  principalmente  no  continente 
africano,  caracterizados  por  um 
quadro clínico febril acompanhado por 
hemorragias  de  gravidade  variada 
(SCHATZMAYR;  BARTH,  2013; 
BRAGA; LEÃO; BANDEIRA, 2016).

Algumas  das  espécies  com 
maior  potencial  para  a  fabricação  de 
armas biológicas são o Ebolavírus e o 
vírus Lassa, encontrados em diversos 
países  africanos;  o  Vírus  Marburg, 
descoberto  na  Alemanha  ao  ser 
transmitido  de  macacos  verdes 
oriundos de Uganda para técnicos de 
laboratório; vírus causadores de febre 
hemorrágica em países da América do 
Sul, como o vírus Junin, na Argentina, 
e  o  vírus  Machupo,  na  Bolívia;  e  o 
Hantavírus, descoberto na Coréia em 
1950,  que  pode  causar  uma  Febre 
Hemorrágica com Síndrome Renal ou 
uma  Síndrome  Pulmonar 
(RAMBAUSKE;  CARDOSO; 
NAVARRO, 2016).

Os  vírus  causadores  de  FHV 
podem ser transmitidos pela picada de 
insetos  e  outros  artrópodes  ou  pelo 
contato com a urina de roedores, com 
exceção  do  Hantavírus  e  do 

Arenavírus,  que  são  transmitidos  por 
via  aérea  através  da  inalação  de 
aerossóis  (SCHATZMAYR;  BARTH, 
2013; PETRUCELLI, 2014).

Devido a capacidade de alguns 
desses  vírus  serem  transmitidos  de 
pessoa a pessoa, como é o caso do 
Ebolavírus,  do  vírus  Marburg  e  do 
vírus  Lassa,  países  como  EUA,  a 
extinta União Soviética e a Coréia do 
Norte  realizaram  estudos  para  seu 
emprego  no  desenvolvimento  de 
armas  biológicas  (SCHATZMAYR; 
BARTH, 2013).

Os sinais  e sintomas das FHV 
irão  variar  conforme  o  agente 
etiológico  envolvido.  Inicialmente  os 
sintomas são semelhantes para todos 
os  vírus,  caracterizando-se  por  febre 
alta,  dores  musculares  e 
manifestações  digestivas.  Com  o 
agravamento da doença,  verificam-se 
manifestações  hemorrágicas, 
alterações  hemodinâmicas, 
insuficiência  renal,  pulmonar  e/ou 
neurológica  associada  com  falência 
múltipla  dos  órgãos  (BRAGA;  LEÃO; 
BANDEIRA, 2016).

De  forma  geral,  as  FHV  são 
doenças para as quais não existe um 
tratamento específico, sendo realizado 
somente  o  isolamento  dos  doentes, 
para evitar a transmissão do vírus de 
pessoa  a  pessoa,  e  um  tratamento 
intensivo  de  suporte  (BRAGA,  2011; 
PETRUCELLI,  2014;  BRAGA;  LEÃO; 
BANDEIRA, 2016).

2.4.2.2  Vírus  causadores  de 
encefalites

Os  vírus  desse  grupo 
pertencem ao gênero Alphavirus e são 
os  agentes  etiológicos  de  patologias 
zoonóticas  que  acometem  os 
hemisférios  cerebrais,  o  tronco 
encefálico  e  o  cerebelo  de  seres 
humanos  e  de  equinos.  As  três 
espécies  de  maior  destaque  são  o 
vírus  da  Encefalite  Equina 



Venezuelana  (EEV),  o  vírus  da 
Encefalite Equina do Leste (EEL) e o 
vírus  da  Encefalite  Equina  do  Oeste 
(EEO)  (JOHANN;  SPEROTTO,  2012; 
ESTANY, 2019).

Possuem  uma  grande 
variedade  de  hospedeiros  e 
reservatórios, como mamíferos e aves, 
o que mantém seu ciclo constante na 
natureza.  São  transmitidos 
principalmente  pela  picada  de 
mosquitos dos gêneros  Culex,  Aedes 
e  Psorophora,  mas  na  EEV  a 
transmissão  pode  ocorrer  também 
pelo  contato  com  secreções  orais  e 
nasais  dos  doentes  (JOHANN; 
SPEROTTO,  2012;  PETRUCELLI, 
2014).

Os  vírus  das  encefalites 
equinas  acometem principalmente  os 
cavalos,  mas  também  pode 
contaminar  os  seres  humanos.  Nos 
equinos a doença é grave e cursa com 
febre,  mialgias  e  comprometimento 
neurológico,  apresentando  de  50% a 
75%  de  mortalidade  e  em  30%  dos 
casos os animais ficam com sequelas. 
A  enfermidade  nos  humanos  é 
geralmente  caracterizada  por  febre 
alta,  vômitos  e  mialgias,  com  os 
sintomas  neurológicos  surgindo  em 
apenas  0,5%  a  4%  dos  casos 
(PETRUCELLI, 2014).

Apesar  de  apresentarem  uma 
baixa letalidade, essas encefalites são 
de difícil diagnóstico, pois os sintomas 
no  homem  são  normalmente 
semelhantes  aos  da  influenza.  Não 
existe  um tratamento  específico  para 
essas  doenças  e  podem  ocorrer 
efeitos colaterais a longo prazo devido 
aos danos causados pela ação viral no 
sistema nervoso (PETRUCELLI, 2014; 
BARBOZA, 2018).

São  vírus  atraentes  para  o 
bioterrorismo  por  necessitarem  de 
uma  dose  baixa  para  causar  a 
infecção,  dispensando a  necessidade 
de  produção  em  grande  quantidade, 
por  não  requererem  sofisticação  em 

sua manipulação e por resultarem uma 
doenças  altamente  incapacitantes 
(PETRUCELLI, 2014).

As  possíveis  formas  de 
disseminação desses vírus seriam por 
meio de aerossóis ou na forma líquida 
ou seca estável.  Seus efeitos podem 
ser  potencializados  caso  a  liberação 
seja feita nos períodos em que há uma 
grande  atividade  dos  mosquitos 
vetores (BARNOZA, 2018).

2.4.3  Outros  Grupos  de  Micro-
organismos Menos Comuns

2.4.3.1 Toxinas Biológicas

Incluídas  entre  as  substâncias 
mais tóxicas conhecidas pelo homem, 
cujas  doses  letais  normalmente  são 
bem baixas, as toxinas biológicas são 
moléculas  produzidas  por  diversos 
grupos de seres vivos, como animais, 
bactérias,  fungos  ou  plantas,  tendo 
como  principais  representantes  de 
interesse  para  o  bioterrorismo  a 
Toxina  Botulínica,  neurotoxina 
produzida  pela  bactéria  Clostridium 
botulinum,  a  saxitoxina,  toxina 
produzida por dinoflagelados marinhos 
e cianobactérias, e a Ricina, produzida 
pela  planta  Ricinis  communis, 
popularmente  conhecida  como 
Mamona  (PETRUCELLI,  2014; 
CASTANHEIRA,  2016;  POMPEU, 
2016).

A  toxina  botulínica  é  uma  das 
toxinas mais potentes conhecidas pelo 
homem  e,  quando  adequadamente 
purificada,  apresenta  estabilidade  e 
torna-se de fácil transporte e dispersão 
(PETRUCELLI, 2014).

A  saxitoxina  é  uma  toxina 
produzida por algas que pode afetar o 
homem  através  da  ingestão  de 
mariscos  contaminados,  resultando 
em  um  quadro  de  paralisia  ou 
diarreico. Foi isolada pela primeira vez 
pelo programa de guerra biológica do 
governo  americano,  durante  a  2ª 



Guerra  Mundial.  Seu  potencial  como 
arma  biológica  baseia-se  em  um 
período  de  incubação  de  10  a  60 
minutos, na ausência de um antídoto 
ou  tratamento  específico  e  na 
possibilidade de óbito em até 12 horas 
após a ingestão (PETRUCELLI, 2014).

Outra  biotoxina  com  potencial 
para  o  uso  em  bioterrorismo  é  a 
enterotoxina B produzida pela bactéria 
Staphylococcus  aureus,  normalmente 
relacionada  com  intoxicações  de 
origem alimentar. Apesar de sua baixa 
letalidade,  apresenta  considerável 
resistência  térmica  e  pode  levar  a 
óbito  por  choque  tóxico  quando 
ingerida  em  grande  quantidade.  Sua 
dose  infectiva  baixa,  seu  período  de 
incubação  de  3  a  12  horas,  sua 
estabilidade  e  a  possibilidade  de  ser 
aerossolisada  a  tornam  uma  arma 
biológica  em  potencial  (BARBOZA, 
2018).

2.4.3.2 Parasitas

A ideia do uso de protozoários e 
helmintos em ataques bioterroristas é 
pouco  comum,  mas  esses  parasitas 
não  devem  ser  subestimados.  Por 
serem  de  manipulação  mais  simples 
que  as  bactérias  e  os  vírus,  por 
causarem  doenças  que  normalmente 
são subestimadas pela população em 
geral  e  pelo  potencial  pânico  que  a 
contaminação  e  consequente 
interdição  de  fontes  de  água  e  de 
alimentos  poderiam  causar  em  uma 
população,  possuem  um  grande 
potencial  para  o  uso  como  armas 
biológicas (MENGHI, 2008; SANTOS, 
2017).

Algumas  das  espécies 
zoonóticas  com maior  potencial  para 
uso  seriam  os  protozoários 
Cryptosporidium spp.  e  Cyclospora 
cayetanensis que,  apesar  de  não 
levarem  o  doente  a  óbito,  podem 
causar quadros graves e prolongados 
de  diarreia  em  humanos;  helmintos 

com  grande  capacidade  reprodutiva, 
como  o  Toxocara  canis e  o 
Baylisascaris  procyonis,  causadores 
de  larva  migrans  visceral,  ocular  e 
neural em humanos; alguns helmintos 
causadores  de  doenças  graves  e 
capazes de produzir  ovos infectantes 
desde  a  postura,  como  a  Taenia 
solium e  o  Echinococcus spp;  entre 
outros  (ibid).

Algumas  características  que 
podem  ser  consideradas  como 
impedimento  para  o  uso  desses 
patógenos  como  arma  são  a 
dificuldade  de  reprodução  em 
laboratório  de  algumas  espécies,  a 
necessidade  de  um  dose  inicial 
infectante  muito  elevada  e  o  longo 
período  de  evolução  que  algumas 
espécies necessitam para se tornarem 
infectantes. Além disso, sua utilização 
em um ato bioterrorista estaria restrita 
à  contaminação  de  reservatórios  de 
água ou de alimentos, visto que não é 
possível a sua utilização na forma de 
aerossóis  ou  de  outros  meios 
normalmente  utilizados  na 
disseminação de vírus e de bactérias 
(MENGHI, 2008).

2.5  IMPACTOS  DE  UM  ATAQUE 
BIOTERRORISTA  UTILIZANDO 
AGENTES ZOONÓTICOS E O PAPEL 
DO MÉDICO VETERINÁRIO MILITAR

As principais vantagens do uso 
de  armas  biológicas  é  a  sua 
característica silenciosa e a dificuldade 
de  distinguir  seus  efeitos  daqueles 
causados  por  eventos  naturais  como 
os surtos de intoxicações alimentares, 
as  epidemias,  os  problemas 
resultantes  da  deficiência  de 
programas de vacinação em massa e 
as  enfermidades  relacionadas  às 
condições  socioeconômicas  de  uma 
população (XAVIER, 2014).

Os  fundamentos  para  se 
realizar  uma  avaliação  eficiente  do 
nível  de  ameaça  de  um  ataque 



biológico consistem no seu impacto à 
saúde  pública,  no  potencial  de 
disseminação  do  agente  patogênico 
utilizado,  no  grau  de  percepção  da 
ameaça  por  parte  da  população 
acometida e no que seria necessário 
para  uma  resposta  apropriada  ao 
evento  (MENEDES  DE  ALMEIDA, 
2007).

Um dos primeiros impactos de 
um  ataque  bioterrorista  sobre  a 
população  alvo  são  os  efeitos 
psicológicos  que  irá  causar.  Não  é 
simples  a  diferenciação  entre  uma 
epidemia de ocorrência natural ou um 
surto  de  doença  causado 
intencionalmente  por  um  grupo 
terrorista.  O  aparecimento  súbito  de 
casos  de  uma  determinada 
enfermidade e um rápido aumento no 
número  de  vítimas,  sejam  fatais  ou 
incapacitadas,  em  associação  ao 
desconhecimento  inicial  do  agente 
etiológico envolvido e de sua origem, 
resultarão  em  pânico  generalizado, 
além  de  transtornos  de  ansiedade  e 
medo  na  população  envolvida 
(SANTOS, 2017).

Tal  situação  poderá  ser 
agravada caso os hospitais locais não 
tenham  estrutura  e  profissionais  de 
saúde suficientes, sendo incapazes de 
dar  vazão  ao  fluxo  de  vítimas  do 
ataque  e  resultando  na  redução  do 
número  de  leitos  disponíveis  e  na 
capacidade  de  atendimento  das 
vítimas,  o  que caracterizaria  assim a 
sobrecarga do sistema de saúde local 
(ibid).

Para cessar a disseminação da 
doença e reduzir o número de vítimas 
é necessária uma investigação rápida 
e eficiente dos fatos, que possibilite a 
correta  identificação  do  agente 
etiológico  envolvido  no  ataque e  dos 
meios  de  transmissão  ou  vetores 
utilizados.  Para  isso,  as  equipes  de 
saúde da região afetada devem estar 
preparadas, capacitadas e cientes de 
seu  papel,  além  de  terem  acesso  a 

instalações e materiais adequados que 
lhes  possibilitem  a  produção  de 
conhecimento  sobre  o  patógeno  e  a 
definição de protocolos de tratamento 
específicos,  além  de  medidas  de 
prevenção e controle de novos casos 
(BRASIL, 2014; SANTOS, 2017).

A  resposta  a  um  ataque  com 
arma  biológica  deve  ser  rápida  e 
eficiente, de modo que a situação seja 
trazida a um patamar de segurança o 
mais rápido possível. Para isso, se faz 
necessário  a atuação coordenada de 
todos os órgãos e entidade envolvidos 
em uma emergência de saúde pública 
resultante  de  um ataque  bioterrorista 
(BRASIL, 2014).

Além  do  preparo  das  equipes 
de  saúde,  as  autoridades  de 
segurança  também  devem  estar 
cientes  de sua importância e de seu 
papel  em  uma  situação  de  crise 
causada por bioterrorismo. No Brasil, a 
prevenção  da  ocorrência  de  ataques 
bioterroristas é de responsabilidade da 
Agência  de  Inteligência  Brasileira 
(ABIN),  enquanto  o  combate  e  a 
fiscalização  ficam  por  conta  do 
Exército Brasileiro e da Polícia Federal 
(SANTOS, 2017).

Com  o  objetivo  de  regular  o 
emprego  das  Forças  Armadas  no 
planejamento  e  no  desenvolvimento 
de  ações  relacionadas  à  defesa 
biológica,  em  sintonia  com  os 
interesses  da  Defesa  Nacional,  o 
Ministério da Defesa publicou no ano 
de 2013 a Portaria nº 585, que versa 
sobre as diretrizes de biossegurança, 
bioproteção  e  defesa  biológica 
(SALES, 2019).

Nesse contexto, o Ministério da 
Saúde lançou no ano de 2014 o Plano 
de Contingência para Emergência em 
Saúde  Pública  por  agentes  QBRN, 
com o objetivo de nortear as ações de 
sua  Secretaria  de  Vigilância  em 
Saúde, que atuaria de forma articulada 
com o Exército Brasileiro em resposta 
a eventos QBRN (BRASIL, 2014).



Nas últimas décadas o Exército 
Brasileiro  tem  conduzido  ações  no 
sentido  de  capacitar  seu  pessoal, 
adquirir  equipamentos  especializados 
e  construir  instalações  que 
possibilitem uma atuação eficiente na 
prevenção e no controle da ocorrência 
de  ataques  com  armas  biológicas 
(VASCONCELOS, 2020).

Através  de  seu  Sistema  de 
Defesa  Química,  Biológica, 
Radiológica  e  Nuclear  (DQBRN),  o 
Exército Brasileiro desempenha ações 
de caráter permanente relacionadas à 
capacitação  de  seus  recursos 
humanos  e  à  manutenção  da 
prontidão  operacional,  garantindo 
assim  a  capacidade  de  uma  reação 
imediata e efetiva à qualquer ameaça 
envolvendo  agentes  QBRN.  Esse 
sistema  é  baseado  em  ações 
conjuntas  com  as  demais  Forças 
Armadas  e  com  órgãos 
governamentais e não governamentais 
(BRASIL, 2014).

As Forças Armadas brasileiras, 
assim  como  ocorre  em  diversos 
países,  empregam  uma  equipe 
multiprofissional  no  desenvolvimento 
das atividades relacionadas à DQBRN. 
Em  países  como  Estados  Unidos, 
Portugal,  Espanha,  Argentina, 
Finlândia  e  Rússia,  o  Médico 
Veterinário  integra   essas  equipes 
multidisciplinares  há  muitos  anos, 
desenvolvendo  uma  ampla  gama  de 
atividades  direta  ou  indiretamente 
relacionadas  à  biossegurança 
(BOTHONA, 2018).

No Exército Brasileiro, o Médico 
Veterinário  é  um  profissional  cuja 
atuação  é  de  extrema  importância 
para  a  preservação  da  higidez  da 
tropa. É o profissional responsável, de 
forma  individual  ou  em  cooperação 
com  outras  áreas,  de  realizar 
atividades  de  vigilância  sanitária,  de 
gestão  ambiental,  de  controle  da 
qualidade  da  água  e  dos  alimentos 
destinados  ao  consumo  humano,  de 

prevenção  e  de  tratamento  clínico  e 
cirúrgico  dos  agravos  à  saúde  dos 
animais  de  trabalho  empregados  em 
atividades  militares,  além  de  compor 
equipes  multidisciplinares 
responsáveis  pela  avaliação  de 
possíveis ameaças à saúde do efetivo 
humano  no  ambiente  operacional 
(BOTHONA, 2018; BRASIL, 2018).

O  médico  veterinário  é  um 
profissional capacitado para atuar nas 
áreas  de  qualidade  da  água  e  dos 
alimentos,  de  bioproteção  e  saúde 
pública, de sanidade animal, de gestão 
ambiental,  de  defesa  biológica  e 
diversas  outras.  Os  conhecimentos 
adquiridos nos bancos acadêmicos lhe 
conferem  a  capacitação  necessária 
para gerenciar a tríade homem-animal-
meio  ambiente,  o  que lhe  atribui,  no 
âmbito  da  Saúde  Única,  um  papel 
fundamental  na  prevenção  e  no 
controle das enfermidades infecciosas 
que  possam ocorrer  no  ambiente  de 
campanha (BOTHONA, 2018).

O campo de atuação do médico 
veterinário  no  âmbito  da  DQBRN  do 
Exército  Brasileiro  está  definido  no 
Manual de Campanha de DQBRN, que 
foi atualizado no ano de 2016, o qual 
prevê  sua  atuação  em  uma  equipe 
multidisciplinar  de  saúde  responsável 
por  análises  laboratoriais,  coleta  de 
amostras, triagem e descontaminação, 
tratamento  de  saúde,  evacuação  e 
apoio aos assuntos mortuários (ibid).

O  conhecimento  dos  Médicos 
Veterinários  em  relação  aos  agentes 
patogênicos empregados como armas 
biológicas,  em  especial  aqueles 
relacionados  com  enfermidades 
zoonóticas,  os  insere  como  peça 
fundamental  nas  atividades  de 
prevenção  e  mitigação  dos  danos 
causados por esse tipo de arma. Além 
disso,  podem  ser  empregados  como 
agentes  de  ligação  em  operações 
interagências, envolvendo o Ministério 
da Defesa, demais órgão públicos nas 
esferas federal, estadual ou municipal, 



e a iniciativa privada (SOARES; LIMA; 
CAMPOS; SIMÕES, 2012).

3. METODOLOGIA

Foi  realizada  uma  revisão 
bibliográfica  do  tipo  descritiva,  que 
teve início  no levantamento do maior 
número possível de informações afins 
ao tema. A pesquisa teve como base a 
literatura publicada nos diversos meios 
de  comunicação  disponíveis,  como 
periódicos digitais, livros, trabalhos de 
conclusão  de  curso,  manuais 
doutrinários  do  Exército  Brasileiro, 
artigos científicos, dentre outros, e se 
encerrou  com  uma  análise  crítica  e 
pessoal do material obtido.

Os  critérios  utilizados  para  a 
escolha  dos  artigos  foi  a  data  de 
publicação  compreendida  ente  os 
anos  de  2000  e  2020;  a  temática 
relacionada  especificamente  aos 
temas  zoonoses,  guerra  biológica  e 
bioterrorismo;  e  o  idioma  de  escrita 
dos artigos ser o  português,  o inglês 
ou o espanhol.

As plataformas utilizadas para a 
consulta  bibliográfica  foram  Google 
Scholar,  PubMed,  SCIELO, 
ScienceDirect  e  IVIS.  As  palavras-
chave  utilizadas  inicialmente  foram 
“bioterrorismo”,  “defesa  biológica”, 
“zoonoses”,  “armas  biológicas”, 
“guerra  biológica”,  “medidas  de 
biossegurança”,  “bioterrorism”, 
“biological warfare” e “zoonosis”.

Nas  etapas  seguintes  foram 
utilizados  como  palavras-chave  os 
agentes  zoonóticos  com  maior 
potencial  para  o  uso  em  um  ataque 
bioterrorista  ou  que  já  haviam  sido 
alguma  vez  empregados  para  esse 
fim.  Nessa  categoria  foram  incluídos 
os agentes etiológicos causadores de 
zoonoses  como  antraz,  tularemia, 
peste,  carbúnculo,  botulismo,  vírus 
relacionados às Febres Hemorrágicas 
Virais,  entre  outros  com  menor 
importância.

Para  o  delineamento  da 
pesquisa  foram  realizados  o 
levantamento  e  a  seleção  da 
bibliografia, a coleta de dados e uma 
análise  crítica  destes,  uma  leitura 
analítica  do  material  obtido,  o 
fichamento  das  informações 
consideradas  pertinentes  e  uma 
argumentação,  finalizando  com  uma 
discussão dos resultados.

4. CONCLUSÃO

O  uso  de  agentes  biológicos 
como  arma  é  uma  prática  que  vem 
sendo utilizada desde os primórdios da 
humanidade. As técnicas de produção 
e  de  disseminação  dessas  armas 
biológicas  tem  se  diversificado  ao 
longo dos séculos, evoluindo conforme 
se  ampliam  os  conhecimentos  nas 
áreas da genética e da biotecnologia.

Inicialmente,  os  agentes 
patogênicos eram empregados quase 
que exclusivamente para fins bélicos, 
sendo  utilizados  contra  exércitos 
inimigos com a intenção de causar o 
maior número de baixas possíveis ou 
a  diminuição  de  sua  capacidade  de 
batalha por meio da guerra biológica. 
Porém,  nas  últimas  décadas,  esses 
micro-organismos  vem  sendo 
empregados  contra  populações  civis, 
com o objetivo de gerar  instabilidade 
social  ou  causar  grandes  perdas 
econômicas,  através do bioterrorismo 
e  de  suas  vertentes,  como  o 
agroterrorismo.

Os  ataques  bioterroristas 
podem  ser  difíceis  de  serem 
diferenciados da ocorrência natural de 
determinadas  doenças.  A  dificuldade 
de  detecção  do  ataque,  de 
identificação  do  agente  patogênico  e 
da  via  de  disseminação  utilizada 
resultará  em um número  elevado  de 
vítimas,  com consequente sobrecarga 
do sistema de saúde da região afetada 
e  um  grande  número  de  óbitos.  Tal 
situação  resultará  em  uma 



disseminação  do  medo,  ataques  de 
pânico generalizados, desconfiança da 
população em relação às autoridades 
e   uma  consequente  instabilidade 
social,  que  é  um  dos  objetivos 
principais dos grupos terroristas.

Apesar de o Brasil ser um país 
pacífico  e  sem  histórico  de  ataques 
terroristas  ou  do  uso  de  armas 
biológicas,  a  realização  de  grandes 
eventos  em  seu  território,  como  os 
Jogos  Olímpicos,  a  Copa do  Mundo, 
os  grandes  festivais  de  música,  os 
eventos  religiosos  e  as  visitas  de 
chefes  de  estado,  o  colocam  como 
potencial  alvo  de  organizações 
terroristas internacionais.

Dos tipos de micro-organismos 
com maior  potencial  para o uso com 
fins bélicos ou terroristas, as bactérias 
são  os  mais  comumente  utilizados, 
devido  à  facilidade  de  produção  e 
manipulação, da grande variedade de 
enfermidades  de  que  são 
responsáveis e por geralmente serem 
passíveis  de  disseminação  por  meio 
de  aerossol.  Outros  agentes 
patogênicos  também  apresentam 
potencial  para serem utilizados como 
armas  biológicas,  porém  ainda  em 
menor  escala,  como  os  vírus,  os 
protozoários, os helmintos e as toxinas 
biológicas.

Dentre  esses  agentes 
patogênicos,  destacam-se  aqueles 
relacionados  com  as  enfermidades 
zoonóticas,  doenças  de  fácil 
transmissão  entre  os  animais  e 
humanos ou de humano para humano, 
de diagnóstico geralmente complexo e 
para as quais muitas vezes não existe 
um  tratamento  específico.  As 
zoonoses  podem  ser  utilizadas  em 
ataques  diretos  às  populações 
humanas;  em  ataques  indiretos  por 
meio de animais de produção, fontes 
de  distribuição  de  água  ou  do 
alimento;  ou  através  de  ataques  às 
criações  comerciais  de  animais,  que 
pode resultar em consideráveis perdas 

econômica.
Nesse  contexto,  fica  bastante 

evidente  a  importância  do  Médico 
Veterinário que, como um profissional 
que  possui  extenso  conhecimento 
sobre  as  enfermidades  animais  e  os 
mecanismos  de  transmissão  dessas 
para  os  seres  humanos,  está 
capacitado  para  atuar  nas  equipes 
multiprofissionais  voltadas  para  a 
DQBRN  e  para  auxiliar  no 
gerenciamento  da  tríade  animal-
ambiente-humano,  no  âmbito  da 
Saúde Única.
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