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RESUMO:  Doenças infecciosas tem sido um desafio permanente para os 

militares desdobrados em áreas de conflito e missões de paz, em especial 

as zoonoses. O presente estudo buscou levantar os principais riscos 

biológicos relacionados ao meio ambiente onde os militares brasileiros 

atuam na missão de paz da ONU no Haiti. É um estudo descritivo e 

bibliográfico que acessou dados de bases de periódicos e documentos 

institucionais. No contexto dos dados sobre risco e morbidade por doenças 

infecciosas, destacaram-se as casuísticas de diarreia e malária, que 

acometem recorrentemente os cerca de 30 mil militares que já integraram 

a missão no Haiti. Foram discutidos estes achados em relação a outras 

missões brasileiras e de outros países, evidenciando o papel estratégico 

do veterinário militar no contexto da “Saúde Única” nas missões, 

garantindo a proteção da saúde da tropa e sua operacionalidade. 
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MAJOR ENVIRONMENTAL RISKS AND ZOONOSIS IN UN 

PEACEKEEPING MISSION IN HAITI: A THREAT TO OPERABILITY 

ABSTRACT: Infectious diseases have been a major challenge for the 

military deployed in areas of conflict and peacekeeping missions, 

particularly zoonosis. The aim of this study was describe the main 

biological risks related with the environment where Brazilian troops works 

in UN peacekeeping mission in Haiti. It is a descriptive and bibliographical 

study who accessed data from journals and institutional documents. In the 

context of risk and morbidity caused by infectious diseases, the highlights 

were diarrhea and malaria cases, which recurrently affect the 

approximately 30,000 soldiers who have already integrated mission in Haiti. 

These findings were discussed in relation to other Brazilian missions and 

other countries, highlighting the strategic role of the military veterinarian in 

the context of the "One Health" in the missions, ensuring the protection of 

the health of the troops and their operability. 

Key-words: Infectious diseases; peacekeeping missions; One Health. 

INTRODUÇÃO 

Doenças infecciosas relacionadas ao meio ambiente, como as veiculadas 

por água e alimentos contaminados, as transmitidas por vetores e as 

zoonoses influíram decisivamente no desfecho de algumas guerras devido 

ao elevado número de baixas e mortes (Ho et al, 2014). Nas Forças 

Armadas dos EUA, entre 2000 e 2011, registraram-se cerca de 3200 casos 

de zoonoses e enfermidades transmitidas por vetores, principalmente, 

Doença de Lyme, Malária e Leishmaniose (AFHSC, 2012). Os riscos 
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biológicos e ambientais estão também presentes nas missões 

desencadeadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), em geral 

desdobradas em áreas caracterizadas pela presença de doenças 

endêmicas, precária infraestrutura de saúde e degradação ambiental. O 

Brasil tem participado de Missões de Paz da ONU desde 1957, porém o 

desdobramento de tropa no exterior se intensificou com a liderança 

assumida na Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti 

(MINUSTAH), iniciada em 2004, e que nos últimos onze anos envolveu 

mais de 30 mil militares, principalmente do Exército Brasileiro. O presente 

estudo buscou levantar os principais riscos biológicos relacionados ao 

meio ambiente onde os militares brasileiros atuam na missão de paz da 

ONU no Haiti. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Este e um estudo transversal retrospectivo que empregou a pesquisa 

bibliográfica e documental. Foram revisados documentos das Forças 

Armadas e do Batalhão Brasileiro de Infantaria de Força de Paz no Haiti 

(BRABATT), assim como publicações disponíveis em bases de periódicos.  

RESULTADOS 

Entre 2004 e 2015, ocorreram 25 mortes de militares no Haiti, 23 por 

acidentes (80% no terremoto de 2010). Analisando dados da Unidade 

Médica do BRABATT, entre 2007 e 2010, as principais causas de baixas 

temporárias em militares no contingente no Haiti foram: Infecção das Vias 

Respiratórias (21%), Problemas Dermatológicos (15%), Lesões 

osteomusculares (15%), Diarreia/gastroenterites (12%) e Outros (37 %). 

Os principais riscos ambientais identificados foram ar, água e alimentos 
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contaminados, diversos insetos vetores de endemias, pragas e animais 

transmissores de zoonoses como roedores e cães. Dentre as doenças 

infecciosas ligadas ao ambiente as de maior magnitude foram Diarreia 

(1500 casos), Dengue (500 casos estimados) e Malária (com 400 casos 

estimados). Tiveram destaque ainda, porém sem registros médicos 

precisos: filariose, hepatites, sarna e chikungunya. A Figura 1, a seguir, 

sumariza a distribuição dos casos das principais doenças infecciosas 

ligadas ao ambiente. 

 
Figura 1 – Casuística de gastroenterite e malária na tropa brasileira desdobrada no 

Haiti, 2004 a 2011 
DISCUSSÃO 

Os resultados indicam a gravidade e importância das doenças infecciosas 

no contexto da saúde das tropas brasileiras desdobradas no Haiti, em 

especial as gastroenterites e a malária. Pesquisa com militares dos EUA 

no Afeganistão estimou que 76% da tropa desdobrada sofreu pelo menos 

um episódio de diarreia durante a missão (Sanders et al, 2005), portanto 

os dados mostrados aqui certamente ilustram uma pequena parte do 

problema, composta apenas dos casos mais graves e que necessitaram 
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atendimento na Unidade Médica do BRABATT. Quanto à malária, as 

tropas francesas desdobradas no exterior registram 9.000 casos nos 

últimos 15 anos, com seis mortes (Migliani et al, 2014), enquanto o Brasil 

registrou a mortes de três soldados na missão de paz em Angola (Sanchez 

et al, 2000), evidenciando a importância e risco desta doença tropical. 

CONCLUSÃO  

Os riscos biológicos aqui evidenciados ameaçam a operacionalidade da 

tropa, com afastamentos para tratamento e mesmo repatriamento por 

incapacidade física, mas ameaçam, em especial, a vida dos militares. A 

proteção da operacionalidade depende do aprimoramento da doutrina de 

saúde em campanha e do emprego efetivo dos conhecimentos da 

veterinária militar no planejamento, desdobramento e desmobilização das 

futuras missões no terreno.  

REFERÊNCIAS 

ARMED FORCES HEALTH SURVEILLANCE CENTER (AFHSC), Reported 
Vectorborne and Zoonotic Diseases, U.S. Army and U.S. Navy, 2000-2011, MSMR. V. 
19, n. 10, p.15-16, 2012. 

HO Z.J.; HWANG Y.F.; LEE J.M. Emerging and re-emerging infectious diseases: 
challenges and opportunities for militaries. Mil Med Res. v. 1, n. 21, p. 1-10, 2014. 

MIGLIANI, R.; PRADINES, B.; MICHEL, R. et al. Malaria control strategies in French 
armed forces. Travel Med Infect Dis. v. 12, n. 4, p.307-17, 2014. 

SANCHEZ, J. L.; BENDET, I.; GROGL, M.; et al. Malaria in Brazilian military personnel 
deployed to Angola, Journal of Travel Medicine, v. 7, n. 5, p. 275–282, 2000. 

SANDERS J.W.; PUTNAM S.D.; RIDDLE M.S.; TRIBBLE D.R. Military importance of 
diarrhea: lessons from the Middle East. Curr Opin Gastroenterol., v. 21, n. 1, p.9-14, 
2005. 

 42º Congresso Bras. de Medicina Veterinária e 1º Congresso Sul-Brasileiro da ANCLIVEPA - 31/10 a 02/11 de 2015 - Curitiba - PR

0376

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15687878



