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RESUMO 
 

 

 

O Brasil é um país de vasta extensão territorial, chegando a ter um território de tamanho 
continental. A área que abrange o país é calculada em aproximadamente 8.510.345,538 
Km². As particularidades inerentes a cada tipo de bioma existente em nosso país fazem 
com que a adaptação e a guarda em cada um desses biomas tornem-se um trabalho 
árduo e um desafio para o Exército Brasileiro. Tendo em vista a importância de preparar 
os militares para as mais adversas e variadas situações, prever possíveis cenários de risco 
e prevenir acidentes que causem morbidade ou mortalidade, esse trabalho tem o 
objetivo abordar mais profundamente o tema. Foi feita uma breve revisão de literatura 
e coleta de dados dos acidentes com aranhas e escorpiões. Além disso, neste trabalho 
levantou-se os principais gêneros de escorpiões e as principais aranhas causadoras de 
acidentes por envenenamento no Brasil. Portanto, nesse trabalho demos enfoque nos 
acidentes aracnídicos e escorpiônicos para que seja construído um manual técnico que 
mostre as principais peculiaridades dos tipos de acidentes com aranhas e escorpiões. 

 
 
 
 
 
 

Palavras-chaves: acidentes escorpiônicos; acidentes aracnídicos; animais peçonhentos. 



ABSTRACT 
 

 

 

Brazil is a country with vast territorial extension, reaching a continental-size territory. 
The area covering the country is estimated at approximately 8,510,345,538 km². The 
inherent particularities to each type of biome that exist in our country make adapting 
and guarding each of these biomes to hard work and a challenge for the Brazilian Army. 
Bearing in mind the importance of preparing the military for the most adverse and varied 
situations, foreseeing possible risk scenarios and preventing accidents that cause 
morbidity or mortality, this work aims to address the topic in greater depth. A brief 
literature review was made and data collection on accidents with spiders and scorpions 
was carried out. In addition, this work surveyed the main species of scorpions and spiders 
that causes accidents by poisoning in Brazil. Therefore, in this work we will focus on 
arachnidic and scorpion accidents in order to build a technical manual that shows the 
main peculiarities of the types of spiders and scorpions. 

 

Keywords: scorpion acidentes; arachinds acidentes; venemous animals. 
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Acidentes aracnídicos e escorpiônicos de importância militar 

 
Ten Felipe Araújo Rocha1 

Ten Pedro Henrique Antunes Freitas Martins2 

Cap Otávio Augusto Brioschi Soares3 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é um país de vasta extensão territorial, chegando a ter um território de 

tamanho continental. A área que abrange o país é calculada em aproximadamente 

8.510.345,538 Km². Um fato interessante que podemos ressaltar é que em todo o 

território brasileiro existem diversos biomas, tais como a Amazônia, cerrado, mata 

amazônica, caatinga, pampa e o pantanal, os quais se diferem entre si em diversos 

aspectos e tem suas peculiaridades bem evidenciadas (IBGE,2021). 

As particularidades inerentes a cada tipo de bioma existente em nosso país fazem 

com que a adaptação e a guarda em cada um desses biomas tornem-se um trabalho 

árduo e um desafio para o Exército Brasileiro. Tendo em vista que a missão do Exército 

é atuar em toda o território nacional afim de garantir a soberania da pátria ficam 

explicitadas as necessidades e dificuldades enfrentas (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2021). 

Podemos, também, observar que os militares são expostos a várias adversidades 

e dos mais diversos tipos, como frio ou calor extremos, chuvas ou secas, entre outras 

intemperes passíveis de acontecer. Além disso, devemos lembrar que dentre todas as 

adversidades possíveis de serem encontradas pelos militares, uma dessas são os animais 

peçonhentos. 

É importante lembrarmos que a presença de animais peçonhentos nos locais em 

que se desenvolvem as operações militares pode ser alta, pois esses locais, em grande 

parte, possuem intensa fauna e flora. Fato esse que potencializa a ocorrência de 

acidentes ofídicos, aracnídicos e escorpiônicos. Tais acidentes, se não tratados a tempo, 

podem ser nocivos o bastante para o militar, podendo leva-lo até a morte (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2021). 

 

1 Médico, Escola de Saúde do Exército. E-mail: felipetokio@hotmail.com 
2 Médico residente em anestesiologia. 
3 Médico veterinário, doutor em medicina veterinária, Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro-RJ. 

mailto:felipetokio@hotmail.com
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Tendo em vista a importância de preparar os militares para as mais adversas e 

variadas situações, prever possíveis cenários de risco e prevenir acidentes que causem 

morbidade ou mortalidade, esse trabalho tem o objetivo abordar mais profundamente 

o tema. 

Nesse trabalho daremos enfoque nos acidentes aracnídicos e escorpiônicos para 

que seja construído um manual técnico que mostre as principais peculiaridades dos tipos 

de acidentes com aranhas e escorpiões. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Foi realizada revisão da literatura disponível em sites de busca como Google 

Acadêmico, Scielo.br e PubMed, com a pesquisa dos termos “ acidentes ofídicos, 

acidentes escorpiônicos, acidentes aracnídicos, scorpion envenomation, venomous 

arachnids accidents, accidentes con arañas e accidentes com escorpiones ”. Foi incluído 

as publicações que estivessem entre os anos 2000 e 2021 e excluídos os que não 

possuíam as palavras-chave ou não se encontravam nesse período de tempo. Foi colhido 

dados estatísticos do Ministério da Saúde. Além disso, também foi consultado manuais 

já publicados por entidades especializadas e manuais técnicos do Exército Brasileiro, 

visando a elaboração de um manual técnico que capacite a identificação e a prevenção 

de acidentes escorpiônicos e aracnídicos. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
3.1. Acidentes Por Escorpiões 

Podemos definir como acidente escorpiônico ou escorpionismo o quadro clínico de 

envenenamento provocado um escorpião ao injetar sua peçonha/veneno através do seu 

ferrão. Os escorpiões são representantes da classe dos aracnídeos. Eles são 

predominantemente encontrados nas zonas tropicais e subtropicais do mundo, tendo 

aumento da incidência nos meses em que há aumento da umidade e temperatura (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2021). 

São conhecidas 1600 espécies de escorpião no mundo, sendo apenas cerca de 25 

consideradas de interesse para a saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Já no Brasil, podemos 
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ressaltar que existem quatro espécies de importância para a saúde pública, sendo essas 

espécies do gênero Tityus (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 20021). As quais são: 

 Escorpião-amarelo (T. serrulatus) – Apresenta grande distribuição em todas as regiões 

do país. É a espécie que representa a maior preocupação devido ao seu maior potencial 

de gravidade do envenenamento e devido a sua grande expansão territorial no país. 

Esse fato é facilitado pela sua capacidade de reprodução partenogenética e por 

conseguir ter uma fácil adaptação ao meio urbano. 

 Escorpião-marrom (T. bahiensis) – Frequentemente é presente nas regiões Centro- 

Oeste, Sudeste e Sul do Brasil e na Bahi. 

 Escorpião-amarelo-do-nordeste (T. stigmurus) – É um outro exemplo de escorpião que 

apresenta reprodução do tipo partenogenética. Essa é a espécie mais comumente 

encontrada no Nordeste, apesar de ter apresentando também alguns registros nos 

estados de São Paulo, Pará e Santa Catarina. 

 Escorpião-preto-da-amazônia (T. obscurus) – Este é a espécie que tem sido considerada 

como a principal causadora de acidentes e óbitos na região Norte e no Estado de Mato 

Grosso. 

 

Além das espécies supracitadas, existem outras espécies que causam envenenamento, 

porém, normalmente, com menor frequência e com menor gravidade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2021). 

 
3.2. Acidentes por Aranhas 

Podemos definir os acidentes por aranhas, ou araneísmo, como o quadro clínico de 

envenenamento devido à inoculação da peçonha de aranhas, por um par de ferrões que se 

localizam na parte anterior do animal. Semelhantemente aos escorpiões, as aranhas são 

representantes da classe dos aracnídeos. 

Existem no Brasil três gêneros de aranhas que são de importância para a saúde pública, 

os quais são: 

 Loxosceles – É bem conhecida como a aranha-marrom ou aranha-violino. O acidente 

com a aranha marrom é, dentre os casos de araneísmo, o tipo de acidente mais 

importante e , no Brasil, o terceiro lugar em casos de envenenamentos. Essas aranhas 

não são agressivas, picam normalmente quando comprimidas ou apertadas contra o 



21 
 

 

corpo. Elas medem, em média, um centímetro de corpo e até três de comprimento 

total. Esse gênero é conhecido por possuir hábitos noturnos, construírem teias 

irregulares, como “algodão esfiapado”. É comum que elas se escondam em telhas, 

tijolos, madeiras, próxima de móveis, quadros, rodapés, caixas ou objetos armazenados 

em depósitos, garagens, porões, e outros ambientes com pouca iluminação e 

movimentação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

 Phoneutria – Essas aranhas são comumente chamadas de aranha-armadeira ou 

macaca. Essas, sim, são bastante agressivas, assumem posição de defesa podendo ter 

saltos de até 40 cm de distância. O seu corpo pode chegar a atingir 4 cm, tendo 15 cm 

de envergadura. São aranhas caçadoras e são ativas no período da noite. Escondem-se 

em vegetações como troncos, palmeiras, bromélias e entre folhas de bananeira, onde 

procuram abrigar-se. Porém elas também podem ser encontradas nos sapatos, atrás 

de móveis, cortinas, sob vasos, entulhos, materiais de construção, entre outros 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

 Latrodectus – Essas aranhas são muito conhecidas e são chamadas de aranhas viúva- 

negra. Não apresentam comportamento agressivo. Há uma distinção entre machos e 

fêmeas, podendo as fêmeas chegar a 2 cm e os machos já são menores e chegam a 

medir em torno de 2 a 3 mm. Também possuem hábitos noturnos e costumam a viver 

em grupos. Outra característica sua é o tipo de teia, que é irregular, normalmente feitas 

em arbustos, na grama, nas pedras, caneletas de chuva, entre outros. É muito comum 

que sejam encontradas em locais domésticos, em ambientes de sombras, que possuem 

frestas, embaixo de cadeiras, mesas, moveis em geral. Podem ocorrer acidentes 

causados por outras aranhas, o que é comum, porém, não possuem relevância para a 

saúde pública, uma vez que esses acidentes não costumam a ser graves. Os principais 

grupos de aranhas de importância são aqueles que vivem próximos às casas ou dentro 

delas, como as aranhas de grama, de jardim ou as caranguejeiras. As aranhas 

caranguejeiras (Infraordem Mygalomorphae), apesar de serem grandes e até mesmo 

causar muito medo e espanto pelo seu tamanho, são frequentemente encontradas em 

residências e não causam acidentes considerados graves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2021). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Entre os anos de 2000 e 2020 foram coletados dados de acidentes com aranhas e 

escorpiões em todo o território nacional. Esses dados nos mostram uma crescente notificação 

da notificação desses acidentes em todas regiões do pais. 

Nos gráficos abaixo podemos analisar os números de casos tanto de araneísmo quanto de 

escorpiônismo, discriminados por regiões, durante esse período de tempo. 

Além de observarmos a quantidade total de acidentes, o que mais nos importa nesse 

trabalho é observarmos os locais ou regiões em que acontecem o maior número de casos de 

acidentes com escorpiões e com as aranhas. Uma vez que precisamos mapear os locais onde 

existirão mais risco para os militares atuarem em suas operações e , também, saber quais são 

esses animais que mais povoam determinado local. 

Ao compararmos os gráficos, quantitativamente, de acidentes por escorpiões e por 

aranhas podemos observar que o ano de 2019 foi o ano em que houve a maior quantidade de 

casos de acidentes por ambos animais. Neste ano a quantidade de acidentes por aranhas foi 

de, aproximadamente, 38,000 casos registrados, enquanto que o número de casos de 

escorpionísmo chegou a 162,000 casos registrados aproximadamente. 

Isso nos mostra que o número de casos de escorpinísmo foi mais de quatro vezes maior 

que o número de araneísmo . Um fato interessante, que nos leva a acender um alerta devido 

à alta taxa de acidentes ocorridos e registrados. Além disso, vê-se a necessidade de 

intervenção sanitária para que haja um controle e diminuição desses casos. 

 
 

Ademais, a educação continuada da população brasileira a respeito dos riscos 

inerentes a esses acidentes poderia ser uma boa estratégia. Essa educação seria benéfica na 

população em geral, diminuindo a quantidades de acidentes, mas também para os militares, 

ainda que indiretamente. Pois, se a população souber a importância de se combater esses 

animais peçonhentos próximos às habitações ou sua infestação ou, ainda, procriação 

desordenada, os militares estariam expostos a uma quantidade reduzida desses agentes. Não 

pode ser esquecido que muitas atividades militares são em zonas urbanas ou próximas a elas, 

e também que as Organizações Militares estão inseridas nesses ambientes. 
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Então, adotar uma adotar estratégias de combate de animais peçonhentos pode ser 

tarefa do Exército, umas vez que este visa a higidez da tropa e também devido a sua 

participação na sociedade. 

 

 

Figura 1. Casos de Araneísmo no Brasil nos últimos 20 anos. Fonte: SINAN/MS 
 
 
 
 

Gráfico: 2. Casos de Escorpionísmo no Brasil nos últimos 20 anos. Fonte: SINAN/MS 
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5. CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, podemos perceber a necessidade de construir um manual técnico 

que seja prático para o uso dos militares de saúde, os quais prestarão assistência aos militares 

e aos civis, e prático também para o uso de qualquer militar. Sendo de fácil entendimento e 

que verse a respeito das principais características desses animais, sua distribuição geográfica 

no Brasil e os possíveis acidentes que possam ocorrer com esses animais peçonhentos. Uma 

vez que os militares são frequentemente expostos a diversas situações que os levem à grande 

exposição ao risco no terreno. 
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Anexo 1 – minuta de Manual Técnico – Acidentes com Animais Peçonhentos de 

Importância Militar 
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CAPÍTULO II 

ESCORPIÕES 

 

2.1. Considerações Iniciais 
 

A presença de aranhas e escorpiões em locais onde são executadas as atividades dos 
militares pode ser alta, uma vez que podem ocorrer em locais com densa fauna e flora 
presentes em nosso território nacional (Ministério da Saúde, 2021). O conhecimento 
desses aracnídeos é de extrema importância para que se possam evitar ao máximo esses 
acidentes, e por consequência prejuízos e danos às tropas. A correta identificação e dos 
escorpiões e das aranhas, em quais locais são mais facilmente encontrados, quais épocas 
do ano são mais prevalentes podem ser muito úteis para um diagnóstico e tratamento 
mais ágeis e adequados. 

 
É imprescindível saber como esses acidentes ocorrem e em quais locais costumam 
acontecer normalmente. Como podemos observar no gráfico abaixo, os locais onde as 
pessoas são mais frequentemente atacadas por escorpiões e aranhas são as mãos, 
seguidas pelos pés e braços. Tal informação pode ser muito útil para as tropas para que 
se evite que acidentes assim ocorram e para que fiquem mais precavidos quando 
necessitarem de executar tarefas que possam lhe expor ao risco. 

 
 
 
 
 

Figura 3. Acidentes de trabalho com aranha e escorpião em trabalhadores do campo, floresta 
e águas, por local da picada no corpo e tipo de animal. Fonte: SINAN (2017). 
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2.2. Gêneros e Espécies de Escorpiões 
 

Podemos definir como acidente escorpiônico ou escorpionismo o quadro clínico de 
envenenamento provocado um escorpião ao injetar sua peçonha/veneno através do seu 
ferrão. Os escorpiões são representantes da classe dos aracnídeos. Eles são 
predominantemente encontrados nas zonas tropicais e subtropicais do mundo, tendo 
aumento da incidência nos meses em que há aumento da umidade e temperatura (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2021). 

 

São conhecidas 1600 espécies de escorpião no mundo, sendo apenas cerca de 25 
consideradas de interesse para a saúde (Ministério da Saúde, 2009). Já no Brasil, podemos 
ressaltar que existem 4 espécies de importância para a saúde pública, sendo essas espécies do 
gênero Tityus (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). As quais são: 
• Escorpião-amarelo (T. serrulatus); 
• Escorpião-marrom (T. bahiensis); 
• Escorpião-amarelo-do-nordeste (T. stigmurus); 
• Escorpião-preto-da-amazônia (T. obscurus). 

 

Além das espécies supracitadas, existem outras espécies que causam envenenamento, porém, 
normalmente, com menor frequência e com menor gravidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

 
 

 

 
 

Figura 4. Mapa de distribuição de casos de escorpionísmo em 2020. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2021). 
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Figura 5. Morfologia externa dos escorpiões. Fonte: Funasa, 2001. 
 

 
Ainda sobre os hábitos de vida podemos explicitar que os escorpiões são animais carnívoros e 
que se alimentam principalmente de insetos, como grilos ou baratas. Eles apresentam hábitos 
noturnos, escondendo-se durante o dia sob pedras ou troncos, galhos, folhas secas caídas, sob 
as linhas de trem, em entulhos, telhas ou tijolos. 

 
Também são encontrados em galerias de águas pluviais e esgoto, canais, bocas de lobo, 
terrenos baldios com mato, entulho, lixo ou em locais que tenham material de 
construção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 
 
 

Outra característica interessante é que os escorpiões conseguem ficar meses sem água ou sem 
se alimentarem. Existem várias espécies que vivem nas áreas urbanas, locais estes que 
encontram farta oferta de alimentação e abrigo próximo as residências (FUNDAÇÃO 
NACIONAL DA SAÚDE, 2001). 

 
Seus principais predadores são: galinhas, sapos, lagartos, camundongos, algumas 
aranhas, corujas e outras aves de hábitos noturnos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 
2.1.1. Titius serrulatus (Escorpião-amarelo) 

 

O escorpião-amarelo apresenta grande distribuição em todas as regiões do país. É a 
espécie que representa a maior preocupação devido ao seu maior potencial de 
gravidade do envenenamento e devido a sua grande expansão territorial no país. Esse 
fato é facilitado pela sua capacidade de reprodução partenogenética e por conseguir ter 
uma fácil adaptação ao meio urbano. 
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Figura 6. Foto de escorpião amarelo. Fonte: FUNASA, 2001. 

 

Figura 7. Foto de fêmea de escorpião amarelo com filhotes no dorso. Fonte: FUNASA, 
2001. 

 

2.1.2. T. bahiensis (Escorpião-marrom) 
 

Frequentemente é presente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil e na Bahia e é 
considerada a espécie que mais causa acidentes em São Paulo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009). 
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Figura 8. Foto de escorpião marrom, fêmea à esquerda e macho à direita. Fonte: FUNASA, 
2001. 

 
 
 

2.1.3. T. stigmurus (Escorpião-amarelo-do-nordeste) 
 

Outro exemplo de escorpião que apresenta reprodução do tipo partenogenética. Essa é a 
espécie mais comumente encontrada no Nordeste, apesar de ter apresentando também 
alguns registros nos estados de São Paulo, Pará e Santa Catarina. 

 
Figura 9. Foto do escorpião-amarelo-do-nordeste. Fonte: FUNASA, 2001. 

 

2.1.4. T. paraensis (Escorpião-preto-da-amazônia) 
 

Este é a espécie que tem sido considerada como a principal causadora de acidentes e óbitos 
na região Norte e no Estado de Mato Grosso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 



33 
 

 
 

 

 
Figura 10. Foto do escorpião-preto-da-amazônia. Fonte: FUNASA, 2001. 

 

Figura 11. Foto do escorpião-preto-da-amazônia com os seus filhotes no dorso. Fonte: 
FUNASA, 2001. 
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CAPÍTULO III 

ARANHAS 

3.1. Gêneros e Espécies de Aranhas 

 
Podemos definir os acidentes por aranhas, ou araneísmo, como o quadro clínico de 

envenenamento devido a inoculação da peçonha de aranhas, por um par de ferrões que 

se localizam na parte anterior do animal. Semelhantemente aos escorpiões, as aranhas 

são representantes da classe dos aracnídeos. 

Existem no Brasil três gêneros de aranhas que são de importância para a saúde pública, 

os quais são: 

 Phoneutria – É comumente chamada de aranha-armadeira ou macaca. 

 Loxosceles – É bem conhecida como a aranha-marrom ou aranha-violino. 

 Latrodectus – Essas aranhas são muito conhecidas como aranhas viúva-negra. 
 
 

Figura 12. Morfologia externa das aranhas. Fonte: FUNASA, 2001. 

 
É importante lembrar que podem ocorrer acidentes causados por outras aranhas e que 

são comuns de acontecerem, porém não possuem relevância para a saúde pública, uma 

vez que esses acidentes não costumam a ser graves. 

 
Os principais grupos de aranhas de importância são aqueles que vivem próximos às casas 

ou dentro delas, como as aranhas de grama, de jardim ou as caranguejeiras. As aranhas 

caranguejeiras (Infraordem Mygalomorphae), apesar de serem grandes e até mesmo 

causar muito medo e espanto pelo seu tamanho, são frequentemente encontradas em 

residências e não causam acidentes considerados graves. 
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Figura 13. Mapa de distribuição de casos de araneísmo em 2020. Fonte: MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2021. 

 

3.1.1. Phoeneutria (aranha armadeira). 
 

Figura 14. Phoneutria nigriventer (aranha armadeira), corpo coberto de pêlos curtos de 

coloração marromacinzentada. Fonte: FUNASA, 2001. 
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Essas aranhas são comumente chamadas de aranha-armadeira ou macaca. Essas, sim, 

são bastante agressivas, assumem posição de defesa podendo ter saltos de até 40 cm de 

distância. O seu corpo pode chegar a atingir 4 cm, tendo 15 cm de envergadura. São 

aranhas caçadoras e são ativas no período da noite. 

 
Escondem-se em vegetações como troncos, palmeiras, bromélias e entre folhas de 

bananeira, onde procuram abrigar-se. Porém elas também podem ser encontradas nos 

sapatos, atrás de móveis, cortinas, sob vasos, entulhos, materiais de construção, entre 

outros. 

 
 

 
3.1.2 Loxosceles (aranha marrom) 

 

Figura 15. Loxosceles gaucho (aranha marrom), corpo revestido de pêlos curtos e de 

aspecto sedosos, tendo a coloração marrom esverdeada. Fonte: Casa.Umcomo. 

 
É bem conhecida como a aranha-marrom ou aranha-violino. Essas aranhas não são 

agressivas, picam normalmente quando comprimidas ou apertadas contra o corpo. Elas 

medem, em média, um centímetro de corpo e até três de comprimento total. 

 
Esse gênero é conhecido por possuir hábitos noturnos, construírem teias irregulares, 

como “algodão esfiapado”. É comum que elas se escondam em telhas, tijolos, madeiras, 

próxima de móveis, quadros, rodapés, caixas ou objetos armazenados em depósitos, 

garagens, porões, e outros ambientes com pouca iluminação e movimentação. 

 
3.1.3. Latrodectus (viúva-negra) 
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Figura 16. Latrodectus curacaviensis (viúva-negra, flamenguinha), abdome possui manchas 
de cor vermelho vivo sob o fundo preto, foto com a vista lateral Foto: Portal dos animais. 

 
 

 
Essas aranhas são muito conhecidas e são chamadas de aranhas viúva-negra. Não 

apresentam comportamento agressivo. Há uma distinção entre machos e fêmeas, 

podendo as fêmeas chegar a 2 cm e os machos já são menores e chegam a medir em 

torno de 2 a 3 mm. 

 
Também possuem hábitos noturnos e costumam a viver em grupos. Uma outra 

característica sua é o tipo de teia, que é irregular, normalmente feitas em arbustos, na 

grama, nas pedras, caneletas de chuva, entre outros. É muito comum que sejam 

encontradas em locais domésticos, em ambientes de sombras, que possuem frestas, 

embaixo de cadeiras, mesas, moveis em geral. 

 

 
4.1 Inteligência Médica 

 
A avaliação do terreno onde os militares irão executar suas ações é de grande 

importância, uma vez que pode fazer toda a diferença no desfecho da operação. Essa 

avaliação se possível deve ocorrer previamente e assim que chegar ao local também. 
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No passado doenças regionais influenciaram desfechos de batalhas, como, por exemplo, 

na Primeira Guerra Mundial o risco de contrair o Tétano era alto e era considerado um 

ameaça constante para os combatentes. 

Outro grande exemplo de como é necessário conhecer o local para onde se pensa em ir 

foi em 1803, quando Napoleão mandou aproximadamente 22,000 homens para lutar no 

Haiti e teve aproximadamente 20,000 mortes, chegando a ter 85% do seu efetivo 

baixado, por causa da Febre Amarela, segundo relatos históricos. 

 
Com esse breve panorama de como o terreno já influenciou lutas e a vida de milhares de 

militares podemos perceber o a importância de fazer um estudo detalhado do local, 

buscando observar suas peculiaridades, como, fauna, flora, clima, nascentes de água, 

rios e vários outros aspectos que possam influencias diretamente ou indiretamente a 

higidez da tropa. 
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