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RESUMO 
 
 

No contexto militar e político internacional, é de suma importância que as Forças Armadas 

estejam em condições de saúde que permitam seu pronto emprego, além de serem 

definidas medidas que permitam a preservação desse estado de higidez. O objetivo do 

presente trabalho consiste em elaborar um manual técnico com as principais medidas 

necessárias à promoção, proteção e melhoria da saúde dos militares do Exército. Revisão 

bibliográfica com embasamento no Manual de Proteção à Saúde da Força do Exército dos 

Estados Unidos e protocolos de atenção básica do Ministério da Saúde do Brasil. Foi 

elaborado um Manual Técnico voltado à realidade do Exército Brasileiro, que está expresso 

em sua totalidade no Anexo I. Foi desenvolvido um manual técnico com as principais 

medidas necessárias à promoção, proteção e melhoria da saúde dos militares do Exército, 

mas, como o tema “saúde” é dinâmico, por estar sempre em constante modernização, com 

introdução de novas tecnologias e protocolos, faz-se, assim, necessário mantê-lo atualizado. 

 

Palavras-chave: Manual Técnico, Proteção à saúde, Exército Brasileiro. 



 

 

ABSTRACT 

 

In the international military and political context, it is extremely important that the Armed 

Forces are in health conditions that allow their prompt employment, in addition to defining 

measures that allow the preservation of this state of health. The objective of this work is to 

elaborate a technical manual with the main measures necessary for the promotion, 

protection and improvement of the health of the Army's soldiers. Literature review based on 

the US Army Force Health Protection Manual and primary care protocols of the Brazilian 

Ministry of Health. A Technical Manual focused on the reality of the Brazilian Army was 

prepared, which is expressed in its entirety in Annex I. A technical manual was developed 

with the main measures necessary to promote, protect and improve the health of the 

Army's military personnel, but, as the topic “health” is dynamic, as it is always in constant 

modernization, with the introduction of new technologies and protocols, it is therefore 

necessary to keep it updated. 

 

Keywords: Technical manual; Force Health Protection; Brazilian Army 
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Elaboração de Manual Técnico de Proteção à Saúde 
 

MAURILIO ONOFRE DEININGER FILHO1 

OTÁVIO AUGUSTO BRIOSCHI SOARES2 
 

1. INTRODUÇÃO 

No contexto militar e político internacional, é de suma importância que as Forças 

Armadas estejam em condições de saúde que permitam seu pronto emprego, além de 

serem definidas medidas que permitam a preservação desse estado de higidez, seja em 

treinamentos ou em situações de conflito. 

A partir desta concepção foi desenvolvido o conceito de proteção à saúde, que vem a 

ser definido como o conjunto de medidas e meios destinados a minimizar a vulnerabilidade 

do pessoal, instalações, material, operações e atividades de ameaças e perigos, a fim de 

preservar a liberdade de ação e eficácia operacional, contribuindo assim para o sucesso da 

missão (NATO, 2011). Ela compreende as funções médicas de medicina preventiva, serviços 

veterinários, serviços de laboratório médico em campanha e os aspectos preventivos das 

funções médicas dos serviços odontológicos e de combate e controle de estresse 

operacional (US ARMY, 2016). 

Para sintetizar este amplo espectro de ações pode-se dividir as atividades de 

Proteção à Saúde em cinco eixos principais: (1) controle de enfermidades infecciosas e 

zoonoses, (2) gestão de resíduos e gerenciamento de animais sinantrópicos, (3) imunização e 

quimioprofilaxia, (4) proteção à água e aos alimentos e (5) inteligência em saúde (SILVA et al, 

2021). Deve-se destacar ainda os eixos relacionados à medicina preventiva e a preservação 

da saúde mental no contexto do combate e operações. 

O controle de enfermidades infecciosas e zoonoses reúne o conjunto de ações 

destinadas à identificação das doenças mais prevalentes na localidade de campanha, além 

das medidas de contra-infecção e manejo que podem ser adotadas com vistas à redução de 

sua propagação. A gestão de resíduos correlaciona-se com a dispensa adequada de resíduos 

e detritos gerados pela ação humana. A imunização e quimioprofilaxia deve levar em conta 

as doenças endêmicas da região, além do tempo necessário ao desenvolvimento da 

proteção. A proteção à água e alimentos é essencial para garantir a manipulação dentro das 

 
1 Médico, 1º Tenente, Escola de Saúde do Exército. E-mail: maurilio.odf@gmail.com 
2 Doutor médico veterinário, Capitão, Escola de Saúde do Exército.  
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normas de higiene deles. Já a inteligência em saúde destina-se à designação de pessoal 

qualificado para identificar os pilares abordados, tanto na fase de planejamento das 

operações militares, como na execução (SILVA et al, 2021). 

 Além disso, também é importante destacar as medidas de proteção à saúde no 

âmbito da medicina preventiva, focada no rastreamento e detecção precoce de doenças 

potencialmente incapacitantes e/ou fatais, como cânceres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), e 

a preservação da saúde mental, com foco nos fatores de proteção e de risco em saúde 

mental, os planos de intervenção e os métodos de acompanhamento dos casos (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013).  

Deste modo, o objetivo do presente trabalho consiste em elaborar um manual 

técnico com as principais medidas necessárias à promoção, proteção e melhoria da saúde 

dos militares do Exército, nos mais diversos cenários de atuação, tendo em vista a 

inexistência deste material no âmbito da Força. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de revisão bibliográfica com embasamento majoritário no Manual de 

Proteção à Saúde da Força do Exército dos Estados Unidos. Além disso, também foram 

consultadas outras fontes estrangeiras, a citar: boletins técnicos disponíveis no portal do US 

Army Publishing Directorate e doutrinas da OTAN para proteção à saúde da Força. Por fim, 

também foram selecionados cadernos do Ministério da Saúde do Brasil voltados à atenção 

primária e o Manual de Campanha de Logística Militar Terrestre do Exército Brasileiro.  

 

3. RESULTADOS 

 Foi elaborado um Manual Técnico voltado à realidade do Exército Brasileiro, que está 

expresso em sua totalidade no Anexo I do presente Trabalho. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Foi desenvolvido um manual técnico com as principais medidas necessárias à 

promoção, proteção e melhoria da saúde dos militares do Exército, nos mais diversos 

cenários de atuação.  Entretanto, como o tema “saúde” é dinâmico, por estar sempre em 

constante modernização, com introdução de novas tecnologias e protocolos, faz-se, assim, 
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necessário mantê-lo atualizado, pela emissão de Notas Técnicas ou Boletins para 

complementação ou modificação das orientações. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 FINALIDADE 

 

O presente manual técnico tem por finalidade apresentar o conceito de proteção à saúde da 

força terrestre, bem como as principais medidas a serem tomadas visando a este objetivo. 

 

1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O conceito de Proteção à Saúde da Força engloba medidas necessárias relacionadas à 

conservação e à preservação da saúde geral dos contingentes, mediante a prevenção de 

doenças e lesões. São exemplos de tarefas dessa atividade: prevenção de acidentes, 

medicina preventiva, controle do estresse em combate e medicina veterinária preventiva. 

Estão associadas à promoção do bem-estar físico, psicológico e social dos militares e a 

mudanças nos hábitos de vida que resultem em militares saudáveis e preparados. Deste 

modo, um manual orientando tais medidas proporciona a manutenção da Força em um 

estado próximo do seu auge de vigor físico e mental, de prontidão para quando seu 

emprego seja necessário. 

 

Historicamente, mais militares morrem de doenças e lesões não relacionadas ao combate do 

que ferimentos em batalha. A medicina preventiva dedica-se, assim, às ameaças impostas 

pelo inimigo e ameaças à saúde. As ações do inimigo resultam em eventualidades no 

combate, e a ameaça à saúde é representada por todas as potenciais ações inimigas e 

condições ambientais. 

 

1.3. PRINCIPAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS 

 

1.3.1 PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS 
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Tabela 1. Programas de prevenção e controle de doenças 

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E 
CONTROLE DE DOENÇAS 

ATIVIDADES 

Prevenção e controle de doenças 
contagiosas 

• Rastreamento e medidas de 
monitoramento para detecção precoce 

• Imunização e quimioprofilaxia 

Medicina de viagem • Imunização e quimioprofilaxia 

Gerenciamento da saúde da população 

• Promoção à saúde e bem-estar 

• Vigilância médica 

• Epidemiologia 

• Medicina ocupacional e ambiental 

Controle de infecção intra-hospitalar 

• Vigilância médica 

• Medidas de controle de infecção e 
programas de controle de qualidade 

• Registros e relatos 

 

1.3.2 MEDICINA PREVENTIVA DE CAMPO 

 

Tem como objetivo a melhoria e manutenção da saúde e prontidão da força e gestão 

operacional dos riscos à saúde. 

 

Tabela 2. Programas da medicina preventiva de campo 

MEDICINA PREVENTIVA DE CAMPO ATIVIDADES 

Time de sanitização no campo 
• Time treinado para promover apoio de 

higiene e suporte sanitário 

Medidas de medicina preventiva em 
campo 

• Medidas voltadas à higiene básica, 
potabilidade da água, gestão e 
disposição de lixo, serviço de 
alimentação, gerenciamento de pragas  

Medidas individuais 
• Uso de óculos escuros, protetor solar, 

mosquiteiro e repelente 

Monitoramento da água potável  
• Inclui gelo, água engarrafada e fontes 

de abastecimento de água 

Condução de inspeções sanitárias nos 
serviços de alimentação 

• Garantir que comida seja preparada, 
mantida e armazenada na temperatura 
apropriada 

• Garantir gestão apropriada de comidas 
potencialmente nocivas 

Avaliação da saúde ocupacional e 
ambiental do sítio 

• Conduzir avaliação inicial do local antes 
do estabelecimento da unidade 
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Vigilância da saúde ocupacional e 
ambiental 

• Identificar novas ameaças 

• Implementar medidas para prevenir ou 
mitigar os efeitos de novas ameaças 

 

1.3.3 SAÚDE AMBIENTAL 

 

Tabela 3. Programas de saúde ambiental 

PROGRAMAS DE SAÚDE AMBIENTAL ATIVIDADES 

Água potável e fabricação de gelo 
• Vigilância 

• Inspeção 

• Registros e relatos 

Águas recreativas 

• Controle sanitário e operativo de 
fontes, lagos, rios 

• Amostra microbiológica e análise 

• Inspeções periódicas  

Prevenção e controle de pragas e 
arboviroses  

• Coleta, processamento e identificação 
do vetor 

• Vigilância e análise dos dados 

Tratamento e disposição do lixo 
• Inclui lixo sólido, lixo tóxico, lixo médico 

• Garantir que lixo seja disposto de 
acordo com a legislação vigente 

Sanitização e higiene 
• Inclui limpeza de alojamentos, 

barbearia, lavanderia 

 

1.3.4 SAÚDE OCUPACIONAL 

 

Tabela 4. Programas e serviços de saúde ocupacional 

PROGRAMAS E SERVIÇOS ATIVIDADES 

Exames médicos de vigilância e 
rastreamento 

• Focar na detecção precoce de doenças 
ocupacionais ou associadas ao serviço  

Doenças sexualmente transmissíveis 
• Comunicar riscos à saúde no ambiente 

de trabalho 

Conservação da audição  
• Focar em proteger militares e civis de 

perdas auditivas devido à exposição 
ocupacional 

Conservação da visão 
• Focar em garantir um ambiente de 

trabalho saudável  

Ergonômico 

• Composto por: análise do local de 
trabalho, prevenção de danos, gestão 
do cuidado à saúde, educação e 
treinamento e avaliação do programa 
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Segurança à radiação e dosimetria 
• Controle de fontes de radiação, EPIs, 

detecção de fontes de radiação e 
medição 

Uso de EPIs • Determinar regras para uso de EPIs 

Proteção respiratória 
• Reduzir o risco de danos através do uso 

de respiradores 

Imunizações 
• Proporcionar imunizações ao pessoal 

com risco aumentado ou em viagem ao 
exterior 
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CAPÍTULO II 

MEDICINA PREVENTIVA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A Medicina Preventiva engloba o conjunto de tarefas destinadas a preservar a saúde 

física e mental dos recursos humanos, por intermédio de diagnósticos precoces – associados 

ao pronto tratamento – e de um conjunto de medidas profiláticas que, quando bem 

executadas, reduzirão custos com evacuação e hospitalização de feridos e/ou doentes. 

 

2.2 RASTREAMENTO 

 

2.2.1 RISCO CARDIOVASCULAR 

 

Para se calcular o risco cardiovascular de um paciente, deve-se, inicialmente, 

classificar o paciente segundo seus fatores de risco, que resultará no enquadramento em 3 

diferentes grupos: 

 

Figura 1. Fatores de risco para risco cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se apresentar apenas 1 fator de risco baixo/intermediário, não há necessidade 

de calcular RCV, pois é considerado de baixo risco e terá menos de 10% de 

chance de morrer de AVC ou IAM nos próximos 10 anos. 
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• Se apresentar ao menos 1 fator de risco alto, não há necessidade de calcular o 

RCV, pois é considerado de alto risco e terá 20% ou mais de chance de morrer de 

AVC ou IAM nos próximos 10 anos. 

• Se apresentar mais de 1 fator de risco baixo/intermediário, há necessidade de 

calcular RCV, pois pode ser considerado de risco baixo, intermediário ou alto 

para doença cardiovascular. 

Para cálculo do RCV, deve-se utilizar, inicialmente o Escore de Framingham: 

 

Figura 2. Escore de Framingham 
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Figura 3. Determinação de risco de DAC em 10 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera-se risco cardiovascular baixo aquele paciente com risco de DAC em 10 

anos < 10%. O risco intermediário apresentar risco de DAC em 10 anos entre 10 e 20%. Por 

fim, o risco alto apresenta risco de DAC em 10 anos > 20%. 

Devem ser estabelecidas metas a serem alcançadas nos níveis pressóricos e lipídicos, 

de acordo com o risco do paciente: 

 

Tabela 5. Metas a serem alcançadas 

 Risco cardiovascular 

 Alto Intermediário Baixo  Limítrofe 

PA < 135x85 < 140x80 < 140x80  

LDL < 100 < 130 < 160 < 190 

CT/HDL < 4 < 5 < 6 < 7 
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2.2.2 DISLIPIDEMIA 

 

É importante para avaliar adultos assintomáticos que possam ser elegíveis para 

terapia preventiva. Em homens, está recomendado para todos, se 35 anos ou mais, ou entre 

20 e 35 anos, se alto risco para doenças coronarianas. Já em mulheres, está recomendado 

se, estando acima de 20 anos, for de alto risco para doença coronariana. 

Deve ser realizado através da dosagem dos lipídios séricos, em intervalo de repetição 

individualizado de acordo com a classificação de risco do paciente. Intervalos menores 

podem ser recomendados para pessoas que têm níveis lipídicos próximos do limite para 

instituição de terapia. Intervalos maiores também podem ser estabelecidos para aqueles 

com baixo risco cardiovascular ou que apresentem níveis lipídicos repetidamente normais. 

 

2.2.3 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

 Deve ser realizado em todos os adultos a partir de 18 anos, mesmo que 

assintomáticos ou sem o conhecimento de que sejam hipertensos. Como periodicidade, está 

recomendado o rastreamento a cada dois anos nas pessoas com pressão arterial menor que 

120/80 e rastreamento anual se a pressão sistólica entre 120 e 139 mmHg ou a diastólica 

entre 80 e 90 mmHg. 

 

Tabela 6. Classificação dos níveis de pressão arterial 

Classificação Pressão sistólica Pressão diastólica 

Normal < 120 mmHg < 80 mmHg 

Elevada 120-129 mmHg < 80 mmHg 

Hipertensão estágio 1 130-139 mmHg 80-89 mmHg 

Hipertensão estágio 2 ≥ 140 mmHg ≥ 90 mmHg 
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2.2.4 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

Está recomendado o rastreamento de diabetes em adultos assintomáticos com PA 

sustentada maior que 135x80 mmHg, não se aplicando a outros critérios como obesidade, 

história familiar nem faixa etária.  

 

Tabela 7. Classificação dos níveis de glicemia 

Exame Valores 

Glicemia sérica em jejum ≥ 126 mg/dL em 2 aferições 

Teste oral de tolerância a glicose ≥ 200 mg/dL em 2 aferições 

Hemoglobina glicada ≥ 6,5% em 2 aferições 

Pacientes sintomáticos ≥ 200 mg/dL em aferição ao acaso 

 

2.2.5 OBESIDADE 

 

Está recomendado para todos os pacientes adultos e crianças maiores de 6 anos e a 

oferta de intervenção de aconselhamento e mudança de comportamento. Deve ser 

realizado a partir do cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC), sem periodicidade definida. 

 

Tabela 8. Classificação dos valores de IMC 

Classificação Valores 

Normal 20-24,9 kg/m2 

Sobrepeso 25-29,9 kg/m2 

Obesidade grau I 30-34,9 kg/m2 

Obesidade grau II 35-39,9 kg/m2 

Obesidade grau III > 40 kg/m2 
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2.2.6 CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 

 

 O rastreamento está recomendado para aquelas mulheres com idade entre 25 e 64 

anos, com vida sexual ativa e que tenham cérvice. Deve ser realizado através do exame 

citopatológico, a cada 3 anos, após 2 exames consecutivos anuais negativos. 

 

2.2.7 CÂNCER DE MAMA 

 

 O rastreamento está recomendado para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. 

Deve ser realizado através de mamografia a cada 2 anos, com complementação com USG, 

em caso de mamografia inconclusiva. 

 

2.2.8 CÂNCER COLORRETAL 

 

O rastreamento está recomendado para adultos entre 50 e 75 anos, através da coleta 

de sangue oculto nas fezes ou realização de colonoscopia ou sigmoidoscopia. 
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CAPÍTULO III  

SAÚDE MENTAL EM COMBATE E OPERACIONAL 

 

3.1 VISÃO GERAL 

 

Controle do estresse em combate e operações são os programas e ações adotadas 

pelas lideranças militares para prevenir, identificar, e gerir reações de estresse no contexto 

operacional, com o objetivo de otimizar a performance da missão, conservar a capacidade 

combativa e minimizar os efeitos adversos do estresse na saúde física, psicológica, 

intelectual e social dos militares. 

Essas medidas incluem rastreamento individual ao recrutamento, vigilância contínua 

durante o serviço ativo, consultas com profissionais especializados e identificação precoce 

de lesões cerebrais. 

 

3.2 ESTRESSE EM COMBATE E OPERACIONAL 

 

 O controle do estresse em combate e operacional é de responsabilidade do 

comandante, cujo objetivo deve ser maximizar o retorno ao serviço de militares que estejam 

temporariamente impossibilitados por condições relacionadas ao estresse ou com 

diagnóstico de transtornos comportamentais. 

 

3.2.1 INTERVENÇÃO E CONTROLE DA AMEAÇA DO ESTRESSE EM COMBATE E 

OPERACIONAL 

 

 O comandante deve ser assistido pela sua equipe, incluindo Estado Maior, capelão e 

Seção de Saúde. 

 

3.2.1.1 CONTROLE DO ESTRESSE 

 

Estresse no combate inclui todos os estresses psicológicos e emocionais encontrados 

como resultado direto dos riscos e demandas da missão. O seu controle baseia-se em 

melhoras as reações de adaptação, evitar reações de má adaptação e auxiliar militares com 
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transtornos de comportamento. Estas reações ao estresse são reações físicas, emocionais, 

cognitivas e comportamentais, consequências adversas e danos psicológicos de militares que 

foram expostos a eventos traumáticos e estressantes em operações e missões. 

 

3.2.1.2 AMEAÇA DE ESTRESSE EM COMBATE E OPERACIONAL 

 

 Fatores estressores em combate incluem as ações inimigas que visam infligir dano 

físico, psicológico e moral em militares, assim como o meio ambiente em suas condições 

adversas, como frio ou calor, e decisões da cadeia de comando. 

 

3.2.1.3 EFEITOS DO ESTRESSE 

 

 O estresse, quando intenso e além do necessário para o sucesso e cumprimento da 

missão, pode gerar consequências como mau comportamento que requer punições 

disciplinares, lesões decorrentes de negligência e imprudência, aumento nas taxas de 

doenças por desatenção com medidas de higiene. Em prazo mais longo, o estresse pode 

progredir para doenças relacionadas à saúde mental e comportamentos homicidas e/ou 

suicidas. 

 

3.2.2 ESTRESSORES FÍSICOS E MENTAIS 

 

 Um estressor mental é aquele no qual o sistema nervoso é estimulado pela 

informação de uma ameaça ou necessidade, mas esta informação resulta apenas em 

impacto indireto no organismo. Já um estressor físico tem impacto direto e potencialmente 

lesivo ao corpo. 

 

3.2.2.1 TIPOS DE ESTRESSORES FÍSICOS E MENTAIS 

 

Existem dois tipos de estressores físicos, que são: 

• Ambientais: frio, calor, umidade, odores, agentes infecciosos, baixa visibilidade, 

altitude, terreno irregular e de difícil progressão, barulhos. 
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• Fisiológicos: privação de sono, desidratação, subnutrição, falta de higiene, fadiga, 

lesões e doenças, abuso de substâncias, obesidade.  

Já os dois tipos de estressores mentais são: 

• Cognitivos: informação (a mais ou a menos), tempo (pouco ou muito), decisão 

difícil a se tomar, falhas prévias, mudanças no planejamento. 

• Emocionais: ser novo na OM, solidão, medo, raiva, culpa, perda de privacidade, 

ter de matar, exposição a cadáveres, saudades de casa. 

 

3.2.2.2 REAÇÕES ADAPTATIVAS AO ESTRESSE 

 

 Fatores estressores, quando combinados com liderança eficiente e camaradagem 

entre os pares, podem levar a reações de adaptação que potencializam a performance 

individual e da tropa, como: confiança, coesão e lealdade entre pares; confiança, coesão e 

lealdade entre comandantes e subordinados; espírito de corpo e coesão da tropa, que 

permitem cumprir a missão, apesar dos riscos envolvidos. 

 

3.2.2.3 REAÇÃO AO ESTRESSE EM COMBATE E OPERACIONAL 

 

 Esse termo se aplica a qualquer reação frente ao estresse no meio militar. Muitas 

reações se assemelham a sintomas de doenças relacionadas à saúde mental (pânico, 

ansiedade, depressão, alucinação), mas são transitórias, devido ao estresse traumático do 

combate e do estresse cumulativo de operações. 

 

3.2.2.4 COMPORTAMENTOS INADEQUADOS FRENTE AO ESTRESSE 

 

 Esses comportamentos, mais comumente, ocorrem em militares mal treinados e 

indisciplinados. Bons militares, entretanto, podem agir de modo semelhante frente a 

estresse extremo. Em geral, esses comportamentos variam de pequenos desvios do 

regulamento a sérias violações das regras.  
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3.2.2.5 SOBREPOSIÇÃO DE COMPORTAMENTOS 

 

A distinção entre os três comportamentos citados anteriormente (reações 

adaptativas ao estresse, reação ao estresse em combate e operacional e comportamentos 

inadequados) nem sempre é clara, de modo que muitas vezes ocorre sobreposição de 

comportamentos. 

 

Tabela 9. Lista de reações típicas frente ao estresse. 

 
Comportamentos frente ao estresse 

em operações 
 

        

        

Reações adaptativas ao 
estresse 

 Reação ao estresse em 
combate e operacional 

 Comportamentos 
inadequados e atos 

criminosos   

Coesão da tropa entre 
subordinados, pares e 
comandantes; 
Sentimento de 
cumprimento do dever; 
Vigilância e alerta; 
Coragem e 
autossacrifício; 
 Tolerância à dor e a 
lesões 

 

Hipervigilância; 
Medo, ansiedade; 
Irritabilidade e raiva; 
Desatenção; 
Falta de confiança; 
Perda de esperança; 
Depressão e insônia; 
Imobilidade; 
Pânico, terror; 
Perda de memória; 
Alucinações  

 

Mutilação de cadáveres 
inimigos; Assassinato de 
prisioneiros; 
Tortura, brutalidade; 
Abuso de álcool e 
drogas; 
Indisciplina; 
Estupro, saque; 
Autoflagelação; 
Motins e rebeliões 

        

        

 Reações de longo prazo  

 

Lembranças dolorosas (flashbacks); 
Dificuldades para dormir, pesadelos; 
Sentimento de culpa pelo que fez 
e/ou deixou de fazer; 
Isolamento social; 
Uso e abuso de álcool e drogas; 
Depressão; 
Dificuldades para se relacionar com 
amigos e familiares 

 

 

 



30 

 

 

 

3.3 PRINCÍPIOS DO CONTROLE DO ESTRESSE EM COMBATE E OPERACIONAL 

 

3.3.1 INTERVENÇÕES PARA CONTROLE DO ESTRESSE EM COMBATE E OPERACIONAL 

 

 As intervenções têm o objetivo de reduzir a ocorrência e severidade das reações 

frente ao estresse e distúrbios de comportamento, de modo a manter a prontidão da tropa. 

Existem 4 categorias de intervenção, que são 

• Intervenções gerais; 

• Intervenções selecionadas para tropa ou militar cujo risco está acima da média; 

• Intervenções indicadas para militares com risco potencial de distúrbios de 

comportamento ou tropas que demonstrem que a eficácia de sua missão está 

reduzida por fatores estressores; 

• Intervenções terapêuticas destinadas a tratar e acompanhar militares com 

distúrbios de comportamento, para evitar sua saída do serviço. 

 

3.3.2 COMUNICAÇÕES 

 

 A equipe de controle do estresse em combate e operacional deve estabelecer um 

canal de comunicação com tropas, para coordenar o suporte. 

 

3.3.3 PRINCÍPIOS DE GESTÃO PARA O CONTROLE DO ESTRESSE EM COMBATE 

 

 Seguem o acrônimo BICEPS, que se traduz por: 

• Brevidade: repouso e recuperação não devem demorar mais que 1 a 3 dias para 

se iniciar; 

• Imediatidade: as medidas para controle devem ser iniciadas o mais cedo 

possível; 

• Contato: deve-se estimular o militar a continuar se vendo como militar, em vez 

de paciente ou alguém doente; 
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• Expectativa: o militar deve ser informado que está reagindo de forma natural ao 

estresse e que há a expectativa que ele se recupere prontamente para retornar 

ao serviço tão logo seja possível; 

• Proximidade: caso seja necessária a evacuação do militar para cuidados mais 

especializados, esta deve ser realizada para a OM mais próxima, mas 

separadamente de pacientes clínicos ou cirúrgicos; 

• Simplicidade: necessidade de usar métodos simples e diretos para restaurar o 

bem-estar físico e autoconfiança. 

Além disso, deve-se buscar evitar que o militar se sinta como um paciente doente, 

adotando medidas como: mantê-lo usando uniforme, mantê-lo afastado de pacientes 

seriamente doentes ou feridos; e evitar uso de medicações ou hospitalização, salvo se 

estritamente necessários. 
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CAPÍTULO IV  

CONTROLE DE ENFERMIDADES INFECCIOSAS E ZOONOSES 

 

4.1 MEDIDAS INICIAIS 

  

Entre as medidas iniciais para proteção da tropa no âmbito do controle de 

enfermidades infecciosas, destacam-se: buscar previamente possíveis vetores de zoonoses 

na localidade, assim como realizar o levantamento das enfermidades mais prevalentes e 

seus principais sintomas e instituir o uso de EPIs voltados à cessação da cadeia de 

transmissão. 

Além disso, é importante estar disponível atendimento local ou próximo, para 

acompanhamento de casos suspeitos e com potencial de agravamento, além de testes 

diagnósticos e exames para diferenciação das enfermidades, visto que muitas compartilham 

sintomas, além de métodos terapêuticos voltados à realidade dos recursos em terreno 

operacional. 

 

4.2 PRINCIPAIS ENFERMIDADES E SUAS MEDIDAS DE CONTROLE 

 

4.2.1 DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA 

 

 Hoje compõem as principais arboviroses transmitidas no Brasil, sendo consideradas 

endêmicas em todo o território nacional. A transmissão ocorre pela picada da fêmea do 

Aedes egypti, um mosquito de cor escura rajado de branco nas patas e corpo. 

 

4.2.1.1 SINAIS E SINTOMAS 

 

 Apresentam-se, na maioria dos casos, de forma semelhante, dificultando a 

diferenciação clínica. O principal sintoma é a febre de início súbito, que é comum às três 

infecções. Algumas diferenças entre seus sintomas podem ocorrer, sendo as principais: 

• Dengue: febre alta, cefaleia retro-orbitária com sonolência, exantema petequial 

entremeado por áreas de pele sã. 
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• Zika: febre mais baixa, associada a hiperemia de conjuntivas, edema de mãos, 

cefaleia de leve intensidade e exantema pruriginoso que se inicia na face. 

• Chikungunya: febre alta, artralgia simétrica, rash cutâneo, cefaleia frontal e 

periorbitária e exantema morbiliforme que pode estar acompanhado por bolhas. 

Alguns sintomas, quando presentes em fases médias da doença, indicam risco de 

agravamento e, portanto, indicam que o caso merece maior atenção. São estes: dor 

abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, manifestações hemorrágicas, alterações 

neuropsiquiátricas, diminuição da diurese, hipotensão postural. 

 

4.2.1.2 PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

A melhor forma de combatê-las é através da eliminação de criadouros que possam 

acumular água, como recipientes plásticos, de modo a quebrar o ciclo de reprodução do 

mosquito. O uso de repelentes, telas e mosquiteiros também são úteis como forma de 

diminuir o contato do A. egypti com seres humanos. 

 

Figura 4. Tela de proteção contra mosquito para janelas 
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Figura 5. Cama com mosquiteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 MALÁRIA 

 

Doença febril aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium, tendo como 

vetores os mosquitos do gênero Anopheles. 

 

4.2.2.1 SINAIS E SINTOMAS 

 

 Caracterizam-se por uma fase sintomática inicial com cefaleia, fraqueza, náuseas, 

vômitos e mialgia, que precedem o quadro de febre típico da doença. Inicia-se com calafrio, 

que dura de 15 minutos à 1 hora, sendo seguido por febre, por vezes alta, que cede após 2 a 

6 horas.  

 Após a fase inicial, a febre adota um padrão cíclico, intermitente, retornando após 48 

ou 72 horas, a depender do gênero do Plasmodium infectante. De modo geral, as formas 

brandas são causas pelo P. malariae e P. vivax, e as formas graves pelo P. falciparum. 

 

4.2.2.2 PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

As principais medidas que podem ser adotadas para contenção da doença são 

proteção da população e da tropa, através da orientação quanto à doença, uso de 
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repelentes, cortinados, mosquiteiros, roupas protetoras, tela em portas e janelas, busca de 

casos junto as comunicantes de casos confirmados; controle vetorial, com o uso de produtos 

químicos do grupo dos piretroides em nebulizações espaciais e em borrifações 

intradomiciliares. 

 

Figura 6. Repelente produzido pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Uso de gandola baixa 
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4.2.3 FEBRE AMARELA 

 

 Outra doença viral febril aguda, mas de alta morbidade e letalidade (geral varia de 5 a 

10%, chegando a 50% em casos graves). Os indivíduos mais acometidos são geralmente 

jovens, do sexo masculino, realizando atividades agropecuárias, extrativistas, praticantes do 

turismo ecológico e rural das áreas de risco. Tem elevado potencial de transmissão e 

disseminação.  

 Existem 2 ciclos de transmissão para a doença: forma silvestre e urbana. Esta última é 

transmitida pelo Aedes egypti, mas não ocorre no Brasil desde 1942. Já na forma silvestre, os 

primatas não-humanos (em especial saguis, macaco-prego e macaco-aranha) são o principal 

reservatório do vírus, e esta é transmitida por mosquitos do gênero Haemagogus e 

Sabethes. A contaminação humana ocorre quando o homem susceptível se infecta ao 

penetrar na mata e ser picado, sendo, assim, inserido de forma acidental no ciclo de 

transmissão. 

 

4.2.3.1 SINAIS E SINTOMAS 

 

 O quadro clínico é, caracteristicamente, bifásico, estando as 2 fases separadas por 

um curto período de remissão: 

• 1ª fase (período de infecção): dura cerca de 3 dias, tem início súbito e sintomas 

gerais, como febre, calafrios, cefaleia, mialgia, astenia, náuseas e vômitos. 

• Remissão: diminuição da temperatura e melhora dos sintomas. Dura poucas 

horas, no máximo 1 a 2 dias. 

• 2ª fase (período toxêmico): reaparecimento da febre, diarreia e vômitos com 

aspecto de borra de café. Instala-se quadro de insuficiência hepatorrenal, 

manifestações hemorrágicas e torpor. Entre os sinais que chamam atenção para 

esta fase, destacam-se: icterícia, epistaxe, melena, colúria, oligúria, vômitos 

constantes, diminuição do nível de consciência e forte dor abdominal. 
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4.2.3.2 PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

 As medidas de controle vetorial em muito se assemelham às indicadas para dengue e 

malária. Entretanto, na febre amarela existe o diferencial da vacina, sendo este o mais 

importante meio de combate à doença. É administrada em dose única, estando 

contraindicada naqueles com histórico de alergia a ovo. 

 

4.2.4 LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 

 

Doença dermatológica infecciosa não contagiosa, causada por protozoários do 

gênero Leishmania, que acomete principalmente homens residentes de áreas rurais e de 

mata. É transmitida por mosquitos do gênero Lutzomyia, e os principais reservatórios são 

animais silvestres (gambá, preguiça, tamanduá) e domésticos (cachorros).  

 

4.2.4.1 SINAIS E SINTOMAS 

 

Manifesta-se sob duas formas, a cutânea e a mucosa: 

• Cutânea: forma-se uma úlcera indolor e localizada em áreas expostas da pele, 

com formato arredondado, com base eritematosa e bordas bem delimitadas e 

elevadas. Apresenta-se nas formas: localizada, com úlcera única ou múltipla (até 

20 lesões); disseminada, com múltiplas lesões papulares (pode chegar a 

centenas) que acometem vários segmentos corporais; difusa, na qual não há 

ulceração, mas de mácula ou pápula no local da inoculação, que posteriormente 

difunde-se para o restante do corpo; e recidivante, na qual surgem novas 

pápulas ao redor da cicatriz da lesão primária. 

• Mucosa: caracteriza-se por lesões destrutivas localizadas nas mucosas de vias 

aéreas superiores. É, classicamente, resultado de leishmaniose cutânea de 

evolução crônica e curada sem tratamento ou com tratamento inadequado. As 

principais queixas são obstrução nasal, eliminação de crostas, epistaxe, disfagia, 

odinofagia, rouquidão, dispneia e tosse. 
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4.2.4.2 PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

Entre as principais medidas preventivas, destacam-se: uso de repelentes, telas e 

mosquiteiros, evitar exposição durante o período vespertino, poda de árvores (aumentar a 

insolação), limpeza de quintais e terrenos e adotar faixa de segurança (400 a 500 metros) 

entre residências e mata. 

Também pode ser realizado controle químico com uso de inseticidas de ação 

residual, em áreas de ocorrência de surto. 

 

4.2.5 DOENÇA DE CHAGAS 

 

 É uma doença causa pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que pode ser transmitida 

após a picada de triatomíneos (conhecido como “barbeiro”), transplante, vertical (de mãe 

para filho durante gestação ou parto), oral (ingestão de alimentos contaminados) ou 

acidental (contato da pele ferida com material contaminado). Os principais reservatórios 

para o protozoário são animais silvestres (quatis, tatus, timbus) e domésticos (cães e gatos). 

 

4.2.5.1 SINAIS E SINTOMAS 

 

Existem 2 etapas fundamentais da infecção humana pelo T. cruzi, após sua entrada 

no organismo:  

• Fase aguda: apresenta sinais e sintomas inespecíficos e perdura por até 12 

semanas, de onde evolui para a forma crônica ou para a forma aguda grave, com 

risco de óbito. Cursa com febre, sempre presente, prolongada, constante e não 

muito elevada (até 38,5° C), diarreia, vômitos, linfadenomegalia e exantema. 

Podem aparecer, ainda, sinais de porta de entrada, como o sinal de Romaña e o 

chagoma de inoculação. Casos mais graves manifestam sintomas mais 

específicos, como miocardite, meningoencefalite, pericardite. 

• Fase crônica: inicialmente assintomática, pode apresentar-se com: forma 

indeterminada, na qual o paciente está assintomático e sem sinais de 

comprometimento circulatório ou digestivo; forma cardíaca (até 30%), composta 

por miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca; forma digestiva (cerca de 
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10%), manifestada com megacólon e megaesôfago; forma cardiodigestiva, que 

reúne características das duas anteriores. 

 

4.2.5.2 PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

Para agir na cadeia de transmissão, deve-se evitar que o triatomíneo forme colônias 

dentro das residências, por meio da utilização de inseticidas residuais, usar mosquiteiros 

ou telas metálicas em casa e adotar medidas de proteção individual (repelentes, roupas de 

mangas longas) durante a realização de atividades noturnas (caçadas, pesca ou pernoite) 

em áreas de mata.  

Caso o inseto seja encontrado na residência, não se deve pegá-los com a mão 

desprotegida, devendo estar calçada com luva ou saco plástico. Após isto, o inseto deve 

ser acondicionado em recipiente plástico, com tampa de rosca. 

Para evitar a infecção oral, após a ingestão de alimentos contaminados, deve-se cozê-

los em temperatura > 45° C, pasteurizar ou liofilizar, visto que resfriamento ou 

congelamento não eliminam o parasita. 

Nos casos de exposição acidental, pode ser realizada quimioprofilaxia com 

benzonidazol 5 mg/kg/dia VO, dividida em até 3 tomadas diárias, durante 60 dias. 

 

4.2.6 LEPTOSPIROSE 

 

  É uma doença febril aguda, causada por bactérias do gênero Leptospira, transmitida 

pelo homem através do contato, direto ou indireto, com a urina de animais infectados. Os 

principais reservatórios são roedores sinantrópicos, mas animais domésticos e de produção 

(cães, bovinos, equinos, suínos) também podem sê-lo, sendo o homem um hospedeiro 

acidental. Ocorre em todo o país, predominantemente nos meses de chuva.  

 

4.2.6.1 SINAIS E SINTOMAS 

 

Existem duas formas de apresentação da doença: a fase precoce ou anictérica e a 

fase tardia ou íctero-hemorrágica. 
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A fase precoce representa cerca de 85 a 90% dos casos, e manifesta-se de modo 

bifásico, com febre de início súbito, associada a calafrios, cefaleia, mialgia, náuseas e 

vômitos, além de sufusão conjuntival e dor nas panturrilhas. Também podem ocorrer tosse e 

hemoptise. Como são sintomas comuns a outras doenças, deve-se buscar história de 

exposição de risco, como contato com água ou lama de enchentes, urina de animais 

infectados. Este quadro dura cerca de 7 dias, e é seguido por um breve período de remissão 

de 1 a 3 dias, após o qual há retorno da febre e dos outros sintomas, de forma mais branda, 

que persistem por mais alguns dias. 

A fase tardia, por sua vez, ocorre em 10 a 15% dos pacientes e tem início semelhante 

à fase precoce, porém, após cerca de 4 a 9 dias, surgem a icterícia, disfunção renal e 

envolvimento pulmonar, com tosse, dispneia e hemoptise. Também ocorrem manifestações 

hemorrágicas, como epistaxe, sangramento digestivo, petéquias e equimoses. Quando se 

atinge a fase grave, a letalidade pode chegar a 50%. 

Por ocasião da alta e melhora do paciente, ainda podem ser observadas astenia e 

anemia. Além disso, a icterícia pode levar semanas para regredir. 

 

4.2.6.2 PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

Vários fatores interagem na ocorrência de um caso de leptospirose. Relativamente às 

fontes de infecção, destacam-se: controle de roedores, com antirratização (modificar 

características ambientais que favoreçam a proliferação de roedores) e desratização 

(eliminação direta de roedores); segregação e tratamento de animais domésticos infectados; 

e imunização dos animais domésticos e de produção.  

Quanto às vias de transmissão, deve-se priorizar a limpeza de lama e substâncias 

residuais de enchentes; medidas de saneamento básico, com limpeza e canalização de 

córregos; e cuidados com a água e alimentos de consumo humano direto. Deve-se ainda, 

relativamente ao indivíduo susceptível, fomentar o uso de EPIs, como botas e luvas quando 

exposto a situações de risco. 

Em caso de exposição de risco, pode ser realizada quimioprofilaxia com doxiciclina 

200 mg 1 vez por semana. 
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CAPÍTULO V 

IMUNIZAÇÃO E QUIMIOPROFILAXIA 

 

5.1 IMUNIZAÇÃO 

 

Por imunização, entende-se como adquirir imunidade ou proteção imunológica 

contra determinada enfermidade. Esta pode ser ativa, quando obtida pela estimulação da 

resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos e é duradoura, ou passiva, 

quando é obtida imediatamente, porém é transitória. 

 

5.1.1 IMUNIZAÇÃO ATIVA 

 

A imunidade ativa pode ser adquirida tanto após a infecção natural quanto após o 

recebimento de esquema vacinal específico para a enfermidade. Atualmente, as vacinações 

disponíveis na rede pública são aquelas previstas no Plano Nacional de Imunizações (PNI). 

 

Tabela 10. Calendário de vacinação do adulto segundo o Ministério da Saúde 

VACINA ESQUEMA 
DISPONIBILIDADE 
NA REDE PÚBLICA 

DISPONIBILIDADE 
NA REDE PRIVADA 

Hepatite A 2 doses (0-6) Não Sim  

Hepatite B 3 doses (0-1-6) Sim Sim 

HPV 2 doses (0-6) Sim (11-14 anos) Sim (9-26 anos) 

Febre amarela Dose única Sim  Sim 

Tríplice viral 
(sarampo, caxumba 

e rubéola) 

2 doses até 29 
anos; 1 dose entre 

30 e 59 anos 
Sim Sim  

Dupla bacteriana 
3 doses e reforço a 

cada 10 anos 
Sim Sim 

Influenza 1 dose anual 
Sim (para grupos 

de risco) 
Sim 

Dengue 
3 doses com 

intervalo de 6 
meses 

Não Sim 

Herpes-zóster 
Dose única 

(maiores de 60 
anos) 

Não Sim 
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Meningocócicas  
Uma dose (surto e 

viagens de área 
risco) 

Não Sim 

 

Além do calendário previsto pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa 

instituiu o Calendário de Vacinação Militar. 

 

Tabela 11. Calendário de vacinação para militares com até 20 anos incompletos 

IDADE / CONDIÇÃO / ESQUEMA VACINAS DOSES 

De 14 a 19 anos (por ocasião da 
incorporação) 

dT 1ª dose 

 FA Dose única 

 SCR 1ª dose 

 Hepatite B 1ª dose 

 HPV 1ª dose 

Um mês após a 1ª dose da vacina contra 
Hepatite B e a 1ª dose da vacina Tríplice 

Viral (SCR) 
Hepatite B 2ª dose 

 SCR 2ª dose 

Dois meses após a 1ª dose da vacina 
Dupla Adulto 

dT 2ª dose 

Quatro meses após a 1ª dose da vacina 
Dupla Adulto 

dT 3ª dose 

Seis meses após a 1ª dose da vacina 
contra Hepatite B e a 1ª dose da vacina 

HPV 
Hepatite B 3ª dose 

 HPV 2ª dose 

A cada dez anos dT Reforço 

Se gestante dTpa 1 dose 

 

 

Tabela 12. Calendário de vacinação para militares a partir de 20 anos 

IDADE / CONDIÇÃO / ESQUEMA VACINAS DOSES 

A partir de 20 anos dT 1ª dose 

 FA Dose única 

 SCR 
2 doses (até 29 
anos) e 1 dose 
(entre 30 e 59 
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anos) 

 Hepatite B 1ª dose 

Um mês após a 1ª dose da vacina contra 
Hepatite B e a 1ª dose da vacina Tríplice 

Viral (SCR) 
Hepatite B 2ª dose 

 SCR 
2ª dose (a 

depender da idade) 

Dois meses após a 1ª dose da vacina 
Dupla Adulto 

dT 2ª dose 

Quatro meses após a 1ª dose da vacina 
Dupla Adulto 

dT 3ª dose 

Seis meses após a 1ª dose da vacina 
contra Hepatite B  

Hepatite B 3ª dose 

 HPV 2ª dose 

A cada dez anos dT Reforço 

Se gestante dTpa 1 dose 

 

 

5.1.2 IMUNIZAÇÃO PASSIVA 

 

 A imunidade ativa é adquirida através da administração de anticorpos prontos, que 

conferem imunidade imediatamente, mas não geram resposta de memória. É obtida, em 

geral, por imunoglobulinas ou soros.  

 As principais exposições em ambiente de operações que podem vir a necessitar de 

intervenção por administração de soro são aquelas para prevenção de raiva humana ou 

tétano acidental. 

 

Tabela 13. Esquema para profilaxia de raiva humana 

Condições do animal 
agressor 

Tipo de exposição 

Cão ou Gato sem suspeita 
de raiva no momento da 
agressão 

Cão ou Gato 
clinicamente suspeito 
de raiva no momento 

da agressão 

Cão ou gato raivoso, 
desaparecido ou 
morto; animais 

silvestres; animais 
domésticos de 

interesse econômico 
ou de produção 

Contato indireto 
Lavar com água e sabão e 

não tratar 
Lavar com água e 
sabão e não tratar 

Lavar com água e 
sabão e não tratar 

Acidentes Leves 
Ferimentos superficiais, 
pouco extensos, 
geralmente únicos, em 

Lavar com água e sabão.  
Observar o animal durante 
10 dias após a exposição: 
se o animal permanecer 

Lavar com água e 
sabão. 
Iniciar esquema com 
duas doses, uma no 

Lavar com água e 
sabão.  
Iniciar de imediato o 
esquema com cinco 
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tronco e membros (exceto 
mãos e polpas digitais e 
planta dos pés); podem 
acontecer em decorrência 
de mordeduras ou 
arranhaduras causadas 
por unha ou dente, 
lambedura de pele com 
lesões superficiais 

sadio no período de 
observação, encerrar o 
caso; se o animal morrer, 
desaparecer ou se tornar 
raivoso, administrar cinco 
doses de vacina (dias 0, 3, 
7, 14 e 28). 

dia 0 e outra no dia 
3. Observar o animal 
durante 10 dias após 
a exposição: se a 
suspeita de raiva for 
descartada após o 
10º dia de 
observação, 
suspender o 
esquema e encerrar 
o caso; se o animal 
morrer, desaparecer 
ou se tornar raivoso, 
completar o 
esquema até cinco 
doses (aplicar uma 
dose entre o 7º e o 
10º dia e uma dose 
nos dias 14 e 28) 

doses de vacina, 
administradas nos 
dias 0, 3, 7, 14 e 28. 

Acidentes graves 
Ferimentos na cabeça, 
face, pescoço, mão, polpa 
digital e/ou planta do pé 
ferimentos profundos, 
múltiplos ou extensos, em 
qualquer região do corpo, 
lambedura de mucosas, 
lambedura de pele onde 
já existe lesão grave 
ferimento profundo 
causado por unha de 
animal 

Lavar com água e sabão. 
Observar o animal durante 
10 dias após exposição. 
Iniciar esquema com duas 
doses, uma no dia 0 e 
outra no dia 3: se o animal 
permanecer sadio no 
período de observação, 
encerrar o caso; se o 
animal morrer, 
desaparecer ou se tornar 
raivoso, dar continuidade 
ao esquema, 
administrando o soro e 
completando o esquema 
até cinco doses. Aplicar 
uma dose entre o 7o e o 
10o dia e uma dose nos 
dias 14 e 28 

 

Lavar com água e 
sabão. 
Iniciar o esquema 
com soro e cinco 
doses de vacina nos 
dias 0, 3, 7, 
14 e 28. 
Observar o animal 
durante 10 dias após 
a exposição: se a 
suspeita de raiva 
for descartada após o 
10º dia de 
observação, 
suspender o 
esquema e encerrar 
o caso 

Lavar com água e 
sabão.  
Iniciar de imediato o 
esquema com soro e 
5 doses de vacina 
administradas nos 
dias 0, 3, 7, 14 e 28. 

 

Tabela 14. Esquema para profilaxia de tétano acidental 

Histórico de 
vacinação 

contra 
tétano 

Ferimentos com baixo risco (superficiais, 
limpos, sem corpos estranhos ou tecidos 

desvitalizados) 

Ferimentos com alto risco (profundos ou 
superficiais sujos, com corpos estranhos ou 
tecidos desvitalizados; queimaduras; feridas 
puntiformes ou por armas brancas e de fogo; 

mordeduras; politraumatismos e fraturas 
expostas) 

Vacina Soro 
Outras 

condutas 
Vacina Soro 

Outras 
condutas 

Incerta ou 
menos de 3 

doses 
Sima Não 

Limpeza da 
ferida, 

desbridar 
foco da 

infecção, 
lavar com 

Simb Sim 
Desinfecção, 

lavar com soro 
fisiológico e 
substâncias 
oxidantes e 

remover 

3 doses ou 
mais (última 

há menos 
Não Não Não Não 
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de 5 anos) soro 
fisiológico e 
substâncias 
oxidantes 

corpos 
estranhos e 

tecidos 
desvitalizados, 
desbridamento 

da ferida. 

3 doses ou 
mais (última 
há mais de 
5 e menos 

de 10 anos) 

Não Não 
Sim 

(1 reforço) 
Nãoc 

3 doses ou 
mais (última 
há mais de 

10 anos) 

Sim Não 
Sim 

(1 reforço) 
Nãod 

3 doses ou 
mais (última 
há mais de 

10 anos) em 
situações 
especiais 

Sim Não 
Sim 

(1 reforço) 
Sime 

a + b: vacinar e agendar as doses restantes 
c + d: para paciente imunodeprimido, grave ou idoso, indicado o soro 

e: se os cuidados posteriores com o ferimento não serão adequados, indicar o soro 

 

5.2 QUIMIOPROFILAXIA 

 

Por quimioprofilaxia entende-se como o uso de medicações que têm como objetivo 

evitar a infecção ou, em caso de esta acontecer, impedir a disseminação do patógeno no 

corpo. 

 

5.2.1 INFLUENZA  

 As principais indicações para a realização de quimioprofilaxia para Influenza são: a) 

Pessoas com risco elevado de complicações não vacinadas ou vacinadas há menos de duas 

semanas, após exposição a caso suspeito ou confirmado de influenza; b) Pessoas com graves 

deficiências imunológicas (exemplos: pessoas que usam medicamentos imunossupressores; 

pessoas com aids com imunodepressão ou outros fatores que possam interferir na resposta 

à vacinação contra a influenza, após contato com pessoa com infecção (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014). 

 A profilaxia pode ser feita com Oseltamivir na dose de 75 mg/dia VO, durante 10 dias. 

 

5.2.2 MENINGITE 

 Está indicada para contatos próximos (moradores do mesmo domicílio, indivíduos 

que compartilham o mesmo dormitório, comunicantes de creches e escolas, e pessoas 

diretamente expostas às secreções do paciente) de casos suspeitos de doença 
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meningocócica (Neisseria meningitidis) e meningite por Haemophilus influenzae, se no 

domicílio houver criança menor de 4 anos não vacinada ou parcialmente vacinada, ou com 

criança imunocomprometida independentemente da situação vacinal (SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE DO CEARÁ, 2019). 

 Em caso de doença meningocócica, a quimioprofilaxia deve ser realizada com 

rifampicina 600 mg VO 12/12h por 2 dias; se meningite por Haemophilus influenzae, faz-se 

rifampicina 600 mg VO 24/24h por 4 dias. 

 

5.2.3 MALÁRIA 

 

 No Brasil, tendo em vista que há predomínio das infecções por Plasmodium vivax, 

para os quais a profilaxia tem baixa eficácia, não está indicada para viajantes em território 

nacional. 

 

5.2.4 LEPTOSPIROSE 

 

Indicada nos casos de pós-exposição, como enchentes ou manuseio de esgotamento 

sanitário. Pode ser realizada com doxiciclina 200 mg VO 1 vez por semana. 

 

5.2.5 DOENÇA DE CHAGAS AGUDA 

 

Indicada em todos os casos de fase aguda ou em situações com exposição acidental 

ao T. cruzi. Pode ser realizada com benznidazol 5 mg/kg/dia VO, dividida em até 3 tomadas 

diárias, durante 60 dias. 

 

5.3 NÍVEL OPERACIONAL 

Quanto à quimioprofilaxia, algumas variáveis devem ser levadas em consideração, 

como a epidemiologia do local da missão e o custo-benefício de seu uso. 

Quanto à imunização, deve-se considerar o tempo necessário para gerar proteção 

imunológica, tendo em vista que algumas vacinas do calendário adulto necessitam de, ao 

menos, 6 meses para realizar o esquema completo. Deste modo, é importante que seja 
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mantido um controle da situação vacinal de cada militar, cujos dados, ao serem alimentados 

em um banco digital, permitem facilidade do acesso e atualização das doses pendentes. 
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CAPÍTULO VI 

PROTEÇÃO DA ÁGUA E ALIMENTOS 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

A proteção da água e alimentos, no contexto operacional, também é de fundamental 

importância na manutenção do estado de higidez da tropa, tendo em vista que ambos 

podem vir a ser meios de transmissão de doenças de rápida proliferação. 

 

6.2 PROTEÇÃO DA ÁGUA  

 

Existem poucos fatores ambientais que impactam tanto na saúde de um indivíduo 

quanto a existência de fonte adequada de água potável. Por conta disso, adotar medidas 

para manter a água consumida em elevados níveis de qualidade é fundamental para a saúde 

da tropa. 

 

6.2.1 CONTAMINANTES 

 

 Os contaminantes podem ser microbiológicos, físico-químicos e radiológicos. Os 

microbiológicos são representados por vírus, bactérias e protozoários, e seus efeitos 

manifestam-se em período de dias. Já os contaminantes físico-químicos, por outro lado, 

como metais, manifestam-se no longo prazo. Por fim, os radiológicos, são encontrados 

normalmente em todas as fontes de água e variam de acordo com a composição do solo e 

rochas. 

 

6.2.2 FONTES DE OBTENÇÃO 

 

Dependendo das condições locais, a água pode ser obtida de diversas fontes, que 

podem ser subterrâneas, como mananciais ou poços, e superficiais, como rios e lagos. Deve 

ser realizada uma pesquisa sanitária apropriada que forneça dados suficientes para permitir 

ou restringir o uso de determinada fonte. Deve ser realizada análise química e 

microbiológica, conduzida por pessoal especializado em engenharia ambiental e em 
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epidemiologia de doenças de transmissão hídrica, preferencialmente antes do início do 

consumo.  

Para garantir que a fonte selecionada seja adequada, é essencial determinar tanto a 

demanda diária média quanto a demanda em horário de pico. A primeira deve ser estimada 

para determinar a capacidade da fonte de água de atender demandas contínuas, enquanto a 

segunda deve ser estimada para determinar as necessidades dos encanamentos, perda de 

pressão e necessidades de armazenamento de modo a garantir distribuição de água durante 

os horários de demanda máxima. Além da capacidade da fonte, também deve ser levada em 

consideração a sua proximidade e qualidade.  

Poços, quando existentes em quantidade suficiente, devem ser a fonte preferencial 

de água. Espera-se que esta seja limpa, fria, incolor e uniforme em suas características. Em 

geral, tem melhor qualidade microbiológica e contém menos matéria orgânica que águas 

superficiais; entretanto, pode ser mais mineralizada. Antes de ser utilizada, a água deve ser 

desinfetada com solução de cloro, inicialmente a uma concentração mínima de 50 mg/L, que 

deve ser mantido por 24 horas. Após isto, o poço deve ser lavado, até atingir uma 

concentração de 2 mg/L. Por fim, a água não deve ser considerada própria para consumo 

humano até que sua qualidade microbiológica tenho sido atestada. 

Mananciais, por sua vez, nem sempre são de boa qualidade microbiológica. Desse 

modo, devem-se aplicas regras sanitárias semelhantes às de poços, a fim de assegurar sua 

qualidade para consumo. 

Já fontes superficiais, como rios e lagos, devido à maior possibilidade de 

contaminação física e microbiológica, devem ser usadas apenas quando fontes subterrâneas 

forem de qualidade ou quantidade insuficientes.  

 

 

6.2.3 ARMAZENAMENTO 

 

A inspeção, manutenção e reparo de tanques de armazenamento são essenciais para 

manter a operação eficiente do sistema de distribuição, e a sua corrosão pode afetar a 

qualidade da água. Além disso, reservatórios de água devem ser cobertos e dutos devem ser 

limpos para evitar contaminação por pássaros, vermes, insetos e detritos. Por fim, a pintura 

dessas estruturas deve seguir as especificações estabelecidas pelas autoridades técnicas. 



50 

 

 

 

6.2.4 TRATAMENTO 

 

Cada fonte de água deve ser avaliada individualmente para determinar o tipo e o 

nível de tratamento que serão empregados. Desinfecção é obrigatória para todas as fontes 

de água e, sozinha, pode ser suficiente para poços profundos; entretanto, para as fontes 

superficiais, sedimentação, coagulação, floculação e filtração são necessários também. É 

responsabilidade do comandante da OM garantir que a fonte de água seja livre de 

patógenos, altas concentrações de materiais tóxicos e cor, sabor e odor intragáveis. 

As fontes de água potável devem ser desinfetadas porque não há outro processo que 

remova, de maneira confiável, todos os patógenos existentes. O desinfetante deve: ser 

capaz de destruir o máximo possível de micro-organismos; ser mensurável rapidamente; ser 

prático, tanto no uso quanto na manutenção; ter suficiente ação residual; e não ser tóxico 

para humanos.  Normalmente, a cloração é o procedimento mais utilizado para desinfecção, 

e é afetado por alguns fatores, como: 

• O tipo e a concentração de cloro presentes; 

• O pH da água, que afeta o poder desinfetante do cloro; 

• O tipo e a densidade do organismo (vírus, bactéria, protozoário, vermes) e sua 

resistência ao cloro. Em geral, doenças causadas por bactérias são mais 

susceptíveis ao cloro, enquanto aquelas causadas por vermes são mais 

resistentes; 

• O tempo de contato do organismo com o cloro; 

• A temperatura da água. 

• A concentração das substâncias que demandam cloro. 

Além da cloração, também deve ser realizada a fluoração, quando os níveis de flúor 

encontrados na água estão abaixo daqueles necessários para prevenção de cáries. O nível 

máximo permitido de flúor não deve passar de 2,4 mg/L. 

Por fim, estratégias já conhecidas para tratamento de água, como fervura e filtração 

também devem ser realizadas sempre que possível. 

 

6.2.5 PADRÕES DE QUALIDADE 
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A fim de garantir padrões de qualidade que tornem a água apropriada para consumo 

humano, devem ser levados em consideração seus aspectos físicos, químicos, 

microbiológicos e radiológicos. Ela deve ser palatável e, principalmente, livre de 

constituintes que podem causar efeitos adversos. O objetivo, ao se estabelecer padrões de 

qualidade de água consumível, é oferecer uma referência para selecionar ou rejeitar uma 

fonte que se deseja utilizar. A interpretação das informações concernentes à qualidade da 

água deve ser feita por um engenheiro ambiental ou oficial médico. 

A água a ser consumida deve ser de máxima qualidade. Para isto, serão levados em 

consideração aspectos físicos, químicos, microbiológicos e radiológicos. Quanto ao aspecto 

físico, ela deve ser inodora, insípida e incolor. De um modo geral, as características físicas 

estão intimamente relacionadas à aceitação da água pelo consumidor. Já o aspecto químico 

está em função dos constituintes presentes e possíveis interações entre eles, além de 

fatores como pH ou contaminações por metais. O aspecto microbiológico, por sua vez, indica 

a possibilidade de causar doenças de transmissão hídrica, normalmente causadas por vírus, 

bactérias ou protozoários. Exames microbiológicos devem ser realizados para evidenciar a 

qualidade e o tratamento porventura necessário. Por fim, o aspecto radiológico baseia-se na 

determinação da presença de elementos radioativos em fontes de água, seja por 

contaminação de lixo hospitalar ou natural. 

 

6.3 PROTEÇÃO DOS ALIMENTOS 

 

A proteção dos alimentos guarda estreita relação com a proteção da água. Deste 

modo, assegurar esta é o primeiro passo para garantir aquela.  

Deve-se buscar a realização de inspeções de qualidade dos alimentos durante todo o 

processo de preparação, com foco no preparo, manipulação e distribuição, pontos críticos 

nos quais as condições de transporte, armazenamento e processamento devem ser 

continuamente avaliados. Além disso, deve ser realizada a conservação apropriada a fim de 

evitar proliferação de organismos. 

Por fim, deve-se estar em contínuo processo de desenvolvimento de novas 

tecnologias para conservação e preservação dos alimentos. 

  


