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INTRODUÇÃO

1 - PROPÓSITO

Normatizar o preparo e a aplicação dos profissionais da área de saúde para as atividades 

de Medicina Operativa, ressaltando as particularidades e procedimentos atinentes ao Apoio de 

Saúde às Operações Navais.

2 - DESCRIÇÃO

Esta publicação está dividida em treze Capítulos: o Capítulo 1 trata do conceito do Sub-

Sistema de Medicina Operativa e do Conselho de Medicina Operativa; o Capítulo 2 trata dos 

conceitos, tarefas e atividades fundamentais da Medicina Operativa; o Capítulo 3 define as 

normas para o Apoio de Saúde às Operações Navais de Superfície; o Capítulo 4 define as 

normas para o Apoio de Saúde às Operações com Submarinos; o Capítulo 5 define as normas 

para o Apoio de Saúde às Atividades de Mergulho; o Capítulo 6 define as normas para o 

Apoio de Saúde às Operações Anfíbias; o Capítulo 7 define as normas para o Apoio de Saúde 

às Operações em Ambiente Glacial; o Capítulo 8 define as normas para o Apoio de Saúde à 

Defesa Nuclear e Radiológica; o Capítulo 9 define as normas para o Apoio de Saúde à Defesa 

Química;  o  Capítulo  10 define  as  normas  para o Apoio de Saúde à  Defesa Biológica;  o 

Capítulo 11 define as normas para o Apoio de Saúde às Atividades de Aviação, o Capítulo 12 

define as normas para o Transporte Aeromédico e o Capítulo 13 trata do Apoio Odontológico 

em Operações Navais.

3 - CLASSIFICAÇÃO

Esta publicação é classificada, de acordo com o EMA-411 - Manual de Publicações da 

Marinha, como PMB não controlada, ostensiva, normativa e norma.

4 - RECOMENDAÇÃO

Havendo dúvidas  quanto à  execução de procedimentos,  que não sejam sanadas à  luz 

destas Normas, deverá ser solicitada orientação à Diretoria de Saúde da Marinha.

5 - SUBSTITUIÇÃO

Esta publicação substitui  a DGPM-405 - REV 2 – Normas sobre Apoio de Saúde às 

Operações Navais, 2ª Revisão aprovada em 17 de agosto de 2010.
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CAPÍTULO 1

SUBSISTEMA DE MEDICINA OPERATIVA

1.1 – PROPÓSITO

Estabelecer os conceitos básicos do Subsistema de Medicina Operativa (SMO) e do 

Conselho de Medicina Operativa (CnsMedOp).

1.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, constituem parte integrante do 

Poder  Naval.  Essas  Organizações  Militares  (OM)  necessitam  de  estruturas  de  apoio 

específicas  para o cumprimento  de suas  diversas  missões,  destacando-se neste  contexto a 

manutenção da higidez e o tratamento das doenças e lesões típicas, de acordo com o ambiente 

em que operam.

O Subsistema  de  Medicina  Operativa  (SMO) é  integrado  pelo  Centro  de  Medicina 

Operativa da Marinha (CMOpM) e pelas diversas estruturas de saúde, com seu material e 

pessoal, pertencente às OM operativas.

Suas atividades contribuem para o êxito das Operações Navais (ON), calcado no apoio 

de saúde eficaz e na manutenção do poder combatente. 

1.3 – SUBSISTEMA DE MEDICINA OPERATIVA

O SMO é parte integrante do Sistema de Saúde da Marinha (SSM), sendo diretamente 

representado pelo Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMOpM), o qual é responsável 

por atividades fundamentais no contexto do SMO:

I  – Regulação das  atividades  de  saúde desenvolvidas  em apoio  às  ON, mediante  a 

elaboração  e  revisão  de  normas  e  protocolos  relacionados  com a  atividade  de  Medicina 

Operativa (MedOp), em tempo de paz, situações de conflito, de emergência, em operações 

humanitárias ou no contexto das Operações de Paz;

II – Capacitação do pessoal de saúde e socorristas das OM operativas, de acordo com 

protocolos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) adaptados para as características operativas 

das OM, das suas comissões e do ambiente onde as mesmas operam; e

III  –  Controle  contínuo  das  atividades  de  MedOp,  por  meio  de  Visitas  Técnicas, 

consultas técnicas e análise de relatórios de comissões de interesse para o SMO. O CMOpM 

tem como  propósito  contribuir  para  a  eficácia  do  Sistema  de  Saúde  da  Marinha  (SSM), 

buscando atender as  demandas do Setor Operativo, entre as quais, a necessidade de unificar, 
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padronizar e adequar os procedimentos de saúde às atuais necessidades da Força nos diversos 

segmentos da  MedOp.

1.4 – CONSELHO DE MEDICINA OPERATIVA

O CnsMedOp tem por  finalidade  assessorar  a   Diretoria  de  Saúde  da  Marinha   na 

condução dos assuntos atinentes ao SMO, de forma a atender às suas perspectivas e anseios, 

subsidiando a adequação das ações de saúde às reais necessidades das ON.

1.4.1 – Atribuições 

Compete ao CnsMedOp:

a) supervisionar e avaliar a execução das ações de saúde operativa;

b) supervisionar e avaliar a atuação do profissional de saúde nos diversos segmentos 

da atividade operativa;

c) supervisionar  e avaliar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas  à área de 

saúde operativa;

d)  subsidiar  a  confecção  e  atualização  dos  documentos  normativos  atinentes  às 

atividades  de  saúde  operativa  e,  mediante  suas  Câmaras  Setoriais,  supervisionar  seu 

cumprimento;

e) assessorar a Diretoria de Saúde da Marinha, via CMOpM, na padronização dos 

procedimentos de saúde a serem utilizados pelos diversos segmentos operativos da MB;

f)  assessorar  a  Diretoria  de  Saúde  da  Marinha,  via  CMOpM,  na  elaboração  de 

padrões e referências para os equipamentos de saúde e para o fornecimento de material de 

consumo de saúde para as OM do setor operativo;

g) assessorar a Diretoria  de Saúde da Marinha,  via CMOpM, na capacitação dos 

militares de saúde designados para atuar no Subsistema de Saúde Operativa;

h) quando determinado por autoridade competente, acompanhar e analisar os projetos 

em execução no setor operativo, identificando os aspectos relacionados à saúde operativa e 

assessorando no seu desenvolvimento; e

i) em ultima instância, assessorar a Diretoria de Saúde da Marinha, via CMOpM, nos 

assuntos de natureza técnico-científica e profissional atinentes ao Subsistema de Medicina 

Operativa, propondo medidas para o seu aperfeiçoamento.

1.4.2 – Funcionamento 
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O CnsMedOp obedecerá ao seguinte funcionamento:

a) será presidido pelo Diretor do CMOpM; 

b)  seus  membros  serão  nomeados  por  meio  de  portaria  do  Diretor  de  Saúde  da 

Marinha (DSM); 

c) reunir-se-á em caráter extraordinário e ordinariamente, por convocação do Diretor 

do CMOpM;

d) as deliberações decorrentes das reuniões do CnsMedOp deverão estar registradas 

em ata; e

e) as propostas de alterações e/ou sugestões constantes da ata, deverão ser enviadas à 

DSM no prazo de até quinze dias a contar da data da reunião.

1.4.3 – Abrangência 

O CnsMedOp abrangerá os seguintes segmentos do setor operativo:

a) Operações Navais de Superfície;

b) Operações com Submarinos;

c) Operações de Mergulho;

d) Operações Anfíbias;

e) Operações Aeronavais

f) Medicina Expedicionária;

g) Medicina Glacial;

h) Defesa Nuclear e Radiológica;

i) Defesa Química;

j) Defesa Biológica; e 

l) Odontologia Operativa.

1.4.4 – Composição 

O CnsMedOp possuirá a seguinte constituição:

- Presidente          Diretor do CMOpM;

- Assessor          Representante do CMOpM;

- Assessor          Representante do CMOpM;

- Apoio de Saúde às Operações Navais de Superfície       Representante do ComemCh;
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- Apoio de Saúde às Operações com Submarinos e de Mergulho Representante do 

ComForS;

- Apoio de Saúde às Operações Anfíbias                  Representante do ComFFE;

- Apoio de Saúde às Operações Aeronavais  Representante do ComForAerNav;

- Medicina Expedicionária  Representante da UMEM;

- Medicina Glacial  Representante da DHN;

- Defesa Nuclear e Radiológica  Representante do HNMD;

- Defesa Química  Representante do LFM;

- Defesa Biológica  Representante do HNMD;

- Ensino Médico Operativo  Representante do HNMD; e

- Odontologia Operativa  Representante do SDP Saúde.

Dependendo do assunto em questão, representantes de outras áreas de conhecimento 

poderão  ser  convidados  a  participar  das  atividades  do  CnsMedOp,   com o  propósito  de 

contribuir para o desenvolvimento de estudos e decisões de alto nível em assuntos afetos a 

Medicina Operativa. 

1.4.5 – Câmaras Técnicas Setoriais do CnsMedOp

As Câmaras Técnicas Setoriais (CTS) representam órgãos de caráter consultivo, não 

permanente, constituídos com a finalidade de complementar a atuação do CnsMedOp. Sua 

ativação  ocorrerá  extraordinariamente,  por  decisão  do  Presidente  do  CnsMedOp,  para  a 

solução  de  questões  específicas  de  determinado  segmento  do  setor  operativo,  cuja 

complexidade demande o estabelecimento de discussões e análises técnicas em nível mais 

profundo. A composição das CTS será estabelecida pelo Presidente do CnsMedOp e deverá 

incluir  profissionais  com  notório  saber  e/ou  reconhecida  experiência  no(s)  assunto(s)  a 

ser(em) tratado(s).

Poderão ser  ativadas  CTS para  análise  de questões  especificamente  relacionadas  a 

qualquer dos segmentos do setor operativo abrangidos pelo CnsMedOp, de acordo com o 

inciso 1.4.3 desta Norma. 
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS DA MEDICINA OPERATIVA

2.1 – PROPÓSITO

Estabelecer o conceito de Medicina Operativa (MedOp), as suas tarefas, seus requisitos, 

os fatores condicionantes, as suas atividades fundamentais, além de abordar a questão dos 

Recursos Humanos empregados e sua capacitação.

2.2 - CONCEITUAÇÃO

MedOp é  o  ramo da medicina  militar  cujo  propósito  é  o  de  assistir  ao  homem em 

operações  em ambiente  crítico  ou  de  combate.  Fundamenta-se  em princípios,  técnicos  e 

conhecimentos estabelecidos pela medicina geral, adaptando-os às peculiaridades da MB.

Por  pressuposto,  a  MedOp  é  a  atividade  de  saúde  realizada  em  condições  não 

convencionais, onde os recursos humanos, materiais e locais (suprimentos, expertise, tempo, 

condições climáticas e epidemiológicas) podem estar significativamente restritos.

2.3 – TAREFAS

Visando o pronto emprego dos recursos de saúde nas situações previstas ou inopinadas e 

contribuir para a manutenção do Poder Combatente das Forças e Meios Operativos, cabe a 

MedOp as seguintes tarefas:

a)  concorrer  para  a  preparação  dos  serviços  de  saúde  das  Forças  e  dos  Meios 

Operativos;

b) estabelecer normas e procedimentos para a instrução, o adestramento e a reciclagem 

periódica do pessoal das Forças e dos Meios Operativos;

c)  contribuir  para  o  estabelecimento  de  índices  mínimos  de  saúde  necessários  ao 

exercício de funções de embarque, tropa, voo e mergulho;

d)  contribuir  para  a  segurança,  por  meio  de  acompanhamento  médico,  fisiológico  e 

psicológico, dos militares no exercício de funções de embarque, tropa, voo e mergulho;

e)  apontar  e  analisar  as  falhas  concernentes  ao  adestramento  de  saúde  durante  as 

Operações/Exercícios, permitindo que elas sejam sanadas ou minimizadas; e

f)  propor  à  DSM  a  adoção  de  medidas  para  o  aperfeiçoamento  do  subsistema  de 

MedOp.
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2.4 – REQUISITOS

Os fatores mais importantes que contribuem para o bom desempenho do pessoal de 

saúde durante o exercício da MedOp são os seguintes:

a)  pendor para a atividade;

b) equilíbrio e autocontrole;

c) capacidade física e mental adequadas, incluindo a de assistir a um grande número de 

baixas em curto espaço de tempo;

d) disposição para cumprir ações orientadas;

e)  iniciativa e facilidade de comunicação, sem apresentar solução de continuidade das 

linhas de comunicação;

f) capacidade de trabalhar em equipe e devidamente integrado com o pessoal combatente;

g) disponibilidade para a capacitação específica periódica;

h) efetuar atendimento em instalações precárias e em condições ambientes adversas; e

rapidez na evacuação das baixas.    

2.5 – PRINCÍPIOS CONDICIONANTES  

A MedOp é direcionada por fatores tecnológicos e  militares,  principalmente aqueles 

contemplados pelo Plano Estratégico da Marinha (PEM) e pela Doutrina Básica da Marinha 

(DBM).

A atividade de MedOp possui ênfase no atendimento inicial ao ferido e na evacuação 

das baixas, estando sob influência direta de todos fatores que possam interferir nessas tarefas.

Os seguintes princípios são determinantes para as atividades de MedOp:

a)  Temporalidade –  As  atividades  de  Medicina  Operativa  estão  sujeitas  a  fatores 

fisiológicos impostergáveis, relacionados com as causas das baixas em operações, exercícios, 

e ações humanitárias. Pacientes graves, sem o devido atendimento, tendem a evoluir com uma 

piora  progressiva,  sendo  portanto  fundamental  que  as  Equipes  de  Saúde  (EqS)  estejam 

preparadas para reagir em curto período de tempo a fim de evitar o agravamento do caso em 

questão;

b)  Padronização  de  Condutas –  O  uso  de  protocolos  médicos  reconhecidos,  em 

situações críticas e crises, proporciona ao atendimento de saúde um menor risco de redução no 

padrão de qualidade, principalmente no que tange à triagem e ao Atendimento Pré-Hospitalar 

(APH);
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c) Interoperabilidade  – É essencial que os meios de saúde, no Teatro de Operações 

(TO),  sejam capazes  de  atuar  de  forma  conjunta,  a  fim  de  otimizar  o  uso  dos  recursos 

materiais e humanos envolvidos, contribuindo para a eficácia das atividades de apoio de saúde 

envolvendo as FFAA em âmbito nacional e internacional;

d) Credibilidade – As atividades de MedOp tendem a ser desencadeadas em ambientes 

voláteis,  com  elevado  nível  de  estresse,  com  sérias  restrições  logísticas  e  muitas  vezes 

associadas  a  um grande  número  de  baixas.  A incapacidade  de  prestar  o  apoio  de  saúde 

adequado nessas condições poderá gerar insatisfação ou descrédito nos serviços de saúde na 

Área  de  Operações  (AOp),  impactando  direta  e  negativamente  no  moral  da  tropa  e  das 

tripulações  dos  meios  operativos  empregados.  Deverão  ser  adotadas  linhas  de  ação  que 

minimizem o impacto de tais condições; e

e) Segurança –  As ameaças presentes na AOp influenciam diretamente a escolha dos 

locais para a instalação das instalações médicas ao longo da cadeia de evacuação, destacando-

se a mobilidade como uma característica fundamental para as unidades de saúde empregadas. 

Por sua vez, as EqS deverão estar devidamente equipadas, preparadas e adestradas de acordo 

com o ambiente operativo em que atuam, considerando os aspectos do clima, do terreno, 

forças opositoras e das ameaças NBQR.

2.6 – ATIVIDADES FUNDAMENTAIS

O adequado exercício da MedOp será alcançado por meio de:

a)  aprimoramento  da  Função  Logística  Pessoal,  visando  a  obtenção  do  melhor 

contingente-tipo;

b) instrução e adestramento do pessoal especializado durante Operações/Exercícios;

c) disseminação de conceitos de higiene e de medidas preventivas;

d) instrução do pessoal não pertencente a área de saúde, mas que presta apoio de saúde 

nas Operações Navais, intensificando o adestramento de primeiros socorros e procedimentos 

de evacuações médicas, principalmente Evacuação Aeromédica (EVAM);

e) formação de equipes, quantitativamente e qualitativamente capazes;

f) manutenção de um plano de instrução sobre MedOp para o curso de formação de 

oficiais que ingressarão no CSM;

g) manutenção de um plano de instrução sobre MedOp para os cursos de especialização 

e de aperfeiçoamento de praças da especialidade de enfermagem;

h) participação no planejamento de saúde das Operações e Exercícios previstos;
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i) implantação de uma célula de MedOp nos Distritos Navais (DN);

j)  indicação  de  um grupo de  observadores  para  avaliação  do desempenho  das  EqS 

durante as Operações;

k)  coordenação  e  supervisão  das  ações  de  saúde,  incluindo  a  disponibilização  de 

Hospital de Campanha (HCmp), durante as Operações/Exercícios ou quando determinada a 

participação da MB;

l) promoção do intercâmbio com entidades congêneres, de outras Forças e órgãos de 

Defesa Civil;

m) elaboração de rotinas médicas aplicáveis à MedOp;

n)  participação  em  conclaves,  simpósios,  jornadas  e  outras  atividades  científicas 

relativas à MedOp;

o) participação em cursos de qualificação no Brasil e Exterior, aprimorando e buscando 

o estado da arte da Medicina Operativa praticada na MB;

p) promoção de intercâmbio operativo com outras nações e forças amigas; e

q) supervisão na formação técnica-operativa por meio de protocolos reconhecidos pela 

DSM.

2.7 – RECURSOS HUMANOS

O pessoal de saúde empregado no setor operativo deverá possuir elevada capacitação 

técnica, característica da MedOp desenvolvida no âmbito da MB.

2.7.1 – Equipes de Saúde (EqS)

As EqS deverão ser compostas por pessoal capacitado no emprego dos protocolos 

médicos  disseminados  pelo  CMOpM,  mediante  frequência  a  cursos  e  adestramentos 

relacionados aos ambientes operativos específicos.

A composição  da  EqS  deverá  ser  flexível  quanto  ao  número  e  à  especialização  de  seus 

integrantes, sendo a sua constituição e capacitação fruto do cenário da operação, das ameaças 

previsíveis e da capacidade dos meios empregados. 

2.7.2 – Equipe de Pronto Emprego (EPE)

Consiste  numa  EqS,  coordenada  pelo  CMOpM,  formada  com  recursos  humanos 

provenientes  das  diversas  OM do SSM, cujos  membros são nomeados  por  meio  de  uma 

Portaria da DSM. Sua ativação será determinada por autoridade competente e destina-se às 

ações  de  saúde  em Missões  Operativas,  Operações  de  Manutenção  da  Paz,  situações  de 

desastres e de apoio humanitário. 
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O período de vigência de uma EPE será determinada na portaria de designação, não 

devendo ultrapassar quatro meses.

2.8 – CAPACITAÇÃO EM MEDICINA OPERATIVA

O CMOpM possui a atribuição de contribuir para o preparo dos militares da área de 

saúde, promovendo a sua capacitação para o apoio de saúde em Operações Navais, de acordo 

com as diretrizes emanadas pela DSM. Para subsidiar a realização dessa tarefa, os seguintes 

procedimentos deverão ser adotados:

I  – Todas  as  OM  que  desenvolvem  cursos  e  adestramentos  afetos  a  Medicina 

Operativa deverão participar anualmente à DSM, com informação ao CMOpM, a relação dos 

militares que concluíram com aproveitamento seus respectivos cursos e adestramentos; 

II – Para garantir a salvaguarda e a segurança do pessoal durante os adestramentos 

será expressamente proibida a utilização de seres humanos na condição de vítimas simuladas 

durante os adestramentos:

a) com realização de procedimentos invasivos;

b) com manejo de vias aéreas;

c)  com imobilização  e/ou  transporte  em macas  no  ambiente  aquático  ou  na 

proximidade ao mar, rios, tanques e piscinas.

d)  com  imobilização  e/ou  transporte  em  macas  cujo  trajeto  inclua  escadas, 

transposição  de  obstáculos,  risco  de  quedas,  alturas  elevadas  e  situações  de  visibilidade 

restrita;

e) com emprego de técnicas verticais; e

f) em que as condições locais impossibilitem ou comprometam a capacidade de 

comunicação com o paciente simulado.

Durante  a  realização  de  adestramentos  em  Medicina  Operativa,  nos  quais  for 

necessário  reproduzir  as  condições  listadas  nas  alíneas  de  a a  f, deverão  ser  empregados 

manequins e/ou simuladores médicos apropriados. Nos demais adestramentos, os membros 

superiores da “vítima“ deverão estar sempre livres e desimpedidos.

III – Aos militares de saúde servindo no setor operativo, deverão ser disponibilizados 

cursos e adestramentos específicos da atividade operativa de saúde, a fim de conhecerem as 

suas peculiaridades, incluindo as doenças típicas e as dificuldades logísticas dos mesmos.

IV  – Aos  militares  da  área  de  saúde  servindo  no  setor  operativo  deverá  ser 

franqueado o acesso aos cursos de conteúdo especificamente operativo (Ex.: Montanhismo, 
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Operações na Selva, Operações Ribeirinhas, Operações Especiais, entre outros), de forma a 

capacitá-los no apoio de saúde a tais atividades.

2.9 – NIVEIS DE APOIO DE SAÚDE EM OPERAÇÕES NAVAIS

O atendimento às baixas na AOp deverá ser realizado de forma contínua e progressiva, 

em  graus crescentes de complexidade. Essa ordenação irá constituir a chamada  Cadeia de 

Evacuação,  formada  pelo  conjunto  de  instalações  de  saúde  dispostas  desde  a  frente  de 

combate até a retaguarda, que possui como finalidade promover o tratamento, a evacuação ou 

recuperação das baixas na AOp. Fundamenta-se no Sistema 3T, composto pela Triagem, pelo 

Tratamento e pelo Transporte.

O  ingresso  da  baixa  dentro  da  Cadeia  de  Evacuação  inicia-se  pela  Triagem,  cuja 

finalidade é classificar as baixas por meio de parâmetros simples e possibilitar a priorização do 

atendimento  e  do  transporte  das  mesmas  de  acordo com a  sua  gravidade.  O emprego  de 

critérios pré estabelecidos contribui para uma importante economia de tempo e de recursos na 

AOp. O método de triagem adotado pela MB chama-se “Simple Triage and Rapid Treatment” 

(START), o qual baseia-se numa classificação de gravidade a ser empregada em situações de 

Acidentes de Múltiplas Vítimas (AMV).

De acordo com a evolução clínica das baixas inseridas em uma Cadeia de Evacuação, 

poderá ser necessário seu encaminhamento/transporte para uma unidade de saúde com maior 

capacidade técnica. É denominado  Evacuação Médica (EvMed)  o  transporte oportuno das 

baixas ao longo da Cadeia de Evacuação, baseando-se na complexidade do atendimento, na 

disponibilidade de leitos nas instalações médicas, no planejamento de rotas de evacuação e na 

seleção  de  meios  de  transporte  disponíveis.  O  transporte  do  paciente  deve  ocorrer  em 

condições apropriadas de segurança do mesmo e da EqS.

De acordo com o seu grau de complexidade, o apoio de saúde na MB estará classificado 

em Nível I, II, III e IV.

2.9.1 - NIVEL I

É constituído pelos  cuidados no local  do trauma,  realizado pelo militar  capacitado 

mais próximo, pelos socorristas do Grupo de Controle de Avarias nos meios de superfície, ou 

por militar de saúde presente na área do ocorrido. Poderão ser necessárias ações de resgate de 

feridos em locais não seguros e que ofereçam riscos para as EqS.
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As instalações de saúde disponíveis na AOp ou nos meios de superfície, com ou sem a 

presença de oficial médico estão classificadas neste nível, sem apresentar capacidade cirúrgica 

complexa e baseando-se nos protocolos de Suportes Básico e/ou Avançado de Vida.

2.9.1.1 – Classificação em Operações Navais:

a) Meios de Superfície:

Navios Patrulha Oceânica, Fragatas e Navios de Apoio com enfermaria principal 

e enfermaria de combate, com ou sem a presença de médico;

b) Operações Anfíbias:

Refúgio de Feridos (RefuFer) e Posto de Socorro (PS) em nível de Batalhão, o 

qual poderá ser montado tanto com o uso de barracas como em viaturas blindadas, o que 

aumentará a mobilidade e a proteção da EqS empregada.

No presente Nível, deverá ser considerado o emprego de Ambulâncias Avançadas 

Blindadas,  principalmente  em  operações  urbanas,  contando  com  uma  EqS  devidamente 

capacitada na operação deste tipo de plataforma.

O Posto de Recebimento e Tratamento de Baixas (PRTB) e o Posto de Evacuação 

(PEv) pertencem ao Nível I.

2.9.1.2 – Nível  I + 

Sempre que a natureza da ação exigir o reforço na capacidade de atendimento de um 

meio ou na AOp, com o acréscimo de especialidades médicas específicas, o presente nível 

será reclassificado como Nível I + .

2.9.2 - NIVEL II

Deve possuir capacidade de realizar intervenções cirúrgicas de controle de danos com 

um pós-operatório limitado, visando o salvamento de vidas e membros das baixas.

2.9.2.1 – Classificação em Operações Navais:

a) Meios de Superfície:

Caracterizado pelo Navio de Recebimento e Tratamento de Baixas (NRTB) com 

capacidade cirúrgica.

b) Operações Anfíbias:

A Unidade Avançada de Trauma (UAT) é a unidade típica, permitindo um fluxo 

contínuo de pacientes e, dependendo das características da operação, podendo adequar-se aos 

meios disponíveis.

2.9.2.2 - Nível II + 

OSTENSIVO - 2-7 - REV. 3



OSTENSIVO                                                                                                  DGPM-405

Caso haja a necessidade de reforço da UAT com outras especialidades ou serviços 

clínicos, necessários para o cumprimento da missão, o presente nível será reclassificado como 

Nível II +.

2.9.3 - NIVEL III

Trata-se de uma instalação de saúde de maior complexidade na AOp, disponibilizando 

capacidade  cirúrgica  e  suporte  clínico  ampliados  para  os  tratamentos  das  emergências, 

incluindo internação e recuperação dos pacientes,  visando seu retorno ao combate ou sua 

evacuação para fora da AOp.

Os meios de transporte disponíveis e a segurança na AOp interferem diretamente no 

desdobramento dessa instalação de saúde, podendo localizar-se mais próxima ou afastada do 

Nível II.

De  acordo  com  a  necessidade,  é  possível  a  adição  ou  ampliação  modular  das 

capacidades  médicas,  havendo  em  contrapartida,  um  aumento  das  necessidades  de 

equipamentos, de suprimentos e de pessoal.

2.9.4 - NÍVEL IV

Deverá prestar o tratamento definitivo e a reabilitação das baixas, cujas necessidades 

de tratamento exigem um tempo de hospitalização maior do que o estipulado na política de 

evacuação da operação.

Em geral, este nível consiste nos hospitais das Forças Armadas ou demais instalações 

de saúde de alta complexidade, localizadas em território nacional, além de hospitais de nações 

amigas em caso de operações em território estrangeiro.

Poderão  ser  denominados  Hospitais  Intermediários  de  Retaguarda  e,  se  a  situação 

permitir, o Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) representará o elo final do referido nível.

2.10 - INTELIGENCIA MÉDICA

É o  processo  que  envolve  a  busca,  coleta,  avaliação,  classificação,  interpretação  e 

disseminação de dados de diversas fontes de informação, envolvendo epidemiologia, meio 

ambiente,  dados  sociais  e  econômicos,  pessoal  de  saúde  envolvido,  fontes  científicas  e 

tecnologias de informações disponíveis e de interesse para o planejamento e preparo das ações 

de apoio de saúde em resposta médica militar nas mais diversas situações. 

Essa  atividade  é  indispensável  não  só  para  o  planejamento  de  apoio  de  saúde nas 

operações,  mas  também para  subsidiar  decisões  do  comando  frente  a  riscos,  ameaças  e 

suscetibilidades  das  forças  empregadas,  possibilitando  o  adequado  assessoramento  nas 

OSTENSIVO - 2-8 - REV. 3



OSTENSIVO                                                                                                  DGPM-405

questões de saúde, incluindo recomendações de proteção e medidas profiláticas do pessoal 

empregado nas operações.
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CAPÍTULO 3

APOIO DE SAÚDE ÀS OPERAÇÕES NAVAIS DE SUPERFÍCIE

3.1 – PROPÓSITO

Estabelecer as normas básicas do Apoio de Saúde às Operações Navais de Superfície 

realizadas pela MB.

3.2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

O navio é um meio operativo sujeito as mais variadas e adversas situações climáticas e 

de insalubridade, fruto do cenário em que opera, das condições de habitabilidade e das tensões 

a  que é  submetida  a  tripulação,  principalmente  quando da iminência  de  combate.  Face  à 

natureza  do  trabalho  desenvolvido  nos  navios  onde  a  tripulação  executa  rotineiramente, 

atividades  de tiro  real,  operação com aeronaves,  controle  de avarias  e  fainas  marinheiras 

dentre outras, caracterizadas por alto risco de acidentes pessoais, a Equipe de Saúde (EqS) 

embarcada deverá estar atenta para a possibilidade de atendimento de acidentes graves tais 

como: afogamentos, queimaduras, traumatismos, amputações, fraturas, etc.

Cabe ainda ressaltar, a possibilidade da solicitação de apoio a outros navios com maior 

capacidade de tratamento de baixas e a OM de Saúde em terra pelos navios em operações 

navais,  quando  as  situações  clínicas  de  possíveis  vítimas  de  acidentes  ou  patologias, 

esgotarem as capacidades de atendimento a bordo, sendo muitas vezes necessária a evacuação 

aeromédica (EVAM) ou o uso de embarcações de apoio. Por outro lado, os meios operativos 

de superfície, serão classificados de acordo com a capacidade de receber e tratar as baixas que 

não tenham mais condições para o combate, que necessitam de maior tempo de recuperação 

ou de recursos especializados. Neste contexto inclui-se o Navio de Recebimento e Tratamento 

de Baixas (NRTB).

3.3 – ACIDENTES COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS (AMV)

A EqS dos navios tem vital importância no apoio às Operações Navais de Superfície, 

visto que durante as fainas de rotina, exercícios, ou ações reais empreendidas a bordo, existe a 

iminência de ocorrer acidentes, sejam pessoais ou envolvendo múltiplas vítimas, destacando-

se  ainda  que  o  bom preparo  e  adestramento  dessas  equipes  compõem o  alicerce  para  o 

desempenho rápido e eficaz no socorro aos acidentados.

Entende-se por Acidente com Múltiplas  Vítimas (AMV),  todo sinistro,  de média ou 

grande  proporção,  no  qual  o número  de  acidentados  ultrapassa  os  recursos  médicos 

disponíveis.
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O  atendimento  será  baseado  no  protocolo  START  (Simple  Triage  And  Rapid 

Treatment), e preferencialmente, serão previamente definidos nos meios operativos, os locais 

de concentração das vítimas, de acordo com cor de classificação.

3.3.1 – Procedimentos Internos

A EqS deve auxiliar na elaboração e conhecer os procedimentos internos direcionados 

para um AMV, que deverão conter algumas informações como:

a)  Fraseologia e  método para disseminação do AMV, com o propósito  de obter  o 

rápido guarnecimento das equipes de socorro e salvamento;

b)  As  responsabilidades  de  cada  setor  envolvido,  bem  como  suas  respectivas 

coordenações;

c) Circuito de Comunicação a ser utilizado;

d) Capacidade material; e

e) Rotas de Resgate pré-definidas para as enfermarias principal ou de combate, a partir 

dos locais de triagem ou do acidente. 

3.4 - ATIVIDADES MÉDICAS DESENVOLVIDAS NOS NAVIOS

O apoio de saúde nos navios tem caráter eminentemente preventivo e eventualmente 

emergencial, principalmente no tocante à parte médica. 

Compreende as principais tarefas:

3.4.1- Higiene

Zelar  pelos  padrões  de  higiene  da  tripulação  promovendo  palestras  de  orientação 

quanto à importância da higiene pessoal, realizar inspeções periódicas visando aspectos de 

limpeza e higiene do rancho e sanitários, e combate aos roedores e insetos mais frequentes, 

que costumam infestar os navios. Nos navios cuja lotação contemple oficial farmacêutico, as 

funções  de desinsetização,  controle  de vetores e  desinfecção de ambientes  caberão a  este 

profissional de Saúde.

3.4.2 - Prevenção e Promoção de Saúde

Orientar e promover ações que contribuam para a melhor qualidade da vida a bordo e sejam 

capazes de interferir no ciclo de evolução das doenças, através de ações antecipadas com o 

objetivo  de  interceptá-lo  ou  anulá-lo.  Com  relação  à  Prevenção,  observaremos  a  bordo 

principalmente as ações de nível primário (interceptação das causas de doenças antes que 

atinjam o  indivíduo)  e  secundário  (diagnóstico  e  tratamento  precoces  para  prevenção  de 

complicações). Dentro desse contexto, inserem-se a realização de palestras educativas para a 
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tripulação,  a  prevenção  das  doenças  sexualmente  transmissíveis,  o  estímulo  à  prática  de 

atividades  físicas  e  alimentação adequada,  os  censos  médico-odontológicos,  dentre  outras 

ações que buscam preservar a higidez da tripulação.

3.4.3 – Censo Médico, Vacinal e Odontológico 

Anualmente ou antes de comissões longas, o encarregado da Divisão de Saúde deverá 

coordenar a realização de um censo de saúde abrangente, envolvendo os seguintes propósitos:

a) Diagnosticar casos de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus ou outras 

doenças  crônicas  para  acompanhamento  clínico  e  encaminhamento  para  os  Programas  de 

Saúde da Marinha;

b)  Manter  os  registros  de  vacinação  da  tripulação  atualizados,  de  acordo  com as 

normas em vigor; e

c) Manter os registros periciais atualizados, atentando para as dispensas médicas de 

embarque  ou  atividades  operativas,  alertando  ao  comando  quanto  a  situação  do  militar 

afastado.

3.4.4 – Adestramento

Manter bons níveis de adestramento do pessoal de saúde em técnicas de Atendimento 

Pré-Hospitalar (APH) e dos socorristas em Suporte Básico de Vida (SBV), de modo a permitir 

que todo militar possa prestar o atendimento de primeiros socorros adequadamente. 

3.4.5 – Atendimento Ambulatorial

Atender  aos  pacientes  no  horário  de  revista  médica,  permitindo  o  diagnóstico  e 

tratamento das patologias ocorridas, evitando o encaminhamento por motivos banais, destes 

pacientes às OM de saúde assistenciais de maior complexidade. 

3.4.6 - Atividades Periciais

As atividades  periciais  de bordo são realizadas pelos oficiais  médicos embarcados, 

nomeados  pelo  Comandante  do  Navio  como  Médico  Perito  Isolado  (MPI),  tendo  como 

finalidade realizar perícias médicas de acordo com as normas em vigor . Embora as atividades 

periciais sejam quase que na sua totalidade reservadas às Juntas de Saúde, a equipe de saúde 

de bordo deverá estar atenta aos problemas de saúde que indiquem qualquer tipo de restrição 

laborativa, encaminhando estes pacientes à Junta de Saúde competente com a finalidade de 

Verificação de Deficiência Funcional (VDF).

3.4.7 - Funções Administrativas
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Várias funções de cunho administrativo são necessárias para o bom andamento do 

setor de saúde do navio. A EqS deve estar bem familiarizada e executar de forma adequada 

todas elas:

a) mapa estatístico de atendimento;

b) requisição, prescrição e controle de medicamentos e apósitos;

c) requisição, prescrição e controle do consumo de entorpecentes;

d) encaminhamento de militares às Juntas de Saúde; e

e) confecção dos expedientes de rotina.

3.4.8 – Atividades Operativas

O Oficial Médico de um navio, não deve ser apenas o médico líder de uma EqS, mas 

também um Oficial completamente integrado com as atividades e responsabilidades de sua 

unidade, conhecedor das principais características físicas e psicológicas da tripulação, além 

dos  recursos  disponíveis  para  o  apoio  de  saúde  no  navio,  sendo  capaz  de  praticar  e 

desenvolver a Medicina Naval muitas vezes em situações extremas, mantendo a capacidade 

de gerenciar desde pequenos acidentes até um AMV, através de sólidos conhecimentos de 

APH e Suporte de Vida Avançado.

Embora não existam doenças restritas aos navios, vários fatores tornam a medicina de 

bordo exclusiva:

a) Pessoal de saúde totalmente integrado com os pacientes (tripulação) e a vida de 

bordo;

b)  Papéis  que  costumeiramente  ficariam  a  cargo  da  saúde  pública,  higienistas  e 

hospitais passam a ser atribuições do pessoal de Saúde do navio;

c) Confinamento, suprimentos restritos e poucos recursos sanitários;

d) Conhecidos riscos ocupacionais;

e) Constante estresse psicológico;

f)  Ambiente  especial  e  potencialmente  causador  de  grandes  desgastes  físicos  e/ou 

mentais;

g) Adestramentos frequentes: combates a incêndios, postos de voo, postos de combate, 

homem ao mar etc;

h) Inspecionar as condições das acomodações, vestiários, refeitório, cozinha, paiol de 

alimentos  e  de  outros  compartimentos,  previamente  definidos,  acompanhado  do  pessoal 

responsável pela Incumbência;

i) Inspecionar a potabilidade da água servida no meio; e
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j)  Inspecionar  o  acondicionamento  do  lixo  gerado  a  bordo,  inclusive  dos  rejeitos 

infectantes e perfuro cortantes da enfermaria.

3.5 - ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS REALIZADAS NOS NAVIOS

Serão descritas no Capítulo 13 desta Norma.

3.6 - ATIVIDADES FARMACÊUTICAS REALIZADAS NOS NAVIOS

Oficiais  Farmacêuticos  quando  embarcados  em navios  desempenham atividades  nas 

áreas de farmácia e análises clínicas.  

São responsabilidades do Oficial Farmacêutico:

a) a obtenção de medicamentos e materiais médicos-cirúrgicos;

b) o gerenciamento e controle dos estoques de material de consumo de saúde, bem como 

a  observância  e  manutenção  dos  níveis  mínimos  necessários  ao  pronto  atendimento  de 

qualquer eventual acidente ocorrido a bordo;

c)  o  controle  dos  medicamentos  entorpecentes  e  psicotrópicos,  do qual  é  também o 

encarregado, sendo responsável pelos mesmos perante ao órgão controlador, a Diretoria de 

Saúde da Marinha;

d) assessorar o Comando no controle de pragas e vetores (desbaratização, desratização, 

etc.); e

e) a realização de exames de análises clínicas  ambulatoriais e de urgência, nos navios 

onde houver a estrutura mínima necessária para funcionamento de um laboratório.

Nos  navios  sem a  presença  de  Oficiais  Farmacêuticos,  as  tarefas  de  a a  c são  de 

responsabilidade do Oficial Médico ou, na ausência, da praça EF mais antiga.

3.6.1 - Atividades Administrativas

Compreendem, dentre outras:

a) A confecção do mapa estatístico de exames laboratoriais e imunoterapias;

b)  Gerenciamento  do  material  de  laboratório,  de  hemotransfusão,  medicamentos  e 

material médico-cirúrgico; e

c) A confecção de expedientes de rotina.

3.6.2 – Atividades Operativas

Além das atividades descritas, o Farmacêutico, deverá ser tecnicamente qualificado 

para compor a equipe médica nos casos de atendimento às vítimas de sinistros graves e/ou 

AMV.
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3.6.3 – Farmácia

É  responsabilidade  do  Oficial  Farmacêutico  o  gerenciamento  dos  estoques  de 

medicamentos e materiais médicos-cirúrgicos, a obtenção e controle dos mesmos, bem como 

a  observância  e  manutenção dos  estoques  mínimos necessários  ao pronto atendimento de 

qualquer eventual acidente ocorrido a bordo. O Oficial Farmacêutico é também o encarregado 

dos  medicamentos  de  seu  controle  junto  ao  órgão  controlador,  a  Diretoria  de  Saúde  da 

Marinha.

Nos  navios  sem  a  presença  de  Oficiais  Farmacêuticos,  esta  tarefa  é  de 

responsabilidade do Oficial Médico ou, na ausência, da praça EF mais antiga.

3.6.4 – Laboratório 

O Oficial Farmacêutico é responsável pelo laboratório de análises clínicas, cabendo ao 

mesmo a prontidão para realização de exames laboratoriais complementares, em regime de 

porto  ou  de  viagem,  emergenciais  ou  ambulatoriais.  É  também  encarregado  dos 

hemoderivados e responsável por realizar provas pré e pós-transfusionais em casos nos quais 

a transfusão sanguínea se fizer necessária, bem como manter relação atualizada de grupo de 

doadores especiais de bordo, conforme as normas em vigor.

3.6.5 - Higiene

Ao Oficial Farmacêutico compete assessorar o Comandante nas ações de controle de 

vetores e controle de qualidade dos alimentos e gêneros.

3.6.6 – Controle da Água

Compete ao Oficial Farmacêutico assessorar o comando no controle da qualidade da 

água potável servida a bordo, devendo em regime de porto ou em viagem, proceder à análise 

periódica da mesma.

3.7 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM REALIZADAS NOS NAVIOS

Quando possível,  a  equipe  de enfermagem será  composta  por  Oficial  do Quadro  de 

Apoio a Saúde e pelas Praças técnicos de enfermagem.

As responsabilidades de cada profissional deverão ser estabelecidas de acordo com  a 

legislação em vigor, sendo o Oficial Enfermeiro o profissional de nível superior devidamente 

preparado para exercer todas as atividades de enfermagem, desde as áreas administrativas, 

assistencial e gerencial. Quanto à Praça de enfermagem, trata-se de um profissional de nível 

médio,  preparado  para  executar  procedimentos  básicos  em enfermagem,  ressaltando-se  a 

importância do APH nos meios de Superfície.
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3.7.1 - Higiene

Cabe aos profissionais de enfermagem:

a) Zelar pela organização e limpeza da seção de saúde do Navio e supervisionar todo o 

serviço de limpeza e higienização dos compartimentos de bordo;

b) Verificar  as condições  das acomodações,  vestiários,  refeitório,  cozinha,  paiol de 

alimentos  e  de  outros  compartimentos,  previamente  definidos,  acompanhado  do  pessoal 

responsável pela Incumbência e participando ao encarregado da Divisão de Saúde qualquer 

anormalidade;

c)  Inspecionar  o  acondicionamento  do  lixo  gerado  a  bordo,  inclusive  dos  rejeitos 

infectantes e perfuro cortantes da enfermaria;

d) Acompanhar os serviços de desratização, dedetização, desbaratização e fumigação, 

caso não haja Oficial farmacêutico no efetivo do Navio; e

e) Realizar a descontaminação e desinfecção dos materiais e equipamentos da Divisão 

de Saúde, conforme protocolos definidos pelos órgãos competentes.

3.7.2 - Prevenção

a) Realizar palestras sobre temas atinentes à preservação da saúde da tripulação;

b) Inspeção dos itens das maletas de primeiros socorros e manutenção dos equipamentos 

eletrônicos; e

c) Adestrar toda a tripulação no atendimento básico de primeiros socorros, inclusive 

com exercícios de simulação de sinistro a bordo.

3.7.3 - Atendimento de rotina e de emergência

Compete  ao  profissional  de  enfermagem  embarcado  auxiliar  o  Oficial  médico  na 

condução de suas tarefas e conduzir as ações de saúde dentro do seu limite de competência.

Nos Navios sem Oficial médico e dentro da sua esfera de competência técnico/legal, 

os profissionais de enfermagem deverão:

a) Prestar o atendimento de enfermagem aos pacientes ambulatoriais e identificar o 

surgimento  de  doenças  e/ou  a  presença  de  sinais  que  indiquem o seu  agravamento  ou  o 

desenvolvimento de complicações; e

b) Atender qualquer tipo de acidente ocorrido a bordo, prestando à vítima os cuidados 

iniciais dentro do grau necessário de urgência.

Nesses  casos,  compete  aos  profissionais  de  enfermagem identificar  as  baixas  que 

demandem atendimento médico imediato,  devendo assessorar  o Comando do Navio nesse 

sentido. 
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3.7.4 – Enfermaria

a) Compete aos profissionais de enfermagem garantir que a Enfermaria esteja sempre 

pronta e guarnecida para os diferentes níveis de atendimento. 

b) A entrada deve estar sempre livre para o recebimento de vítimas transportadas em 

macas; e

c)  Os  medicamentos  e  material  médico-cirúrgico  devem  estar  em  condições  e 

quantidades  adequadas  para  o  atendimento  à  tripulação,  acondicionados  em  armários 

identificados, com planejamento de balanços mensais para verificação dos prazos de validade 

e de novas aquisições.

3.7.5 - Atividades Administrativas

a) Confeccionar mapa estatístico de procedimentos realizados na enfermaria;

b) Manter atualizados e organizados os prontuários médicos da tripulação;

c) Solicitar compra e manutenção de medicamentos e equipamentos da seção saúde;

d) Inventariar todo o material de saúde (médico-cirúrgico, medicamentos e utensílios 

de farmácia) e o de primeiros socorros, zelando pela sua conservação; 

e)  Vigilância  epidemiológica  e  o  controle  dos  casos  suspeitos  de  viroses  com 

notificação imediata, seguindo os protocolos dos órgãos reguladores; e

f) A confecção de expedientes de rotina.

3.7.6 – Atividades Operativas

Além das atividades já descritas, a equipe de enfermagem, atua compondo a equipe 

médica em situações de emergência às vítimas de sinistros graves e/ou AMV, utilizando-se 

para isso de sólidos conhecimentos de Atendimento Pré-Hospitalar, Suporte Básico de Vida 

no Trauma.
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CAPÍTULO 4

APOIO DE SAÚDE ÀS OPERAÇÕES COM SUBMARINOS

4.1 - PROPÓSITO

Estabelecer as normas básicas para o Apoio de Saúde às Operações com Submarinos na 

MB. 

4.2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.2.1 – Atividades de Saúde em Submarinos

A atmosfera de um submarino possui características peculiares, incluindo a presença 

de contaminantes tóxicos e frequentes oscilações de pressão, temperatura e umidade. Estas 

características somadas a outros fatores, tais como confinamento em espaço exíguo, ausência 

de luz solar, restrições à prática de atividades físicas, e o estresse característico da rotina de 

bordo, determinam importante grau de insalubridade para os submarinistas. Desta forma, a 

operação com submarinos constitui atividade profissional especial dentro da MB, possuindo 

rigoroso processo seletivo que inclui exames psicológicos e procedimentos médico-periciais, 

além de requerer aprovação em curso específico. O controle periódico de saúde do pessoal 

submarinista é realizado anualmente por MPI qualificados ou JS para Atividades Especiais, de 

acordo com procedimentos  previstos  nas  normas  periciais  em vigor.  Na MB,  os  Oficiais 

Médicos qualificados para realização de procedimentos médico- periciais e demais atividades 

correlatas  à  operação  de  submarinos  são  aqueles  cursados  em Medicina  de  Submarino  e 

Escafandria  (C-ESP-MEDSEK).  Ao  Oficial  MEDSEK  servindo  no  âmbito  da  Força  de 

Submarinos compete:

a) assessorar o Comando da Força de Submarinos (ComForS) na segurança das 

operações com submarino e promover ações de cunho preventivo;

b) apoiar diretamente os comandantes e tripulações de submarinos;

c) coordenar e executar ações afetas às operações de resgate submarino;

d) promover ações em prol da higidez física e mental dos submarinistas;

e) promover pesquisas no campo da Medicina de Submarino; e

f) manter-se atualizado com os avanços da especialidade.

4.2.2 – Características do Apoio de Saúde em Submarinos

As tripulações de submarinos em operação na MB não incluem Oficiais Médicos, 

lotando  apenas  uma Praça  EF subespecializada  em submarinos.  É  responsabilidade  dessa 

Praça a guarda e a manutenção dos equipamentos médicos embarcados, bem como o controle 

de estoque e o abastecimento de material médico-cirúrgico de consumo definidos em normas 
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específicas. Com a finalidade de garantir o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, 

recomenda-se  que  essas  ações  sejam  realizadas  sob  orientação  de  Oficiais  MEDSEK  e 

Farmacêuticos servindo no âmbito da Força de Submarinos.

4.3 – ADESTRAMENTOS NA ÁREA DE ESCAPE E RESGATE DE SUBMARINOS

Ao  contrário  dos  demais  meios  operativos  navais,  submarinos  acidentados  podem 

permanecer  submersos  com toda  ou  parte  de  sua  tripulação  sem condições  de  retorno  à 

superfície,  mantendo  no seu  interior  uma atmosfera  que  apesar  de  habitável,  deteriora-se 

progressivamente. É doutrinário que nossos submarinistas estejam preparados e disponham 

dos recursos necessários para sobreviver em situações como essa, por tempo suficiente para 

aguardar a chegada das forças de resgate ou realizar um procedimento de escape em suas 

modalidades individual ou coletivo apressado. Para simular as condições de sinistro de um 

submarino,  diversos  adestramentos  foram idealizados,  nos  quais,  em sua  maioria,  devido 

principalmente  à  grande  proximidade  com situações  reais,  o  risco  de  acidentes  fatais  ou 

determinantes  de  sequelas  irreversíveis  é  elevado.  É  portanto  imperativo  que  os  Oficiais 

MEDSEK desempenhem papel  ativo  em prol  da segurança  de tais  exercícios,  estando ao 

mesmo tempo prontos para intervir nas ocorrências que assim o demandarem. 

4.3.1 – Exercício de Escape

Pode ser  realizado  em torres  de  treinamento  ou  no mar  a  partir  de  submarinos. 

Consiste em subida livre com utilização de equipamento específico,  macacão de escape, a 

partir  de  profundidades  de  20  metros  ou  mais.  Esse  tipo  de  exercício  requer  o 

acompanhamento  de  médico  qualificado  em  Medicina  Hiperbárica  e  disponibilidade  de 

câmara hiperbárica para tratamento. São consideráveis os riscos de afogamentos, barotraumas, 

embolia traumática pelo ar e outras lesões próprias da Síndrome de Hiperdistensão Pulmonar. 

Antes  do  início  do  exercício,  a  organização  deverá  permitir  a  avaliação  médica  dos 

participantes, que deverão estar aptos e dentro do período de validade de suas inspeções de 

saúde para atividade especial. O Oficial Médico deverá excluir do exercício todo militar que 

não apresentar as condições clínicas exigidas. 

4.3.2 – Exercício de Sobrevivência

Nesse tipo de exercício  toda ou parte  da tripulação ou permanece  no interior  do 

submarino ou complexo hiperbárico completamente isolada do meio externo, onde haverá 

simulação das condições de um sinistro real: ausência de eletricidade, escassez de líquidos e 

alimentos, alterações da composição atmosférica, dentre outras. O grupo em exercício deverá 

manter  uma  atmosfera  habitável  utilizando  apenas  material  de  salvamento  disponível  no 
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submarino. Para evitar que as condições estressantes do exercício comprometam a atuação 

médica, o apoio de saúde deverá ser organizado na retaguarda, fora do submarino. A presença 

de Oficiais Médicos ou Praças EF no interior do compartimento em exercício é admitida, 

desde que não seja na qualidade de principais responsáveis pelo apoio de saúde do exercício.

4.3.3– Exercício de Escape e Resgate

É uma operação complexa, realizada no mar, incluindo participação de submarino e 

navio de socorro submarino. São realizados procedimentos diversos, incluindo ventilação de 

submarino sinistrado, envio de casulo com material de emergência e transferência de pessoal 

mediante acoplamento entre o sino de resgate e os submarinos. Deverão ser apoiados pelo 

mínimo de um Oficial Médico, todos os exercícios de acoplamento de veículo de resgate em 

que houver abertura de escotilhas, e os adestramentos de escape realizados no mar a partir de 

submarinos. 

4.4 – APOIO DE SAÚDE ÀS OPERAÇÕES DE RESGATE SUBMARINO

4.4.1– Definição

Quando da ocorrência do sinistro de um submarino, está prevista a organização de 

uma operação de resgate que inclui efetiva participação de pessoal da área de saúde, conforme 

preconizado no Capítulo 7 da publicação ComForS-301 – Procedimentos para Operações de 

Busca e Socorro a Submarino Sinistrado - SARSUB. A estrutura de saúde consiste em uma 

equipe multidisciplinar composta por profissionais da área de saúde, medicina e enfermagem, 

e pessoal auxiliar, incluindo praça escrevente e maqueiros, dentre outros, acrescido de pessoal 

experiente em procedimentos de escape de submarino, operação de câmaras hiperbáricas, uso 

de  equipamentos  de  escape  e  resgate  e  operações  de  resgate  de  navios.  Tal  estrutura, 

designada Grupo de Apoio Médico (GAM), deverá obrigatoriamente possuir Oficiais Médicos 

do  Corpo de  Saúde  cursados  em MEDSEK,  podendo  incluir  Oficiais  Médicos  de  outras 

especialidades conforme requerido pela situação. 

4.4.2 – Ativação, Composição, Organização e Tarefas

Estão previstas na ComForS-301 - Procedimentos para Operações de Busca e 

Socorro a Submarino Sinistrado – SARSUB.

4.4.3 – Convocação dos Recursos Humanos

Poderá ser necessária a solicitação de militares subordinados a diferentes cadeias de 

comando  incluindo  profissionais  subordinados  à  DSM.  Nesse  caso,  a  solicitação  deverá 

especificar a qualificação/especialidade e o quantitativo de profissionais pretendidos. Caso a 

DSM verifique a impossibilidade de atender a essa solicitação em sua plenitude,  realizará 
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contato com a autoridade responsável, para discussões alternativas. Em virtude da urgência 

das ações ligadas a este tipo de operação, todo esse processo deve ser realizado com a maior 

brevidade  possível.  O  destaque  e  apresentação  dos  militares  deverão  ser  efetivados 

preferencialmente após sua designação.

4.4.4 – Equipamentos Médicos e Material Médico-Cirúrgico

As necessidades de equipamentos médicos e material médico-cirúrgico permanente 

deverão  ser  solicitados  à  DSM,  que  informará  à  autoridade  solicitante  as  eventuais 

impossibilidades  de  atendimento.  Este  procedimento  reveste-se  de  caráter  de  excepcional 

urgência, a fim de possibilitar a obtenção dos recursos a partir de outras fontes. É importante 

que a especificação dos recursos materiais necessários sejam definidos de maneira pró-ativa e 

não reativa,  bem como o conhecimento prévio das OM e/ou empresas capazes  de prestar 

apoio no seu fornecimento.

4.4.5 – Centros de Tratamento Extra-MB

Dependendo da localização do submarino sinistrado poderá não haver OM de saúde 

em  região  costeira  próxima  capaz  de  fornecer  apoio  necessário  tanto  para  tratamento 

hiperbárico  quanto  para  tratamento  médico  convencional.  Nesse  caso,  o  Comando  da 

Operação de Resgate poderá utilizar  as  unidades  de saúde de outras  Forças  Armadas,  do 

Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  ou  da  rede  privada,  devendo  observar  os  procedimentos 

preconizados na DGPM-401 - Normas para Assistência Médico-Hospitalar.  Em virtude da 

complexidade logística  de uma operação desse porte,  poderá ser dada preferência  para as 

unidades da rede privada, principalmente nos casos em que ficar caracterizada deficiência da 

rede pública local. A DSM deverá ser informada quando da utilização de serviços externos a 

MB.
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CAPÍTULO 5

APOIO DE SAÚDE ÀS ATIVIDADES DE MERGULHO

5.1 - PROPÓSITO

Estabelecer as normas básicas do apoio de saúde às atividades de mergulho realizadas 

pela MB.

5.2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

No âmbito da MB, o mergulho é uma atividade profissional realizada por Oficiais e 

Praças adequadamente qualificados para a execução de trabalhos submersos em ambientes 

hiperbáricos, dentre os quais podemos destacar: socorro e salvamento, desobstrução de canais, 

desativação  de  artefatos  explosivos,  levantamento  subaquático,  corte  e  solda  submarinos, 

reflutuação, fotografia e filmagem submarina, busca submarina, reparos em obras vivas, bem 

como aqueles específicos dos grupamentos de Operações Especiais.

Para o exercício da atividade de mergulho na MB, é necessário que o militar  esteja 

tecnicamente qualificado, o que é conseguido mediante a realização dos cursos específicos 

para  cada  modalidade  de  mergulho  pretendida.  A  MB  está  capacitada  para  o  ensino  e 

execução de operações de mergulho em diferentes modalidades técnicas.

Devido  aos  riscos  próprios  da  exposição  ao  ambiente  subaquático  e  à  atmosfera 

hiperbárica,  as  atividades  de  mergulho  são  de  caráter  especial  exigindo  de  cada  militar 

elevado grau de higidez física e mental. Por esses motivos, a seleção dos militares voluntários 

para seu exercício deverá incluir a realização de exame psicotécnico, teste físico e inspeção de 

saúde, regidos por normas específicas. Da mesma forma, o controle periódico de saúde dos 

militares exercendo atividades de mergulho obedecerá a parâmetros específicos, estabelecidos 

nas normas periciais em vigor. 

5.3 - QUALIFICAÇÃO MÉDICA NA ÁREA DE MERGULHO

A qualificação  técnica  necessária  para  o  apoio  de  saúde às  atividades  de mergulho 

enquadra-se em uma área do conhecimento médico denominada Medicina Hiperbárica. Não 

obstante a disseminação das atividades de mergulho militar, comercial e recreativo em nosso 

país, a cadeira de Medicina Hiperbárica não é parte integrante do currículo regular dos cursos 

médicos  de  graduação.  Para  suprir  a  carência  de  profissionais  de  saúde  tecnicamente 

qualificados e capazes de apoiar as atividades de mergulho militar, a MB decidiu pela criação 

de cursos de qualificação nessa área. Tendo em vista a importância da atividade de mergulho 

para as operações navais, e a consequente necessidade de prover o apoio de saúde adequado, 
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deverá ser estimulado o voluntariado de Oficiais Médicos e Praças EF para a realização de 

tais cursos.

5.3.1 - Curso Especial de Medicina de Submarino e Escafandria (C-ESP-MEDSEK)

Tem por objetivo a subespecialização de médicos militares em Medicina Hiperbárica 

e  a  transmissão  dos  conhecimentos  técnicos  necessários  para  o  apoio  às  operações  com 

submarinos. Seu currículo inclui, adicionalmente, a qualificação em mergulho autônomo e o 

treinamento pericial necessário para atuação como Médico Perito Isolado Qualificado (MPIq) 

ou  membro  de  JS  destinadas  à  seleção  e  controle  de  mergulhadores,  submarinistas  e 

mergulhadores de combate.

5.3.2 - Curso Expedito de Emergências em Medicina Submarina (C-EXP-EMSB)

Destinado aos médicos civis e militares, tem como objetivo a habilitação técnico-

profissional daqueles não cursados em MEDSEK no atendimento especializado a acidentes de 

mergulho.

5.3.3 – Curso Expedito de Medicina de Mergulho Saturado (C-EXP-MEDSAT)

Também destinado  a  médicos  civis  e  militares,  tem como objetivo  a  habilitação 

técnico-profissional dos Oficiais Médicos e de médicos civis cursados no C-EXP-EMSB, de 

forma a permitir  acompanhamento  de mergulhadores  e  o apoio de saúde às operações  de 

mergulho saturado. 

5.4 – QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA “EF” NA ÁREA DE MERGULHO

A  necessidade  de  recursos  humanos  de  nível  técnico  na  área  de  enfermagem, 

qualificados  para atuar em apoio às atividades operativas, assistenciais e periciais da área de 

mergulho, levou à criação do Curso Especial de Enfermagem em Medicina Hiperbárica (C-

ESP-EFMEDHB).  Esse  curso  tem  como  objetivo  qualificar  praças  especializadas  ou 

aperfeiçoadas em Enfermagem (EF), dando-lhes condições para:

a) apoiar as operações de mergulho raso, profundo e saturado; 

b) apoiar as atividades periciais na área de mergulho; 

c) apoiar os tratamentos hiperbáricos de acidentados de mergulho e de Oxigenoterapia 

Hiperbárica;

d) operar câmaras hiperbáricas, equipamentos e acessórios de mergulho; e

e) participar de pesquisas médicas nessa área.
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5.5 – REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE MERGULHO

O mergulho  militar  é  normatizado  pela  publicação  ComForS-263,  do  Comando  da 

Força de Submarinos.  Nesse documento  estão relacionadas  e  descritas  as modalidades  de 

mergulho militar  empregadas  pela MB. Os procedimentos  para seleção e controle  médico 

pericial atinente à atividade de mergulho estão dispostos na norma DGPM-406, da Diretoria-

Geral do Pessoal da Marinha. 

No âmbito civil, a regulamentação do mergulho profissional é configurada pela Norma 

da Autoridade Marítima (NORMAM) n° 15, publicada pela Diretoria  de Portos e Costas. 

Deve  ser  também  observada  a  Norma  Regulamentadora  (NR)  n°  15,  do  Ministério  do 

Trabalho e Emprego.

Os profissionais de saúde da MB atuando em apoio às atividades de mergulho devem 

estar cientes do conteúdo desta e dessas normas.

5.6 - APOIO DE SAÚDE ÀS OPERAÇÕES DE MERGULHO

As modalidades de mergulho são basicamente diferenciadas de acordo com os limites de 

emprego, as características do equipamento necessário, a mistura gasosa utilizada e o tipo de 

tarefa  a  ser  realizada.  Os  Oficiais  MEDSEK  e  as  Praças  EF-MEDHB  deverão  estar 

familiarizados com as características de todas as modalidades de mergulho empregadas pela 

MB, as quais deverão constar dos currículos dos seus cursos de qualificação.

Compete  aos Oficiais  MEDSEK o assessoramento e  a promoção de ações de cunho 

preventivo, visando a segurança da atividade de mergulho em suas OM.

Conforme previsto na norma ComForS-263, o planejamento das operações de mergulho 

deverá,  obrigatoriamente,  estabelecer  os  procedimentos  de  saúde  a  serem executados  em 

resposta aos acidentes. São questões a serem consideradas nesse processo:

a) primeiros socorros;

b) evacuação; e

c) referências para avaliação médica especializada e tratamento hiperbárico. 

5.6.1 - Mergulho livre, autônomo (a ar, O2 ou com misturas, em circuito aberto, semi-

fechado ou fechado) e mergulho dependente a Ar

Essas  modalidades  de  mergulho  não  necessitam  do  acompanhamento  médico 

presencial  para  sua  realização.  Nas  operações  tecnicamente  difíceis,  desenvolvidas  em 

localidades remotas e com disponibilidade de câmara hiperbárica no local, a necessidade de 

acompanhamento presencial de Oficial Médico MEDSEK ou cursado em C-EXP-EMSB será 
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decidida durante o planejamento do mergulho, pelos médicos e mergulhadores envolvidos. 

Não havendo câmara hiperbárica no local onde se desenvolve uma operação de mergulho, a 

mesma  poderá  ser  acompanhada  por  praças  EF,  preferencialmente  cursadas  em  C-ESP-

EFMEDHB, ou médicos não especializados em Medicina Hiperbárica. 

5.6.2 - Mergulho saturado

Toda  operação  de  mergulho  realizada  pela  técnica  de  saturação  deverá  ser 

supervisionada  por  médico  cursado  em  C-ESP-MEDSEK  ou  C-EXP-MEDSAT.  Os 

mergulhadores designados para uma saturação deverão ser clinicamente avaliados:

a) durante o processo de seleção das equipes de mergulho;

b) imediatamente antes do ingresso no complexo hiperbárico e início da saturação; e

c) imediatamente após o término da saturação. 

Nas operações realizadas no Centro Hiperbárico (em terra) ou em navios atracados é 

obrigatória a presença do médico nas suas proximidades durante os períodos de compressão e 

descompressão. A critério da autoridade responsável pela operação, o Oficial Médico poderá 

ser mantido em regime de sobreaviso após transcorridas doze horas do estabelecimento do 

nível de vida. Durante o transcurso das operações de mergulho saturado realizadas a bordo de 

navios em comissão, é obrigatória a presença de médico qualificado a bordo. 

A  atuação  do  Oficial  Médico  supervisor  deverá  ser  apoiada  por  praças  EF, 

preferencialmente cursadas no C-ESP-EF-MEDHB. 

5.7 - AVALIAÇÃO MÉDICA DOS ACIDENTADOS DE MERGULHO

Todo  mergulhador  vitimado  por  um  acidente  de  mergulho  deverá  sofrer  avaliação 

médica especializada.  Quando houver suspeita de condição clínica na qual esteja indicado 

tratamento hiperbárico, a confirmação do diagnóstico, a indicação e a condução do tratamento 

deverão ser realizadas por profissional adequadamente qualificado:

a)  Médico  cursado  em C-ESP-MEDSEK ou  C-EXP-EMSB,  quando  o  acidente  for 

decorrente de mergulho autônomo com ar, oxigênio ou misturas e mergulho dependente 

com ar; e

b) Médico cursado em C-ESP-MEDSEK ou C-EXP-MEDSAT, quando o acidente for 

decorrente de uma operação de mergulho saturado. 

5.8.- TRATAMENTO HIPERBÁRICO DOS ACIDENTADOS DE MERGULHO

É característica dos acidentes de mergulho a possibilidade de ocorrência de lesões que 

necessitam  de  tratamento  hiperbárico  para  sua  resolução,  a  ser  realizado  em  câmaras 
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hiperbáricas. 

Esse  tipo  de  tratamento  é  realizado  mediante  o  uso  de  tabelas  de  tratamento,  que 

constituem protocolos para definição das pressões atmosféricas e dos tempos de exposição a 

serem empregados em cada caso. Para o tratamento dos acidentados de mergulho no âmbito 

da MB, deverão ser utilizadas preferencialmente as tabelas de tratamento preconizadas pela 

Marinha estadunidense no seu U.S. Navy Diving Manual, publicação do Naval Sea Systems  

Command (NAVSEA),  atualmente  em sua  6ª  revisão.  É  permitido  o  emprego  de  outras 

tabelas de tratamento, desde que cientificamente reconhecidas e de comprovadas eficácia e 

segurança. 

5.9 - DIRETRIZES GERAIS PARA O TRATAMENTO HIPERBÁRICO

5.9.1 – Supervisão Técnica

Compete à Diretoria de Saúde da Marinha supervisionar tecnicamente a realização de 

tratamentos hiperbáricos sob responsabilidade da MB. Todos os tratamentos ministrados nas 

OM ou terceirizados,  incluindo  os  tratamentos  de  civis  acidentados,  deverão  originar  um 

relatório detalhado a ser enviado à Diretoria de Saúde da Marinha, via Centro de Medicina 

Operativa da Marinha. 

5.9.2 - Locais para realização de tratamentos hiperbáricos 

Na área do 1° Distrito Naval, a Base “Almirante Castro e Silva” mantém sobreaviso 

de saúde permanente para o tratamento de acidentes de mergulho sofridos por mergulhadores 

da MB no exercício de suas atividades profissionais.  Compete aos demais Distritos Navais 

designar as OM responsáveis pelo apoio de saúde aos mergulhadores da MB acidentados em 

serviço em suas jurisdições. Quando houver disponibilidade de recursos humanos e materiais, 

o tratamento hiperbárico deverá ser realizado pela própria MB. 

Nos casos em que o tratamento hiperbárico for realizado nas unidades de saúde da 

rede pública ou privada, deverão ser observados os procedimentos previstos pelas normas em 

vigor. 
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CAPÍTULO 6

APOIO DE SAÚDE ÀS OPERAÇÕES ANFÍBIAS

6.1 - PROPÓSITO

Consolidar os princípios e estabelecer as Normas para a composição e organização da 

EqS em apoio às Operações Anfíbias e estabelecer normas visando a conservação do poder 

combatente da Força apoiada, por meio de medidas de Medicina Preventiva e de Reabilitação. 

As técnicas médicas e cirúrgicas de atendimento não constituem escopo deste documento.

6.2 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

6.2.1 – Unidade Médica Expedicionária da Marinha (UMEM)

A UMEM é a OM do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) que tem como propósito 

prestar  apoio  de  saúde aos  Grupamentos  Operativos  de Fuzileiros  Navais  da Marinha do 

Brasil (GptOpFuzNav-MB) nas Operações Anfíbias (OpAnf), montar e nuclear uma Unidade 

Médica Nível Dois (UMND), no contexto das Operações de Paz, bem como instalações de 

saúde incorporadas a GptOpFuzNav nas Operações Humanitárias e em outras operações, a 

critério da Administração Naval. 

No apoio  de  saúde nas  OpAnf  poderá  nuclear  e  operar,  simultaneamente,  dois 

Postos  de Evacuação (PEv) e  um Hospital  de  Campanha (HCmp),  além de participar  do 

planejamento do apoio de saúde da Força-Tarefa Anfíbia e da Força de Desembarque, além de 

estabelecer e controlar o fluxo de evacuação das baixas.

6.2.2 - Evacuação 

Uma baixa  deve  ser  evacuada  até  o  ponto  mais  próximo  possível  da  linha  de 

contato, onde possa receber tratamento necessário e suficiente de modo a retornar ao combate 

o mais breve possível. Logo que constatada a necessidade de tratamento mais intensivo ou 

mais demorado, a evacuação deverá ser solicitada imediatamente para evitar a permanência 

destas baixas nas áreas de combate. 

6.2.3 - Triagem de baixas

A triagem de baixas é processada em todas as instalações de saúde que compõem a 

Cadeia de Evacuação.

6.2.4 - Coleta de baixas

As baixas devem ser coletadas em princípio pelas instalações de saúde localizadas 

ao longo do eixo de progressão da unidade a que pertencem. A responsabilidade da coleta é 

sempre da instalação mais a retaguarda, exceção do HCmp que depois de instalado realizará a 
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coleta nos Postos de Socorro dos Grupamentos de Desembarque dos Batalhões (PSGDB), 

bem como da posterior evacuação para o Posto de Evacuação do Destacamento de Praia da 

Força de Desembarque (PEvDP/ForDbq).

6.2.5 - Distribuição de recursos

Os  recursos  humanos  e  materiais  destinados  ao  Apoio  de  Saúde  devem  ser 

distribuídos de modo a que possam prestar o máximo apoio ao maior número possível de 

combatentes. Assim sendo, as instalações de retaguarda estarão gradativamente dotadas de 

melhores meios. 

6.2.6 - Padronização dos tratamentos

As técnicas de tratamento devem ser padronizadas ao máximo a fim de facilitar a 

recuperação do paciente para o serviço ou possibilitar sua rápida evacuação. 

6.2.7 - Primeiros-socorros pela tropa 

A  capacidade  da  tropa  em  prestar  primeiros-socorros  deve  ser  desenvolvida 

permanentemente, por meio de adestramento específico sobre técnicas de Atendimento Pré-

Hospitalar (APH), com a utilização do material de saúde disponível na zona de combate ou 

com material de fortuna. 

6.2.8 - Abandono de baixas

É decisão do Comando, devendo ser tomada somente em casos extremos, porquanto 

afeta o moral e oferece ao inimigo uma das melhores fontes de informes.

6.3 - FASES DE UMA OPERAÇÃO ANFÍBIA (OPANF)

O Apoio de Saúde à OpAnf tem a finalidade de contribuir para a preservação do poder 

de combate da força considerada, mediante o tratamento de emergência, a recuperação ou a 

evacuação e hospitalização das baixas, bem como pelo planejamento, adoção e controle de 

medidas sanitárias e de medicina preventiva.

As fases de uma OpAnf são bem definidas e dividem-se em 5 partes:

6.3.1 - Planejamento

O planejamento do apoio de saúde à OpAnf deve ocorrer simultaneamente às ações 

previstas no Plano de Operação e no Plano Administrativo, o que impõe um alto grau de 

coordenação entre o Oficial de Saúde e os demais Oficiais de Estado-Maior, a partir do início 

da fase do planejamento. Para o planejamento eficaz do Apoio de Saúde às OpAnf, alguns 

elementos devem ser considerados, dentre eles a natureza da missão, a situação do inimigo, as 

características geográficas da área do objetivo, as condições climáticas, a flora, a fauna, as 

OSTENSIVO - 6-2 - REV. 3



OSTENSIVO                                                                                                  DGPM-405

doenças infecto-parasitárias da área,  as condições sanitárias dos alimentos e da água,  e a 

existência de recursos de saúde. 

O planejamento deverá obedecer aos princípios abaixo relacionados:

a) Continuidade 

O  atendimento  de  Saúde  deve  ser  prestado  de  maneira  crescente,  desde  o 

momento  em que é  encontrada  a  baixa  até  o  final  do tratamento  na  instalação de  saúde 

compatível.  Para  tal,  o  Apoio  de  Saúde  deve  oferecer  um  atendimento  progressivo, 

escalonado, estendendo-se da linha de contato ao Hospital de Retaguarda. As possibilidades 

técnicas  de  cada  instalação  deverão  ser  esgotadas  antes  que  se  passe  para  o  escalão 

subsequente;

b) Mobilidade

As instalações de saúde devem ter capacidade de apoiar as unidades em primei-

ro escalão durante a progressão, preservando sua eficiência mesmo durante o deslocamento;

c) Oportunidade

Todo esforço deve ser envidado para que o Apoio de Saúde esteja disponível 

para os feridos e doentes, no lugar certo e no menor intervalo de tempo possível;

d) Proximidade

Os pacientes devem ser sempre encaminhados para a instalação de saúde mais 

próxima do local onde se encontrarem; e

e) Flexibilidade

Uma adequada  reserva  de  meios  de  saúde  deve  ser  prevista  para  atender  a 

possíveis  mudanças  na  situação  tática.  Planos  alternativos  devem  ser  elaborados  para 

redistribuição dos recursos de saúde.

Na  fase  de  planejamento,  o  Comandante  do  Grupamento  Operativo  deverá 

solicitar ao Comando da Força a que estiver subordinado, os recursos adicionais em termos de 

pessoal e material de saúde, conforme seu julgamento. O Comandante da Força avaliará o 

pedido e para o seu atendimento, deverá lançar mão dos meios disponíveis em sua própria 

Força, ou solicitar apoio à Unidade Médica Expedicionária da Marinha (UMEM), ou ainda, 

encaminhar as necessidades à autoridade superior.

O Comando da Força Tarefa (FT) ou do Grupamento Tarefa (GT) poderá acionar 

o CMOpM para contribuir na constituição de EqS com alta capacitação técnica, que atuarão 
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nos Postos de Recebimento e Tratamento de Baixas (PRTB) e no HCmp, a fim de exercer 

atividades específicas na Cadeia de Evacuação. 

O acionamento do CMOpM só poderá ser realizado por meio da DSM, após 

consulta ao Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE), devidamente autorizado 

pelo  Comando  de  Operações  Navais  (ComOpNav).  À  DSM caberá,  de  posse  dos  dados 

pertinentes à missão, decidir sobre a composição e adequado dimensionamento das EqS que 

comporão os PRTB e HCmp.

6.3.2 - Embarque

Consiste  na  fase  de  embarque  de  todo  o  material  que  será  utilizado  durante  a 

operação. Este embarque ocorrerá de acordo com uma ordenação lógica e o material de saúde 

não foge a esta regra, uma vez que no desembarque tudo ocorra cronologicamente previsto, de 

modo a permitir a saída do material adequado e nas quantidades convenientes. O primeiro 

material a desembarcar, geralmente de extrema importância para que o início do desembarque 

se desenvolva, deverá ser o último a embarcar. Existe uma equipe especializada na execução 

desta tarefa, cabendo a equipe de saúde planejar o desembarque do seu material.

6.3.3 - Ensaio

É o momento de testar a EqS em tudo o que foi planejado, revendo os detalhes da 

Operação, adestrando-os para o papel que terão que desempenhar e realizando as manobras 

possíveis de serem executadas para que tudo saia correto no momento do desembarque real.

6.3.4 - Travessia

É o deslocamento dos meios operativos envolvidos para a Área do Objetivo. A EqS 

deverá prestar auxílio ao serviço de saúde dos navios onde as tropas estiverem embarcadas, 

uma vez que a procura por este tipo de apoio aumentará naturalmente em função do maior 

número de tripulantes. O aumento da população a bordo dificulta as condições de higiene e 

conforto para todos, contribuindo para o aumento dos atendimentos de saúde.

6.3.5 - Assalto

Caracteriza-se por um grande número de baixas e alto índice de acidentes, sendo 

que os  únicos  recursos  de saúde presentes  são os enfermeiros que desembarcaram com a 

tropa.

As equipes  de saúde desembarcarão posteriormente,  com os  seus  recursos  mais 

abrangentes, no chamado Desembarque Administrativo, sendo então consolidada uma cadeia 

de evacuação. 
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6.4 - CADEIA DE EVACUAÇÃO

O atendimento é feito por meio de uma cadeia de evacuação contínua, formada pelo 

conjunto de instalações de saúde na Área de Operações (AOp), dispostas desde a frente de 

combate  até  a  retaguarda,  com  a  finalidade  de  promover  o  tratamento  das  baixas,  sua 

recuperação ou sua evacuação para o escalão que permitirá o tratamento definitivo. Durante o 

deslocamento  a  baixa  estará  sob  tratamento  contínuo  e  em  cada  escalão  será  objeto  de 

triagem. A existência de uma cadeia de evacuação visa realizar intervenções de controle de 

danos, recuperando a baixa para prosseguir na missão, ou minimizar as sequelas das lesões e 

doenças, por meio de estruturas pré-posicionadas e hierarquizadas, conforme os Níveis de 

Apoio de Saúde do Capítulo 2.

Os recursos de saúde serão estabelecidos, à medida que a tropa avança e conquista o 

terreno, de forma ordenada, para retirar a baixa do local em que se encontra e prestar-lhe o 

socorro adequado. A Cadeia de Evacuação é composta por vários elos, sendo estes:

6.4.1 - Refúgio de Feridos (RefgFer)

É o primeiro elo da cadeia e constitui-se apenas num ponto de referência no terreno 

que  vai  sendo  modificado  à  medida  que  a  tropa  vai  avançando,  servindo  para  que  os 

enfermeiros  para lá  se  desloquem e promovam os  atendimentos de primeiros-socorros.  O 

socorro inicial deverá ser prestado pelo combatente mais próximo em condições de fazê-lo, 

removendo o ferido para o RefgFer assim que possível. Uma vez prestados os primeiros-

socorros  no  RefgFer  e  havendo  necessidade  de  maiores  recursos  de  atendimento,  será 

solicitada a evacuação deste ferido para o elo da cadeia mais a retaguarda, que atenda às 

condições do mesmo.

6.4.2 - Posto de Socorro (PS)

Cada Batalhão constituirá um PS próprio para o atendimento dos combatentes da 

sua linha de evolução. A partir deste ponto a cadeia de evacuação já contará com a presença 

de Oficial Médico, além de enfermeiros, padioleiros, grupos de evacuação, ambulâncias e 

recursos  físicos,  tais  como:  barracas,  leitos,  material  para  pequenas  cirurgias,  recursos 

terapêuticos, dentre outros.

Havendo  a  necessidade  de  maiores  recursos  de  atendimento,  será  solicitada  a 

evacuação deste ferido para o HCmp.

6.4.3 - Posto de Recebimento e Tratamento de Baixas (PRTB)
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É a instalação de saúde do Grupamento de Apoio de Serviços ao Combate (GASC), 

operada pela UMEM, capaz de tratar e internar as baixas menos graves de acordo com a 

política de evacuação estabelecida. Possui capacidade muito superior ao dos PS das Unidades, 

sem  alcançar  o  “nível”  de  um  HCmp.  Mesmo  quando  desdobrado  o  PRTB,  pode  ser 

necessário  manter  ativado  o(s)  Posto(s)  de  Evacuação  (PEv)  junto  as  praias  e  Zonas  de 

Desembarque,  visando facilitar  as ações de evacuação das baixas, particularmente quando 

houver a interiorização da Área de Apoio Logístico (AApLog) ou quando, mesmo ficando 

esta junto à praia, a sua dimensão afastar o PRTB da linhas de desembarque.

6.4.4 - Hospital de Campanha (HCmp)

É  a  maior  estrutura  de  saúde  estabelecida  em  terra,  localizado  na  AOp,  com 

capacidade para realizar atendimentos de emergência, ambulatoriais e odontológicos, além de 

cirurgias de pequeno e médio porte, com o uso de anestesia geral se necessário. Atende a 

todos os PSGDB, recebendo seus pacientes mais graves. É responsável, sempre que possível, 

pelas  evacuações  dos  PS para  o  HCmp e  posteriormente  para  o  Posto  de  Evacuação do 

Destacamento  de  Praia  (PEvDP),  caso o paciente  necessite  de recursos  ainda  maiores.  O 

HCmp poderá ser composto por módulos, os quais poderão ser do tipo barraca, tipo rígido ou 

híbrido,  o  vulto  da  operação  é  o  que  norteará  a  simplicidade  ou  a  complexidade  da 

constituição do HCmp. 

6.4.5 - Posto de Evacuação do Destacamento de Praia (PEvDP)

Possui recursos de saúde limitados à necessidade de manutenção da vida das baixas, 

enquanto aguardam evacuação para os elos de destino da cadeia, mais a retaguarda.

Comporta-se como uma estação de evacuações, além de atender os casos de saúde 

mais simples das proximidades.

6.4.6 - Navio de Recebimento e Tratamento de Baixas (NRTB)

É o elo da cadeia estabelecido no mar, devendo desafogar as instalações de terra, 

recebendo os feridos sem condições de combate, com o tempo de recuperação dilatado ou 

aqueles  que  necessitem  de  recursos  de  saúde  mais  especializados  que  não  possam  ser 

prestados nos HCmp. 

6.4.7 - Hospital Intermediário de Retaguarda

Constituído por uma unidade hospitalar em terra. Este elo poderá ser estabelecido 

desde que haja condições para isso, ou seja, um hospital de um país neutro que esteja nas 
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proximidades e que se disponha a receber estes pacientes ou então em território que tenha sido 

conquistado.

Os Hospitais Navais poderão se constituir em parte integrante do apoio de saúde, 

quando as operações forem conduzidas nas proximidades do Distrito Naval ao qual estão 

subordinados. A capacidade desses hospitais é relativamente limitada, mas como geralmente 

mantêm  convênios  e  contratos  com  outras  instituições  extra-MB,  podem  ampliar 

substancialmente o atendimento de baixas. 

Instituições de Saúde extra-MB também poderão ser mobilizadas para o apoio às 

Operações Anfíbias. Atendidos os critérios de proximidade e capacidade técnica, deverá ser 

observada a seguinte ordem de prioridade:

a) Hospitais de outras Forças Militares amigas;

b) Hospitais Federais, Estaduais e Municipais;

c) Hospitais particulares e outras instituições do gênero;

d) Hospitais de campanha ou permanentes de países aliados; e

e) Hospitais, instalações e pessoal de saúde capturados do inimigo.

6.4.8 - Hospital de Retaguarda

Último elo da cadeia, devendo possuir os maiores recursos de saúde disponíveis para 

a recuperação das baixas. 

O Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) caracteriza-se pela capacidade de realizar 

tratamentos  médicos  altamente  especializados,  sendo utilizado como principal  hospital  de 

retaguarda. 

O paciente  não está  obrigado a  percorrer  todos os  elos  da  cadeia  de  evacuação, 

durante  o  seu  atendimento.  Se  ficar  constatada  a  gravidade  do  seu  estado  de  saúde,  a 

evacuação  solicitada  deverá  ser  compatível  com o  grau  de  recursos  da  instalação  que  o 

receberá, sendo assim chamada de “Evacuação Expedita”.
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CAPÍTULO 7

MEDICINA GLACIAL

7.1 – PROPÓSITO

Normatizar  o  Apoio  de  Saúde  em  atividades  desenvolvidas  em  ambiente  glacial, 

apresentando  os  fundamentos  para  o  desenvolvimento  da  Medicina  Glacial  na  MB, 

destacando os princípios para a preparação do pessoal e material, considerando os principais 

agravos a saúde e as doenças relacionadas com a presença do homem na região Antártica, e 

as características geofísicas da região, como o frio extenso e o isolamento.

7.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O apoio a ser prestado pelas equipes de saúde aos militares, pesquisadores, além do 

pessoal do Arsenal de Marinha que participam das Comissões à Antártica, obriga os seus 

componentes a se prepararem para o atendimento preventivo, assistencial e emergencial de 

casos particularmente afetos ao ambiente glacial, tais como: alterações do ciclo circadiano, 

depressão,  ansiedade,  hipotermia,  desidratação,  maior  predisposição  a  arritmias,  traumas 

durante deslocamentos na neve, lesões oculares e odontoalgias. 

Este ambiente é um dos mais  hostis ao ser humano,  obrigando-o a viver de forma 

isolada  e  confinada,  sob  o  desconforto  das  baixas  temperaturas,  baixa  umidade,  sendo 

considerada a região do planeta com o ar mais seco, além da presença de ventos intensos que 

acarretam a redução da visibilidade e a restrição dos movimentos.   Além disso, a rápida 

mudança das condições climáticas faz com que a programação de atividades e eventos seja 

dependente da previsão meteorológica.

7.3 – TEATRO DE OPERAÇÕES ANTÁRTICO (TOA)

7.3.1 - Descrição e Geografia

A Antártida ou Antártica é um continente situado na região polar austral,  formado 

pela  massa  continental,  localizado  quase  inteiramente  dentro  do  círculo  polar  antártico, 

sendo  o  5º  continente  em  extensão,  com  aproximadamente  14.200.000  Km².  Tanto  o 

continente, como o oceano que o cerca e as ilhas, estão recobertas por uma camada de gelo 

equivalente  a  aproximadamente  90% de  todo  o  gelo  existente  no  mundo.  O  interior  é 

extremamente pobre em vida, sendo encontradas algumas classes de insetos e aves.

Quando  presente,  a  vegetação  se  limita  a  alguns  musgos  e  líquens,  em  tufos 

dispersos, nos lugares favoráveis, a pouca distância do mar, como verificado no entorno da 

Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), no verão.
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7.3.2 – Clima

O clima da Antártica é considerado o mais rigoroso do planeta, devido a uma série 

de fatores, como a proximidade do polo sul; a grande elevação que intensifica o frio polar; a 

cobertura de gelos eternos e o completo isolamento do continente. A temperatura média do 

mês mais quente é 0ºC na costa e de -20ºC no planalto Antártico. O clima polar austral ainda 

sofre pela circulação do ar, que sem obstáculo que sirva de anteparo, gera ventos intensos 

(ventos catabáticos), aumentando drasticamente a sensação térmica e formando frequentes 

nevoeiros (blizzards). A temperatura de congelamento da água do mar na região é de -3º a 

-4º C em média, sendo o tempo de vida em imersão nestas condições de aproximadamente 

45 segundos.

7.3.3 - Aclimatação e Adaptação

A aclimatação ocorre em uma velocidade maior que a adaptação, esta sendo mais 

demorada e às vezes incompleta ou nunca ocorrendo. A aclimatação ambiental se dará em 

velocidade  variável,  sendo  particular  para  cada  indivíduo,  esta  ocorrerá  em três  níveis: 

fisiológico,  psicológico  e  social.  O  estresse  ambiental  é  influenciado  pelos  fatores 

determinantes da aclimatação e adaptação que são:

a) Calor;

b) Altitude;

c) Frio; e

d) Isolamento.

Na Antártica co-existem os dois fatores mais graves, a altitude (adaptável) e o frio 

(não  adaptável),  sendo  possível  a  aclimatação  com  auxílio  da  tecnologia  utilizada  nas 

vestimentas  especiais.  Além  disso,  os  fatores  que  influenciam  na  aclimatação  sofrem 

variações quando comparados entre a EACF e a bordo do Navio de Apoio, uma vez que o 

mesmo está sujeito a maior exposição ao frio, ao navegar no interior da Antártida e a um 

maior grau de confinamento em relação à Estação. Como exemplo prático, a baixa umidade e 

o  frio  encontrados  na  região,  quando  da  chegada  das  novas  equipes,  provocam  graus 

variáveis de rinorragia, que com o passar do tempo vai diminuindo até a plena adaptação, 

após algumas semanas.

7.4 - ESTAÇÃO ANTÁRTICA COMANDANTE FERRAZ (EACF) 

Está  localizada  na  Ilha  Rei  George,  no  Arquipélago  Shetland  do  Sul.  As  suas 

instalações,  construídas  de  forma  modular  interligada,  foram  projetadas  para  resistir  a 

temperaturas de -35ºC e ventos de até 200 quilômetros por hora, mantendo a temperatura 
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interna estável. A EACF está instalada em uma região com clima subantártico, possuindo um 

gradiente de temperatura bem menos rigoroso que o encontrado no interior do continente. Os 

projetos de pesquisa que necessitam de trabalhos de campo em locais afastados da EACF 

utilizam,  como  alojamento,  os  refúgios  ou  os  acampamentos  temporários  que  recebem 

auxílio do Navio de Apoio. Os refúgios normalmente tem um único módulo de madeira e 

com capacidade para acomodar  até  6 pessoas; possuem um pequeno grupo gerador  para 

alimentar o radiotransmissor e fornecer energia para o aquecimento interno. 

Ao  longo  das  inúmeras  missões  já  realizadas,  as  estatísticas  demonstram  uma 

frequência  maior  de  patologias  clínicas  e  psiquiátricas,  entre  as  quais  destacam-se  a 

desidratação,  hipotermia,  lesões  oftálmicas,  arritmias  e  traumas  gerados  durante  os 

deslocamentos na neve e durante as fainas de descarga de material. Transtornos de ansiedade 

também são comuns.

7.5 - RECURSOS HUMANOS 

Em função das características e dos requisitos do atendimento médico, as Equipes de 

Saúde (EqS) deverão ser compostas  no mínimo por um Oficial  Médico e uma Praça de 

enfermagem.

É recomendada a familiarização dos profissionais de saúde com o equipamento de RX 

existente  na  Estação,  adestramento  em  montanhismo,  deslocamento  na  neve  e  Suporte 

Avançado  de  Vida  no  Trauma  e/ou  Suporte  Básico  de  Vida  no  Trauma,  além  do 

conhecimento  específico  de  Medicina  Glacial,  tecnologia  das  roupas  de  frio,  orientação, 

sobrevivência e incluindo a realização do Treinamento Pré Antártico (TPA).

7.6 - PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DE SAÚDE 

7.6.1 – Planejamento e Preparo

A preparação deve obrigatoriamente levar em consideração fatores como:

a)  a operação com aeronaves de asa rotativa;

b) tempo máximo de comissão no navio e na EACF;

c) período do ano, verão/inverno Antártico;

d) a distância de qualquer centro fornecedor; e

e) a rotatividade do pessoal envolvido.

Com  relação  ao  tempo  médio  de  comissão,  devem  ser  consideradas  as 

dificuldades próprias da região, que podem determinar um incremento inopinado na duração 

da  comissão.  No caso específico  do  navio  que  estiver  prestando apoio  às  pesquisas  e  à 

EACF, devido a possibilidade de aprisionamento em campos de gelo, a dotação de material 
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de consumo de saúde deverá contemplar estoques para um ano. Com relação a rotatividade 

do  pessoal  envolvido,  deve-se  lembrar  que  a  cada  voo  de  apoio  existe  substituição  de 

pesquisadores  e  funcionários  responsáveis  pela  manutenção  da  Estação,  geralmente  do 

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), assim como de outros órgãos participantes.

7.6.2 – Logística local

Ao chegar no TOA, para eventual necessidade, o pessoal de saúde deverá identificar 

as  facilidades  médicas  porventura  oferecidas  nas  demais  estações  ou bases  existentes  na 

região, assim como, as especialidades dos demais médicos e dentistas lotados nas estações 

estrangeiras.

7.7 - ASPECTOS ABORDADOS DURANTE A PREPARAÇÃO 

7.7.1 - Medicamentos

Por  estar  operando  em  regiões  isoladas,  a  determinação  das  necessidades  de 

medicamentos deve contemplar as principais especialidades médicas, principalmente quando 

considera-se a rotatividade de pessoal durante a comissão, notadamente no verão Antártico. 

A fim de evitar perdas de material, deverá ser dada atenção especial ao prazo de validade dos 

medicamentos. O armazenamento deve ser feito em local climatizado e que não apresente 

variações  bruscas  de  temperatura,  levando  sempre  em  consideração  o  longo  tempo  de 

comissão e possibilidade de mau tempo. A dotação de medicamentos e material  médico-

cirúrgico exigidos para operações aéreas deve estar completa.

7.7.2 - Equipamentos

Os equipamentos  tais  como  oxímetros,  monitores  e  desfibriladores  devem ter  a 

capacidade de operar com baterias, a fim de poder ser utilizados em eventual EVAM.

7.7.3 - Previsão de acampamentos

Quando for prevista a montagem de acampamentos localizados em áreas distantes da 

EACF e apoiadas pelo navio, será da responsabilidade do Oficial Médico a montagem das 

canastras  de  primeiros-socorros  destinadas  a  estes  acampamentos,  sempre  observando  o 

preconizado nas normas específicas.

7.7.4 - Prontuários Médicos Específicos

O Oficial  Médico e o Dentista  organizarão um prontuário para cada membro da 

tripulação, militares e pesquisadores, a fim de registrarem dados que permitam determinar e 

prevenir eventuais patologias, assim como, as necessidades de medicamentos específicos ou 

de uso contínuo, evitando assim a falta destes durante a comissão.
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CAPÍTULO 8

APOIO DE SAÚDE À DEFESA NUCLEAR E RADIOLÓGICA

8.1 - PROPÓSITO

O propósito  deste  capítulo  é  fornecer  informação  específica  sobre  Defesa  Nuclear  e 

Radiológica, incluindo armas de destruição em massa, bombas nucleares, artefatos explosivos 

que utilizam material radioativo e bomba suja. Fornecer definições gerais e informações sobre 

os diferentes tipos de radiações, os efeitos das explosões nucleares, a coordenação das ações 

em tempo de paz e conflito e a organização da resposta médica hospitalar frente a um acidente 

nuclear ou radiológico.

8.2 - INTRODUÇÃO

A utilização de artefatos nucleares em conflitos entre nações só foi efetivado no final da 

Segunda Guerra Mundial. Desde então, apesar do crescimento do arsenal nuclear mundial, o 

seu  uso  em  conflitos  bélicos  não  foi  mais  registrado.  A proliferação  da  tecnologia  e  a 

possibilidade  da  aquisição  de  armas  de  radiação  ionizante  aumentam a  probabilidade  de 

ataques  terroristas  utilizando dispositivos  de  dispersão da  radiação,  que  serão capazes  de 

efeitos físicos e psicológicos únicos. Diante desta realidade, as Forças Armadas devem estar 

preparadas para enfrentar situações que envolvam artefatos nucleares ou radioativos, de modo 

a coibir a sua utilização, a prestar pronto auxílio às demais Instituições Nacionais na resposta 

a  catástrofes  nucleares/acidentes  radioativos  e  a  garantir  a  sobrevivência  e  a  recuperação 

operativa de suas tropas.

No  Teatro  de  Operações  Marítimo  as  medidas  de  defesa  nuclear  devem  ser 

implementadas  pelos  navios  que  se  desloquem em áreas  com alto  risco  de  exposição  e 

contaminação radioativa. No Teatro de Operações Terrestres as medidas de defesa nuclear 

devem ser implementadas pelos Batalhões de Fuzileiros Navais, no sentido de se reduzir a 

exposição da tropa e evitar a contaminação externa e interna de seus militares. 

As equipes de saúde do setor operativo devem estar prontas a prestar o atendimento 

adequado  às  vítimas,  de  modo  a  salvar  vidas,  minimizar  a  ação  da  radiação  e  evitar  a 

contaminação do pessoal. Desta forma, tanto médicos quanto enfermeiros deverão estar aptos 

a realizar a triagem do pessoal envolvido, identificando as lesões da radiação que podem ser 

térmicas,  traumáticas  ou  combinadas,  promovendo  o  correto  encaminhamento  dentro  da 

cadeia de evacuação médica.
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8.3 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos destas Normas, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

8.3.1 - Bomba Suja 

É uma bomba convencional contendo material radioativo. As fontes radioativas mais 

disponíveis  para  comporem  uma  bomba  suja  são  as  de  aplicação  na  área  médica,  com 

destaque para o Cobalto-60, o Césio-137 e o Estrôncio-90. A explosão de uma bomba suja irá 

dispersar o material radioativo, levando à contaminação ambiental e podendo provocar lesões 

radioativas ou combinadas nas pessoas que estiverem dentro do seu raio de ação. 

8.3.2 - Contaminação Externa 

Deposição de partículas de material radioativo em roupas, cabelo ou na pele íntegra.

8.3.3 - Contaminação interna 

Quando  o  material  radioativo  é  inalado,  ou  ingerido,  ou  absorvido  e  por  fim 

incorporado por um organismo. 

8.3.4 - Exposição 

É a exposição devido a fontes de radiações externas ao corpo humano, como ocorre 

quando se realiza um exame de Raios-X.

8.3.5 - Exposição Localizada 

É a exposição focalizada a um determinado segmento ou órgão do corpo. 

8.3.6 - Radiação Nuclear Inicial 

É  formada  de  radiação  gama,  nêutrons,  partículas  alfa  e  beta,  mais  intensa, 

altamente  energética e  penetrante,  emitida pela  bola  de fogo e pela  nuvem que se forma 

imediatamente após a explosão do artefato nuclear. Na prática, considera-se a radiação até um 

(1) minuto após a explosão, para qualquer capacidade de bomba.

8.3.7 - Radiação Residual 

São  as  radiações  ionizantes  recebidas  a  partir  de  um minuto  após  a  explosão 

nuclear, sendo responsável pela contaminação da terra ou superfície, Fallout e Base Surge;

8.3.8 - Fallout 

É a sujeira, detrito ou água radioativa que, tendo sido levados a grandes altitudes 

pela nuvem proveniente da explosão nuclear, volta à superfície depois de 15 a 30 minutos, até 

24 horas ou meses-anos, conforme o tamanho das partículas.

8.3.9 - Base Surge 

Nuvem radioativa a baixa altitude, que representa para um navio em trânsito uma 

dose de radiação muito alta.
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8.3.10 - Radioproteção 

Conjunto  de  medidas  que  visam  proteger  o  homem  e  o  meio  ambiente  de 

possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante.

8.4 - TERRORISMO

As alterações profundas no quadro geopolítico do mundo pós-guerra fria, colocaram a 

Comunidade Internacional perante novas ameaças, caracterizadas pelos conflitos de natureza 

assimétrica,  frequentemente  com raízes  étnicas,  religiosas  e  muitas  vezes  agravados  pelo 

desequilíbrio econômico mundial. Destacam-se nesta realidade as ações terroristas. Existem 

três  grandes  categorias  potenciais  de  incidentes  terroristas  que  causariam complicação na 

evacuação médica dentro da área contaminada: 

a) O uso de “bombas sujas”; 

b) A utilização de radiação combinada a agentes químicos para potencializar seus efeitos 

no sistema nervoso central causando convulsões; e

c) A contaminação de alimentos e reservatórios de água com material radioativo , com a 

finalidade de provocar uma  síndrome crônica da radiação. 

8.5 - PRINCIPAIS TIPOS DE RADIAÇÃO

8.5.1 - Alfa

É uma radiação constituída de dois prótons e dois nêutrons, carga 2+ e com bastante 

energia cinética, emitida por núcleos instáveis de elevada massa atômica. As radiações alfa 

tem um poder de penetração muito reduzido e uma alta taxa de ionização. Para exposições 

externas  são  inofensivas,  pois  não  conseguem atravessar  as  primeiras  camadas  epiteliais. 

Porém, quando os radionuclídeos são ingeridos ou inalados, por mecanismos de contaminação 

natural ou acidental, as radiações alfa podem causar danos significativos às mucosas e tecidos 

adjacentes.

8.5.2 - Beta

Consiste de um elétron negativo (β-) ou positivo (β+) emitido pelo núcleo na busca 

de sua estabilidade, quando um nêutron se transforma em próton ou um próton se transforma 

em nêutron, respectivamente, acompanhado de uma partícula neutra de massa desprezível, 

denominada de neutrino. Seu poder de penetração é pequeno e depende de sua energia. Para o 

tecido  humano,  consegue  atravessar  espessura  de  alguns  milímetros.  Esta  propriedade, 

permite  aplicações  médicas  em  superfícies  da  pele  ou  na  aceleração  da  cicatrização  de 

cirurgias plásticas ou do globo ocular.
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8.5.3 - Gama 

É uma radiação emitida pelo núcleo atômico com excesso de energia  (no estado 

excitado) após transição de próton ou nêutron para nível de energia com valor menor, gerando 

uma estrutura mais estável. Por depender da estrutura nuclear, a intensidade e a energia com 

que é  emitida  permite  caracterizar  o  radioisótopo.  É uma radiação bastante  penetrante  e, 

conforme sua energia, é capaz de atravessar grandes espessuras. 

8.5.4 - Nêutrons

Os nêutrons podem ser produzidos por vários dispositivos como, reatores nucleares, 

aceleradores de partículas providos de alvos especiais e por fontes de nêutrons. Neles são 

induzidas reações nucleares por meio de feixes de radiação [ reações (γ ,n), (p,n), (α,n)] , por 

radioisótopos [reações (α ,n) ] ou por fissão.

Os nêutrons são muito penetrantes  devido sua grande massa e  ausência de carga 

elétrica.  Podem,  inclusive,  ser  capturados  por  núcleos  do  material  alvo,  tornando-os 

radioativos.  

8.6 - DISPOSITIVOS DE ATAQUE COM RADIAÇÃO:

8.6.1 - Dispositivo de Dispersão de Radiação

Qualquer dispositivo capaz de causar disseminação proposital de material radioativo 

em uma determinada área, sem que haja detonação nuclear. Esta arma é uma combinação de 

explosivo convencional e material radioativo proveniente de reatores, de centros médicos ou 

de pesquisa ou de setores industriais.

Significativas  quantidades  de  material  radioativo  podem  permanecer  dispersas  de 

modo a resultar em sério risco de exposição e/ou contaminação para o pessoal militar presente 

na área do raio de ação da explosão.

8.6.2 - Munições de Urânio empobrecido

São munições contendo o resíduo do processo de enriquecimento do urânio, no qual 

0,3% de sua composição é de U-235. O Urânio natural tem cerca de 0,71% de sua composição 

formada  por  U-235  e  após  o  processo  de  enriquecimento,  esta  composição  sobe  para 

aproximadamente 3,6%.

A munição de urânio empobrecido, uma vez detonada, dispersaria para a atmosfera 

fragmentos de U-235 que, uma vez inalados, podem causar o risco de toxicidade por  metal 

pesado, com comprometimento dos rins e pulmões. 
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8.6.3 - Artefato Nuclear 

Podem ser de dois tipos: de fissão ou de fusão nuclear.  Na bomba de fissão, há a 

fragmentação do núcleo de um átomo pesado (ex:  bomba de urânio)  com a  liberação de 

grande energia e de produtos de fissão e de dois ou três neutros, que irão dar continuidade a 

outras  reações  (reação  em cadeia).  Na  bomba  de  fusão  nuclear,  a  energia  é  liberada  em 

consequência  da  fusão  de  dois  elementos  de  baixo  número  atômico  (ex:  bomba  de 

hidrogênio). 

8.7 - EFEITOS DA EXPLOSÃO NUCLEAR

No caso de confronto bélico com uso de artefato nuclear as vítimas estarão expostas não 

somente à radiação nuclear, mas também a outros agentes físicos resultantes da detonação, 

sendo  as  lesões  combinadas  comuns  nesta  situação.  Desta  forma  torna-se  importante  o 

conhecimento pela equipe de saúde, dos efeitos físicos das explosões nucleares sobre o meio, 

visando o adestramento do pessoal e o planejamento das ações a serem implementadas.

8.7.1 - Luz (causada pela radiação térmica) 

Este seria o primeiro efeito observável numa explosão no ar. Uma luz muito intensa 

é emitida e pode causar cegueira temporária a quem olhar indiretamente, e permanente àquele 

que olhar diretamente para a “bola de fogo”. Os efeitos são mais sérios se a explosão for 

noturna;

8.7.2 - Calor (causado pela radiação térmica) 

Os efeitos podem causar queimaduras diretamente através da pele ou indiretamente 

pela combustão espontânea dos materiais existentes na área atingida;

8.7.3 - Sopro (causado pela onda de choque) 

Dependendo da proximidade da explosão, a destruição pode ser total  ou parcial, 

causando danos ao pessoal. As lesões causadas podem variar de pequenos cortes até fraturas; 

e

8.7.4 - Radiações Nucleares 

A exposição do corpo humano à radiação nuclear leva a lesões em que a gravidade 

depende da dose de radiação absorvida. 

As  medidas  de  primeiros  socorros  são  limitadas  às  queimaduras  causadas  pela 

radiação térmica e aos ferimentos provocados pela onda de choque.

8.8 - ASPECTOS OPERACIONAIS

8.8.1 - Operações de Guerra
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Com exposições abaixo de 1,25 Gy (Gray – unidade de atividade de dose absorvida), 

a  efetividade  global  das  unidades  de  combate  não serão  deterioradas.  O termo “combate 

efetivo” é usado para o pessoal que poderá sofrer sinais e sintomas de doença de radiação a 

um nível limitado e que estará capacitado em manter sua perfomance em 75% de seu nível de 

performance  pré-exposição.  “Performance  deteriorada”  serão  aqueles  indivíduos  que 

poderiam estar operando com um nível de performance entre 25 e 75 % de seu nível pré 

exposição. E “não efetivo para combate” capaz de realizar suas tarefas em 25% de seu nível 

pré-exposição.

8.8.2 - Outras Operações

O uso de armas por terroristas nucleares pode provavelmente ocorrer sem sinal de 

alarme. Após uma explosão numa região, a área de detonação será contaminada requerendo 

demarcação, até a queda do nível de detecção do material radioativo a níveis que venham a 

permitir a liberação da área atingida.

8.9 - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA MÉDICO-HOSPITALAR

O  conhecimento  prévio  das  condições  em  que  ocorreu  a  emergência  nuclear  ou 

radiológica,  do  tipo  de  situação  e  radionuclídeos  envolvidos,  da  magnitude  ou  das 

consequências em potencial do acidente e do cenário sócio-econômico do local da ocorrência, 

são importantes dados para uma resposta médica eficaz. Esses dados devem ser obtidos pela 

primeira equipe de atendimento no cenário do evento e imediatamente informados a todos os 

sistemas  envolvidos  na  resposta  à  emergência  nuclear  e  radiológica,  para  que  o 

desenvolvimento das ações seja adequado ao tipo e magnitude do acidente.

8.9.1- Objetivos da resposta à emergência nuclear ou radiológica: 

a) Adquirir o controle da situação;

b) Prevenir ou reduzir a ocorrência de efeitos determinísticos;

c) Prevenir a ocorrência de efeitos estocásticos;

d) Executar as medidas de primeiros socorros e salvar vidas;

e) Prevenir a ocorrência de traumas de causa não radiológica ;

f) Reduzir possíveis impactos psicológicos;

g) Contribuir com a segurança no local do cenário; e

h) Promover o mais breve possível medidas para o restabelecimento das atividades.

8.9.2- composição da resposta médico-hospitalar 

A  resposta  médico-hospitalar  em  uma  emergência  nuclear  ou  radiológica  é 

dividida em dois níveis de ação: pré-hospitalar e hospitalar.
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O nível pré-hospitalar compreende todas as ações realizadas no local do evento até o 

momento  da  transferência  da  vítima  para  uma  unidade  hospitalar.  Diante  disto,  faz-se 

imprescindível  que  toda  a  tripulação  de  uma  Organização  Militar,  independente  de  sua 

função, tenha conhecimentos de radioproteção e de primeiros-socorros e sejam continuamente 

treinados, para executarem o primeiro atendimento às vítimas.

A cadeia de resposta é composta pelos seguintes elementos:

I -  Iniciador da resposta - é a pessoa que comunica o evento e, no caso de ser 

médico, pode atuar como o primeiro responsável pelo atendimento. O iniciador da resposta 

médica é o responsável em obter todas as informações iniciais a respeito do ocorrido, o que 

permitirá uma pronta e eficaz resposta;

II  -  Responsável  pelo primeiro atendimento médico - é  a  primeira  pessoa  ou 

equipe a atuar oficialmente na resposta médica ao acidente. É o responsável em executar os 

primeiros atendimentos às vítimas até a chegada da equipe médica de emergência;

III -  Equipe Médica de Emergência - é  a equipe médica especializada que se 

dirige ao local do evento imediatamente após a notificação oficial;

IV -  Equipe de Descontaminação -  atua no fornecimento dos equipamentos para 

proteção individual (EPI), de monitores de radiação e controle dosimétrico, na monitoração 

individual e na prevenção da disseminação da contaminação; 

V -  Equipe de Triagem Médica -  atua na avaliação clínica inicial das possíveis 

vítimas de um acidente ou incidente nuclear ou radiológico. No caso do envolvimento de 

poucas vítimas, esta atividade pode ser realizada pela própria equipe médica de emergência; e

VI - Hospital de Referência - é o hospital especializado no atendimento terciário a 

pacientes vítimas da radiação ionizante, sendo atualmente o HNMD.

8.10 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES

8.10.1 - Tempo de paz

Nos  acidentes  radiológicos  ocorridos  em  área  militar,  OM  e/ou  embarcações, 

conforme  preconizado  no  artigo  acima,  o  iniciador  da  resposta  médica  comunica 

imediatamente o fato ao Comando de sua Organização Militar,  o qual é responsável  pela 

divulgação ao nível de sua cadeia hierárquica, devendo também comunicar à Comissão de 

Radioproteção (COMRAD) da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM), conforme preconizado 

na DGPM-402 – Normas sobre Radioproteção, Cadastramento e Descadastramento de Pessoal 

e  de Fonte  de  Radiação Ionizante,  que  contata  a  Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear 

(CNEN). O primeiro atendimento médico deve ser realizado pela Divisão de Saúde e/ou pelo 
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Controle de Avarias da OM, devendo este pessoal, estar capacitado para realizar atendimentos 

básicos  de  primeiros  socorros  e  atuar  em área  suspeita  de  exposição  e/ou  contaminação 

radioativa.

8.10.2 - Detonação de artefato nuclear

No caso  de  explosão  de  artefato  nuclear,  incluindo  ação  terrorista,  atuam em 

conjunto  dentro  de  uma  linha  de  ação  previamente  planejada  os  Órgãos  Estaduais, 

Municipais, Federais e as Forças Armadas, ficando a coordenação com o Setor de Emergência 

Radiológica do Instituto de Radiologia e Dosimetria (IRD/CNEN) e o Sistema de Proteção ao 

Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), organização responsável pela coordenação de todas 

as ações referentes à segurança nuclear e proteção radiológica, que possui como órgão central 

o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSIPR).

8.11 - TRANSPORTE MÉDICO DE RADIOACIDENTADOS

A remoção  de  pacientes  radioacidentados  para  unidades  hospitalares  obedecerá  ao 

critério estabelecido na triagem médica.  O transporte deverá ser efetuado por uma equipe 

capacitada  em  cuidados  intensivos  e  com  conhecimentos  de  radioproteção.  O  meio  de 

transporte  deverá  estar  previamente  preparado  para  o  recebimento  de  pacientes 

potencialmente  radiocontaminados.  Uma  vez  que  as  vítimas  são  possíveis  fontes  de 

contaminação,  toda  a  superfície  do  meio  de  transporte  deverá  ser  forrada  com  material 

plástico impermeável e resistente, de modo a facilitar a remoção e dificultar a contaminação 

do meio de transporte. Por sua vez, as vítimas deverão ser transportadas portando vestimentas 

tipo EPI, constando de macacão com capuz, luvas, máscara e cobertura para os pés tipo botas.

No caso do evento ocorrer no âmbito da MB, o hospital de referência é o HNMD. 
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CAPÍTULO 9

APOIO DE SAÚDE À DEFESA QUÍMICA 

9.1 - PROPÓSITO

Fornecer  informações  específicas  sobre  Defesa  Química,  incluindo  definições  gerais 

sobre agentes químicos  e os procedimentos médico-hospitalares a serem seguidos frente aos 

ataques com tais agentes.

9.2 - INTRODUÇÃO

Embora a ameaça de ataque com agentes químicos se faça mais presente nas operações 

em terra, haverá sempre a possibilidade de utilização desses agentes contra Forças Navais. Os 

agentes químicos poderão ser empregados estrategicamente, embora a maior probabilidade de 

sua utilização seja de forma tática, isoladamente ou para suplementar os efeitos de outras 

armas.

A fim de prever as probabilidades de um ataque químico de forma a possibilitar a adoção 

de medidas defensivas adequadas, torna-se necessário conhecer os vários agentes, armas e 

meios de disseminação.

Os itens a seguir apresentam dados para aplicação nas operações de defesa em caso de 

ataque químico.

9.3 – OBJETIVOS DA GUERRA QUÍMICA

a) ocasionar baixa ou inquietar o pessoal;

b) tornar áreas estratégicas intransitáveis ou insustentáveis;

c) inutilizar materiais inflamáveis, suprimentos, instalações e alojamentos;

d) estabelecer proteção para instalações, navios e pessoal; e

e) causar pânico e desmoralizar o pessoal.

9.4 - DEFINIÇÕES

9.4.1 - Produto Químico Tóxico

Todo o produto que por sua ação química sobre os processos vitais orgânicos causar a 

morte, a incapacidade temporária ou lesões permanentes em seres humanos ou animais.

9.4.2 - Precursor

Todo o reagente químico que intervenha em qualquer fase da produção de um produto 

químico tóxico.

9.4.3 – Agentes Químicos

Podem ser definidos como substâncias químicas utilizadas em operações militares 

com  as  finalidades  de  matar,  ferir  ou  incapacitar  uma  pessoa,  através  de  seus  efeitos 
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fisiológicos.

9.5 - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES QUÍMICOS

Os agentes químicos são classificados quanto ao estado físico, emprego tático e efeitos 

sobre o organismo humano.

9.5.1 – Quanto ao Estado Físico

Os agentes químicos já foram genericamente chamados de gases. O termo é ainda 

utilizado, embora não  amplamente. Esta relação teve origem na 1ª Guerra Mundial, quando 

foram empregados pioneiramente os gases de fósforo e cloro. Contudo, com o decorrer do 

tempo, os agentes químicos apresentaram-se também sob a forma sólida ou líquida. A maioria 

destas  substâncias  sólidas  ou  líquidas  é  altamente  volátil,  e  a  concentração  de  gases 

evaporados é tóxica. Existe também a possibilidade de se dispersar os agentes na forma de 

líquido aspergido em alta pressão, formando nuvens de partículas líquidas ou sólidas capazes 

de ficar suspensas no ar por minutos ou horas, os chamados aerossóis. Já o gás se define como 

a forma molecular da substância e, portanto difere do aerossol. O estado em que um agente 

normalmente existe determinará o seu emprego tático, a sua persistência, a ação fisiológica e o 

tipo da munição usada para sua dispersão. Podemos então classificar os agentes químicos, de 

acordo com seu estado físico, em sólidos, líquidos ou gasosos.

9.5.2 – Quanto ao Emprego Tático

a) Letais

Causam a morte ou incapacitação prolongada do organismo humano. O seu efeito 

persistente pode ser usado para a interdição do terreno e do material, de forma que as tropas 

evitem o contato com o material ou área contaminada;

b) Incapacitantes

Agem  sobre  as  funções  neuropsíquicas  do  homem,  ocasionando  desordem 

muscular e perturbações mentais, incapacitando o homem temporariamente para o combate; e

c) Controladores de Distúrbios

Aqueles capazes de provocar incapacidade ou irritações temporárias.

9.5.3 – Quanto aos Efeitos Fisiológicos Sobre o Organismo Humano

Fisiologicamente os agentes químicos são classificados como:

a) Sufocantes

Classificados  como  agentes  causadores  de  baixas  e  não  persistentes  (alta 

volatilidade), penetram no organismo pelas vias respiratórias, afetando-as seriamente. O agente 

padrão dos sufocantes é o fosgênio (CG). A identificação em campanha pode ser feita através 
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do uso de um estojo analisador de agentes. Máscara contra gases e abrigo à prova de gases são 

as medidas de proteção contra estes agentes.

É  empregado  em  munições,  podendo  ser  lançado  como  carga  química  de 

granadas de morteiro, granadas de artilharia, bombas de aviação e foguetes.

b) Vesicantes

Em virtude da sua pouca volatilidade, o que os tornam altamente persistentes, 

são empregados para causar baixas, restringir o uso do terreno e impossibilitar o emprego do 

material e instalações por eles contaminados. Não são os agentes que mais matam, porém tem 

o maior poder e eficiência de incapacitação. São divididos em dois subgrupos bem distintos: os 

vesicantes do tipo mostarda e os vesicantes arsenicais. 

O agente padrão dos vesicantes do tipo mostarda é o Mostarda Destilada (HD).

No seu estado líquido o HD apresenta-se como um óleo  incolor  ou amarelo 

(âmbar),  ficando  mais  escuro  com o  tempo.  Sua  consistência  faz  lembrar  a  da  glicerina. 

Quando puro, seu cheiro é pouco intenso, mas possíveis impurezas de fabricação lhe conferem 

clássico cheiro de alho, outras vezes de cebola ou mostarda. O agente pode ser detectado e 

identificado em campanha por métodos subjetivos, tais como, cheiro, evidência visual, efeitos 

produzidos  e  métodos  objetivos  físicos,  alarmes  acionados  por  sensores  fotoelétricos,  ou 

químicos,  tubos  detectores,  papel  indicador,  líquidos  detectores,  estojo  analisador. 

Identificação posterior, se necessária, poderá ser confirmada em laboratório.

Para  proteção  contra  vapores  deve  ser  usada  máscara  contra  gases,  roupas 

protetoras impermeáveis e abrigos à prova de gás. Contra líquidos são indicadas a máscara e 

cobertura  protetora.  Para  casos  de  espargimentos  aéreos  são  indicadas  roupas  protetoras 

impermeáveis e abrigos à prova de gás.

Pode  ser  utilizado  em  espargimentos  aéreos  e  é  considerada  a  carga 

regulamentar das minas químicas terrestres, lançado por granadas de mão, de morteiros e de 

artilharia, bombas de aviação e foguetes.

O  agente  padrão  dos  vesicantes  arsenicais  é  a  Lewisita  (L).  A Lewisita  (L) 

apresenta-se como um líquido oleoso de cor castanha escura; evapora-se em forma de gás 

incolor;  é  altamente  persistente;  tem  odor  de  gerânios  ou  borracha  queimada,  sendo  em 

qualquer  situação,  irritante  para  o  nariz  e  garganta.  Os  processos  de  identificação  são  os 

mesmos do HD.

c) Tóxicos do Sangue

São gases incolores, não persistentes, altamente voláteis e mais leves que o ar. 
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São considerados de ação rápida e causadores de baixas. Inflamam-se com facilidade quando 

lançados em granadas de artilharia devido ao seu baixo ponto de fulgor. Podem ser absorvidos 

pela respiração, ingestão de água e alimentos, ou através da pele, sendo a principal via de 

entrada no organismo, o aparelho respiratório. O agente padrão do grupo é o Ácido Cianídrico 

(AC),  também conhecido como Ácido Prússico.  Tem cheiro  semelhante  ao  de caroços  de 

pêssego ou amêndoas amargas.

d) Tóxicos dos Nervos

Classificados  como  causadores  de  baixas  e  persistentes,  apresentam 

características que os colocam numa situação de relevância em relação aos demais agentes 

químicos.

Os tóxicos dos nervos são compostos orgânicos de fósforo e nitrogênio ou de 

fósforo e flúor que, apesar de possuírem estrutura molecular diferente entre si, produzem a 

mesma ação fisiológica sobre o organismo.

Penetrando  no  corpo  por  qualquer  via,  mucosa  nasal,  ocular,  respiratória  e 

gástrica ou através da pele íntegra,  circulam rapidamente no sangue. Devido a maior ação 

destes gases realizar-se sobre o sistema nervoso central, eles são geralmente chamados “Gases 

Nervosos”. O grupo se divide genericamente em agentes "G" e agentes "V". O principal é o 

VX, um produto organo-fosforado em forma líquida, inodoro e incolor, que em contato com 

oxigênio se transforma em gás altamente neurotóxico, com poder médio de letalidade em torno 

de 15 minutos. Os agentes “G”, Sarin (GB), Tabun (GA), Soman (GD) tendem a ser não-

persistentes, enquanto que os agentes “V” são persistentes. O agente padrão da série G é o 

Sarin . Porém é o Tabun, o agente dos nervos mais fácil de ser fabricado. Tanto o GB quanto o 

GA e GD possuem as mesmas características quanto à contaminação e proteção.

As diferenças marcantes no odor dos agentes são as seguintes:

I- Sarin (GB) - inodoro quando puro;

II - Tabun (GA) - cheiro fraco e adocicado de frutas; e

III - Soman (GD) - cheiro de frutas, e quando impuro possui cheiro de cânfora.

Para a proteção é indicado o uso da máscara contra gases e também de roupas 

protetoras impermeáveis. 

Podem ser utilizados para o lançamento do agente os seguintes meios: granadas 

de artilharia e de morteiro, espargimento aéreo, mísseis, foguetes e bombas de aviação. 

Os agentes da “Série V” são classificados como persistentes e causadores de 

baixas de ação rápida. Têm a característica de serem incolores e inodoros. A contaminação se 
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dá principalmente através da pele, mas também por meio da inalação da substância na forma 

de gás ou aerossol. Uma gota  dos  agentes da “Série V” sobre a pele poderá causar a morte.  

Por outro lado o contato com a pele é indolor, podendo fazer um ataque passar desapercebido 

até que os sintomas se manifestem. Permanecem por longo tempo no solo, e espalhados nas 

folhagens, apresentam considerável perigo para as tropas que tenham que atravessar florestas. 

As máscaras por si só são ineficientes contra os agentes “V” e somente o uso adicional de uma 

vestimenta  protetora  especial  poderá  evitar  sua  ação  sobre  os  atacados.  Seus  efeitos  são 

semelhantes  aos  agentes  da  ”Série  G”.  São  normalmente  espargidos  em  gotículas,  que 

produzem baixas quando absorvidas pela pele. 

Podem ser utilizados para o lançamento do agente os seguintes meios: granada de 

artilharia de grande calibre, espargimento aéreo e míssil.

e) Psicoquímicos

São  agentes  que  atuam  sobre  as  funções  físicas  e  mentais  ocasionando 

descoordenação motora, perda de equilíbrio, da visão e perturbação mental. São produtos de 

ação reversível, sendo por isso associados ao conceito de guerra sem morte. Entretanto estima-

se que qualquer agente que seja suficientemente poderoso para produzir seus efeitos será quase 

certamente  letal  nas  doses  empregadas  em  condições  de  campanha.  São  agrupados  em 

incapacitantes mentais e físicos. Quanto ao agente padrão deste grupo, existem duas correntes 

de pensamento: uma que classifica como agente padrão o ácido lisérgico destilado (LSD-25), 

que  é  um incapacitante  mental  e  outra  que  considera  o  Gás  Paralisante  (BZ),  que  é  um 

incapacitante físico. Podem também ser citados outros agentes psicoquímicos tais como os 

gases do medo, do sono, do riso e da apatia. As máscaras são suficientes contra estes tipos de 

agentes.

9.6 – REQUISITOS DE UM AGENTE QUÍMICO

Para  que  uma  substância  química  seja  usada  em  um  combate  deverá  preencher  os 

seguintes requisitos:

a) possuir toxicidade suficiente para atingir os efeitos desejados;

b) ser suficientemente estável quando armazenada e quando em contato com a umidade;

c) ser potencialmente fabricável em alta escala, preferencialmente a um baixo custo e em 

curto prazo;

d)  poder  ser  fabricada  com matérias-primas  disponíveis  no  próprio  país  ou  de  fácil 

obtenção externa;

e) poder ser acondicionada em munições e ter nenhum ou desprezível efeito corrosivo 
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sobre a matéria-prima de fabricação de seu recipiente;

f) poder ser vaporizada ou lançada por qualquer outro meio de dispersão em quantidades 

suficientes para produzir o efeito desejado nas condições normais de campanha;

g) se for um gás, poder ser facilmente liquefeito por compressão e voltar facilmente à 

forma gasosa quando cessar a compressão; e

h) ao ser dispersa sob a forma de vapor, ter peso molecular superior ao ar.

9.7 - PROPÓSITO DOS AGENTES QUÍMICOS

As  vítimas  dos  agentes  químicos  poderão  necessitar  de  hospitalização.  Os  agentes 

vesicantes são fustigadores e causadores de baixa. Os agentes lacrimejantes e provocadores de 

vômitos  são  inquietantes,  e  a  menos  que  a  pessoa  inale  uma grande concentração desses 

agentes em um espaço confinado, eles normalmente não provocarão efeitos graves.

Deve-se considerar a possibilidade de disseminação desses agentes altamente tóxicos, por 

aeronaves ou mísseis de longa distância. Como exemplo, um único míssil de tamanho médio 

poderá espalhar um agente químico de modo a causar baixas em 1/3 de todo pessoal sem 

proteção em uma área de uma milha de diâmetro.  Os agentes  dos  nervos  são geralmente 

incolores  e  inodoros,  sendo  rapidamente  absorvidos  não  só  pelos  olhos  e  pulmões,  mas 

também pela pele e trato intestinal sem que produzam uma irritação imediata ou qualquer 

outro sintoma às pessoas expostas. Quando os efeitos se tornarem perceptíveis, já será muito 

tarde e, a menos que o tratamento seja administrado prontamente, poderá ocorrer a morte.

Atualmente,  tornaram-se disponíveis os agentes químicos não-letais,  empregados para 

causar incapacidade temporária ao opositor. Esses agentes quando usados em conjunto com 

armas convencionais poderão contribuir para o sucesso de uma operação militar, reduzindo 

consideravelmente a perda em vidas. 

9.8 - EMPREGO DOS AGENTES QUÍMICOS

A defesa contra ataques químicos requer o conhecimento das condições em que o inimigo 

poderá  utilizá-los,  tais  como os  requisitos  para  que uma substância  seja  empregada como 

agente  químico,  a  influência  do  terreno,  das  condições  meteorológicas  e  dos  meios  de 

disseminação  dos  agentes.  O  inimigo  poderá  atacar  com  mais  de  um  tipo  de  agente, 

dificultando  sua  identificação,  ou  ainda,  combinar  agentes  tóxicos  com  fumígenos, 

confundindo as tropas quanto à presença de agente químico que requeira a adoção de medidas 

preventivas. Face a um ataque químico, cabe analisar alguns aspectos de sua doutrina:

9.8.1 – Finalidade

O oponente pode empregar agentes químicos com a finalidade de matar, incapacitar, 
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baixar o moral do pessoal e também contaminar áreas, equipamentos e suprimentos. Numa 

situação de estabilização de forças o inimigo poderá utilizar agentes diversos e combiná-los 

com artefatos fumígenos.

9.8.2 – Condições Meteorológicas e Terreno

As condições  meteorológicas afetam de forma considerável  o comportamento dos 

agentes químicos. Os agentes químicos podem ser empregados sob quase todas as condições 

meteorológicas e a qualquer hora do dia ou da noite. Entretanto, há certas condições e horários 

em que podem ser obtidos resultados mais eficazes. As condições mais favoráveis ocorrem à 

noite, pela manhã bem cedo, ao anoitecer e durante os dias em que o tempo estiver muito 

encoberto e o vento brando. Igualmente há que se considerar os gradientes de temperatura. 

Para  o  atacante,  o  terreno  plano  e  regular  geralmente  é  mais  favorável  do  que  o  terreno 

ondulado e irregular, assim como os lugares baixos são mais favoráveis do que os altos, desde 

que o agente químico tenha a característica de assentar-se em lugares mais baixos.

9.9 - COMPORTAMENTO DOS AGENTES QUÍMICOS

O  comportamento  dos  agentes  químicos  dependerá  dos  fatores  meteorológicos,  tais 

como: vento, temperatura, gradiente de temperatura, umidade e precipitação. A grandeza de 

cada  uma  das  variáveis  dependerá  da  situação  sinóptica,  podendo  sofrer  influência  da 

existência das massas de terra próximas. Assim sendo, as variáveis meteorológicas poderão 

determinar como os agentes químicos devem ser empregados, sua eficácia e possivelmente 

seus efeitos quando lançados a favor do vento. Embora o trajeto e a difusão de uma nuvem de 

agentes não sejam significativamente afetados nos primeiros 30 segundos, as dosagens e a 

concentração das doses serão influenciadas pelas condições de tempo. Com ventos de grande 

intensidade as doses de inalação de vapores e aerossóis serão diminuídas, mas os depósitos de 

borrifos e aerossol na pele e roupas irão aumentar. Em altas temperaturas os agentes irão se 

evaporar mais rapidamente e a dose total será absorvida mais depressa, podendo a dosagem 

total ser maior.

9.9.1 - Características da Nuvem dos Agentes

Os agentes químicos poderão se apresentar sob a forma de vapores, aerossóis e gotas 

de líquido:

a) Agentes Químicos Vaporizados

Quando um agente de alta volatilidade como o GB, CG ou AC for disseminado 

como vapor por uma munição do tipo arrebentamento, a nuvem inicialmente irá se expandir 

tornando-se mais fria e mais pesada, tendendo, entretanto, a manter o seu formato;
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b) Agentes Químicos Aerossóis

O  aerossol  poderá  ser  de  uma  substância  líquida  ou  sólida,  constituindo  de 

partículas finamente divididas em suspensão na atmosfera. As nuvens de agentes químicos em 

forma de aerossóis  poderão ser  geradas  por  munições  do tipo  térmico e  equipamentos  de 

espargimento  aerossol  ou  como produtos  gerados  por  equipamentos  de  borrifar  líquidos  e 

munições do tipo de arrebentamento; e

c) Agentes Químicos Líquidos

Quando  um  agente  líquido  de  baixa  volatilidade  tal  como  o  VX  ou  HD  for 

empregado,  a  evaporação  fará  com  que  ele  se  transforme  em  vapor.  Dependendo  da 

volatilidade, as nuvens serão normalmente de baixa concentração, tendo aproximadamente a 

mesma temperatura do ar que a cerca e, em geral, comportar-se-ão do mesmo modo que as 

nuvens de agentes com alta volatilidade.

9.10 - OUTROS TIPOS DE AGENTES QUÍMICOS

9.10.1 - Lacrimogêneos

São também chamados de Controladores de Distúrbios. Atacam os olhos, produzindo 

irritações, dor intensa e lacrimejamento abundante. O agente padrão é a cloracetofenona (CN) 

ou gás lacrimogêneo.

9.10.2  - Vomitivos

Embora esses agentes produzissem poucas baixas graves, penetravam rapidamente 

nas máscaras, nauseando e provocando frequentes vômitos nos combatentes, o que tornava 

impossível manter a máscara ajustada e os deixavam expostos à ação dos gases sufocantes 

lançados quase sempre simultaneamente com os vomitivos. O agente padrão é a Adamsita 

(DM) que se apresenta como fumaça ou aerossol amarelo e inodoro. Outros agentes são a 

difenilclorarsina (DA) e difenilcianarsina (DC), ambos se apresentando em forma de fumaça 

ou aerossol branco e inodoro.

9.10.3 – Fumígenos

São  substâncias  químicas  que  produzem  fumaça  por  queima,  hidrólise  ou 

condensação.  Dividem-se  em  dois  grupos  principais,  os  fumígenos  de  cobertura  e  os  de 

sinalização.  O primeiro é  utilizado para interferir  com a observação e  o tiro  inimigo,  e  o 

segundo é utilizado para fins de sinalização por meio de fumaças coloridas.

9.10.4 – Incendiários

Os incendiários são substâncias químicas empregadas para os seguintes fins:

a) provocar incêndios em instalações diversas;
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b) causar baixas; e

c) proceder a destruição de material que venha a ser abandonado.

Os  incendiários  são  acondicionados  num  estojo  que  também  queima  ou  funde 

quando a munição é acionada. Eles podem ser divididos nas seguintes categorias:

I - Incendiários Metálicos

São constituídos de magnésio de diversas formas, alumínio em pó e óxido férrico 

em pó.  Denominam-se  também intensivos  porque  permanecem intactos  sobre  o  objetivo, 

queimando  a  uma  alta  temperatura,  mas  com  ação  incendiária  confinada  a  uma  área 

relativamente  pequena  na  vizinhança  da  bomba.  As  cargas  para  este  tipo  são  compostos 

metálicos. Como exemplos podemos citar a termita (TH) e o magnésio (MG). A termita pode 

ser identificada pelo brilho alaranjado e cheiro de fumaça enquanto queima. Já o magnésio 

queima com uma chama branca e  ofuscante,  com desprendimento de fumaça branca.  Para 

ambos a proteção indicada é o uso de roupas à prova de fogo;

II - Incendiários Oleosos

Queimam ao  serem ejetados  do  estojo  ou  queimam depois  que  o  estojo  é 

rompido. Estes incendiários têm por base a gasolina e podem ser constituídos de uma mistura 

de gasolina com óleo combustível. Chamam-se extensivos ou dispersivos porque espalham sua 

carga sobre uma área relativamente grande em torno do ponto de impacto de bomba. Como 

exemplo temos a gasolina gelatinosa ou napalm (NP) e o óleo incendiário (IM). O napalm 

pode  ser  identificado  como  uma substância  gelatinosa  de  cor  amarelada  ou  avermelhada. 

Queima com chama vermelha, com pequeno desprendimento de fumaça e cheiro de óleo. Já o 

óleo incendiário é um líquido viscoso e pegajoso que queima com a cor vermelha, com grande 

desprendimento de fumaça negra e cheiro de óleo. A proteção contra ambas as substâncias se 

dá pelo uso de roupas à prova de fogo. No caso do IM deve-se também usar equipamento de 

respiração autônomo devido à quantidade de fumaça gerada na sua queima; e

III - Misturas Incendiárias de Óleo e Metal

É um tipo misto de incendiário metálico e combustível pesado. Como exemplos 

podem ser citadas as misturas incendiárias PT1 e PTV. Identificam-se como mistura mole, de 

cor preta, que queima com chama vermelha, desprendendo uma fumaça negra e odor de óleo. 

A proteção indicada é a mesma do IM.

9.11 - CONTRAMEDIDAS QUÍMICAS

O sucesso das contramedidas depende da velocidade com que são iniciadas. O período 

ocorrido entre as indicações da iminência de um ataque e a exposição do pessoal desprotegido 
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poderá ser muito pequeno para que se adote qualquer medida protetora. Devido ao período que 

se segue a um ataque ser muito curto para que se possam ser prestados os primeiros-socorros, 

serão óbvias as vantagens das medidas antecipadas de proteção ao pessoal exposto. As medidas 

de  proteção  do  navio  contra  a  contaminação  serão  mais  fáceis  e  mais  rápidas  do  que  a 

descontaminação após o ataque.

9.12 - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA MÉDICO-HOSPITALAR

A resposta à emergência química, seja ela de qualquer natureza, tem por objetivos:

a) adquirir o controle da situação;

b) prevenir ou reduzir as possíveis consequências do acidente ou incidente no local do 

evento;

c) prevenir a ocorrência de efeitos no pessoal envolvido;

d) executar as medidas de primeiros-socorros;

e) prevenir a possibilidade de contaminação ambiental e dano à propriedade; e

f) promover, o mais breve possível, medidas para o restabelecimento das atividades.

O conhecimento prévio das condições em que ocorreu a emergência química, do tipo de 

situação  e  substâncias  envolvidas,  da  magnitude  ou  das  consequências  em  potencial  do 

acidente e do cenário sócio-econômico do local da ocorrência, são importantes dados para uma 

resposta médica eficaz. Esses dados devem ser obtidos pela primeira equipe de atendimento no 

cenário do evento e imediatamente informados a todos os sistemas envolvidos na resposta à 

emergência química, para que o desenvolvimento das ações seja adequado ao tipo e magnitude 

do acidente.

A resposta médico-hospitalar em uma emergência química é dividida em dois níveis de 

ação: pré-hospitalar e hospitalar.

O nível pré-hospitalar compreende todas as ações realizadas no local do evento até o 

momento  da  transferência  da  vítima  para  uma  unidade  hospitalar.  Diante  disto,  faz-se 

imprescindível  que  toda  a  tripulação  de  uma  OM,  independente  de  sua  função,  tenha 

conhecimentos de defesa química e de primeiros-socorros, e seja continuamente treinada para 

executar o primeiro atendimento às vítimas.

A cadeia de resposta é composta pelos seguintes elementos:

I - Iniciador da Resposta

É a pessoa que comunica o evento e, estando tecnicamente capacitado, pode atuar 

como o primeiro responsável pelo atendimento. O iniciador da resposta médica é o responsável 

em obter todas as informações iniciais a respeito do ocorrido, o que permitirá uma pronta e 
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eficaz resposta;

II - Responsável pelo Primeiro Atendimento Médico

É a primeira pessoa ou equipe a atuar oficialmente na resposta médica ao acidente.

É o responsável em executar os primeiros atendimentos às vítimas até a chegada da 

equipe médica de emergência;

III - Equipe Médica de Emergência

É a equipe médica especializada que se dirige ao local do evento imediatamente 

após a notificação oficial;

IV - Equipe de Descontaminação

Atua  no  fornecimento  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI),  dos 

monitores  de  contaminação  ambiental,  na  monitoração  individual  e  na  prevenção  da 

disseminação da contaminação;

V - Equipe de Triagem Médica

Atua na avaliação clínica inicial das possíveis vítimas de um acidente ou incidente 

químico. No caso do envolvimento de poucas vítimas, esta atividade pode ser realiza da pela 

própria equipe médica de emergência; e

VI - Hospital de Referência

É o hospital especializado no atendimento terciário a pacientes, sendo atualmente 

o HNMD.

A publicação DSM-4004 – Manual de Resposta Médica em Ações Nucleares, Biológicas, 

Químicas  e  Radiológicas  associadas  ou  não ao  uso  de  explosivos,  estabelece  os  critérios 

básicos e as ações específicas para o atendimento pré-hospitalar e médico hospitalar às vítimas 

de agentes Nucleares, Biológicos, Químicos e  Radiológicos associados ou não a explosivos 

(NBQRe)

9.13 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES

9.13.1 – Tempo de Paz

Nos acidentes químicos ocorridos em área militar, OM ou embarcações, o iniciador 

da  resposta  médica,  comunica  imediatamente  o  fato  ao  Comando  de  sua  OM,  o  qual  é 

responsável pela divulgação dentro de sua cadeia hierárquica, devendo também comunicar à 

DSM. O primeiro atendimento médico deve ser realizado pela Divisão de Saúde e/ou pelo 

CAV da OM, devendo esse pessoal estar capacitado para fazer uso adequado de EPI e realizar 

atendimentos básicos de primeiros-socorros.

OSTENSIVO                                                   - 9-11 -                                                      REV.3 



OSTENSIVO                                                                                                            DGPM-405

9.13.2 – Detonação de Artefato Químico

No caso de explosão de artefato químico ou ação terrorista,  atuam em conjunto 

dentro de uma linha de ação previamente planejada os Órgãos Estaduais, Municipais, Federais 

e as Forças Armadas, ficando a coordenação de saúde a nível da MB com a DSM.

9.14 - TRANSPORTE MÉDICO DE BAIXAS

A remoção das baixas para unidades hospitalares obedecerá ao critério estabelecido na 

triagem médica.  O transporte deverá ser efetuado por uma equipe capacitada em cuidados 

intensivos  e  com  conhecimentos  de  defesa  química.  O  meio  de  transporte  deverá  estar 

previamente preparado para o recebimento de pacientes potencialmente contaminados. Uma 

vez  que  as  vítimas  são  possíveis  fontes  de  contaminação,  toda  a  superfície  do  meio  de 

transporte  deverá  ser  forrada  com material  plástico  impermeável  e  resistente,  de  modo  a 

facilitar a remoção e dificultar a contaminação do meio de transporte.
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CAPÍTULO 10

APOIO DE SAÚDE À DEFESA BIOLÓGICA

10.1 – PROPÓSITO

Fornecer  informações específicas  sobre Defesa Biológica,  definições  gerais  sobre agentes 

biológicos  passíveis  de  serem  utilizados  como  armas,  bem  como  as  medidas  operacionais  de 

proteção e descontaminação, além dos procedimentos para uma resposta médica frente a possíveis 

ataques com agentes biológicos.

10.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Agentes  biológicos  e  toxinas  podem ser  desenvolvidas  por  grupos  com poucos  recursos 

financeiros,  necessitando  para  isso  somente  de  uma  base  de  conhecimentos  em  biologia  e 

engenharia, para que possam ser utilizados como armas.

A criação e armazenamento de armas biológicas foi proibida pela Convenção sobre Armas 

Biológicas (BWC) em 1972, com o propósito de evitar os danos causados  pelo uso das armas 

biológicas em caso de um eventual ataque, principalmente por grupos radicais com acesso a esta 

tecnologia. Tais danos podem causar o colapso social e econômico, não somente pelas mortes que 

podem causar, mas também pelo pânico que causam na sociedade e pelos efeitos na produção de 

alimentos,  dizimando  plantações  e  rebanhos.  A  referida  convenção  proíbe  a  criação  e  o 

armazenamento  desse  tipo  de  agentes  por  parte  de  governos,  mas  não  tem  alcance  sobre  as 

atividades de Bioterrorismo. A aplicação militar dos agentes biológicos é bastante limitada, pois os 

mesmos não fazem a distinção entre os alvos militares ou mesmo entre a população civil, sendo 

imprevisível a extensão dos danos e o controle sobre os efeitos, tanto pela fácil disseminação como 

pela altíssima patogenicidade e toxicidade.

10.3 – AGENTES BIOLÓGICOS

Em  princípio,  qualquer  agente  infeccioso  pode  ser  transformado  em  arma  de  guerra  - 

bactérias, fungos, toxinas e vírus que produzam danos sobre a saúde humana, animal e das plantas, 

com  o  propósito  deliberado  de  causar  infecções,  intoxicações  ou  danos  psicológicos  e 

consequentemente a desestruturação das forças combatentes.

10.3.1 – Características dos Agentes Biológicos

Como regra geral, os agentes biológicos apresentam-se como líquido diluível na água ou 

na forma de pó seco concentrado, sendo capazes de  afetar aos humanos, animais ou plantas. 

São características comuns ao uso dos agentes biológicos:

a) podem disseminar-se por grandes áreas geográficas;

b) Podem produzir a morte ou incapacitação do pessoal exposto;
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c) Afetam somente organismos vivos, não possuindo qualquer efeito sobre material;

d) Podem causar o pânico na população afetada e o colapso dos serviços de saúde;

e) Podem afetar a produção agrícola e dizimar rebanhos de animais de corte; e

f) Podem ser manipulados em laboratório para torná-los mais resistentes aos medicamentos 

ou para incrementar sua capacidade de se disseminar no meio ambiente .

10.3.2 – Requisitos dos Agentes Biológicos

Os  agentes  biológicos  devem  possuir  determinados  requisitos  para  que  possam  ser 

utilizados como arma:

a) Infectividade - reflete a facilidade relativa com que os microorganismos se estabelecem 

em uma espécie de hospedeiro;

b) Virulência - reflete a severidade relativa da doença produzida por esse agente;

c) Toxicidade - reflete a severidade relativa da doença ou da incapacitação produzida por 

uma toxina; e

d) Patogenicidade - reflete a potencialidade de um agente infeccioso em causar doença em 

um hospedeiro suscetível.

e) Difícil identificação;

f) Difícil imunização; e

g) disseminação por vários meios. 

10.3.3 – Principais agentes com potencial para arma biológica

a) Antrax (Carbúnculo)

O Bacillus  anthracis é o agente causador de uma doença infecciosa aguda,  grave e 

potencialmente letal, que pode ser utilizada como arma.

Pode formar esporos que ficam estáveis por mais de dez anos na natureza. Existem 3 

formas clínicas em humanos: a cutânea, provocada por contato dos esporos com lesões de pele ou 

inoculação  traumática;  a  intestinal  causada  pela  ingestão  de  alimentos  contaminados  e  a  aérea 

relacionada  com a  inalação  de  esporos,  sendo  esta  a  forma  utilizada  em caso  de  ataques,  por 

apresentar mais de 90% de letalidade. 

O tratamento inclui doses elevadas de antibióticos e a profilaxia com vacinação protege 

contra a forma cutânea e pulmonar em 93% dos casos.

b) Varíola

Consiste  em  uma  doença  infecto-contagiosa,  causada  por  um  Orthopoxvirus,  cujo 

último caso foi registrado em 1977. Amostras do vírus são mantidos em laboratórios nos EUA e 

Rússia. O período de incubação é de cerca de doze dias, com sintomas iniciais semelhantes aos da 
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gripe com evolução para quadros de maior gravidade, quando aparecem as pústulas típicas.

A contaminação pode se dar pelas gotículas ou aerossóis expelidos pela orofaringe de 

pessoas infectadas, contato direto com as vesículas, que contém grande quantidade de vírus ou por 

roupas  de  cama e  outros  fômites  O quadro  é  grave  e  sua  letalidade,  quando a  doença  ocorria 

naturalmente,  era de 30%, sendo que não há tratamento específico e a única medida eficaz é a 

vacinação.

c) Toxina Botulínica

Trata-se de uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, presente no solo 

e em alimentos contaminados e mal conservados. É o mais potente veneno biológico conhecido. Um 

grama dessa toxina uniformemente dispersada e inalada tem a capacidade de causar a morte de mais 

de  um  milhão  de  pessoas.  A doença  ocorre  por  ingestão  de  alimentos  contaminados  ou  por 

inoculação em feridas, podendo ser empregada por inalação. A doença se caracteriza por paralisia 

muscular  podendo  evoluir  para  a  morte  por  parada  respiratória.  Exige  tratamento  em  terapia 

intensiva por longo tempo, desestabilizando o sistema de saúde. A letalidade varia de 25 até 90%. É 

uma emergência que requer administração de anti-toxina (antídoto) imediata. O tratamento com a 

anti-toxina específica neutraliza apenas a toxina circulante e seu emprego tardio pode não funcionar, 

sendo necessário o tratamento clínico de suporte. 

10.4 – PROCESSOS DE DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE AGRESSOR

Os agentes biológicos em geral possuem períodos de incubação variáveis, permitindo que um 

ataque passe desapercebido por muitos dias. A primeira indicação de uma ataque biológico será o 

aparecimento de muitos pacientes apresentando sintomas semelhantes ou o aparecimento de um 

número  expressivo  de  prescrições  com  o  mesmo  medicamento  nos  serviços  de  farmácia.  Os 

conhecimentos da epidemiologia local, quais doenças são endêmicas em determinadas regiões e em 

que período se manifestam também contribuem para a suspeita de um ataque com estes agentes.

10.4.1 – Indícios de um Ataque com Agentes Biológicos

a) A ocorrência de um evento incomum e com um grande número de vítimas;

b) Uma maior morbidade ou mortalidade do esperado para alguma doença em particular;

c)  Presença  de  alguma  doença  rara,  pois  as  doenças  infecciosas  têm  distribuições 

previsíveis com base em fatores ambientais, do hospedeiro e do vetor;

d) Uma data específica para o início dos casos, evoluindo com uma curva de aumento 

rápido, um platô e o decaimento dos casos;

e) Diversas epidemias pelo mesmo agente biológico em lugares variados ou até mesmo 

múltiplos agentes em locais diferentes;
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f) Casos menores de doença em locais protegidos como edifícios com fornecimento de ar 

filtrado ou em contingentes militares que estavam em uso de medidas protetoras;

g) Aparecimento de animais mortos em determinadas áreas;

h)  Propagação  reversa  de  alguma  zoonose,  pois  o  padrão  típico  é  que  se  inicie  na 

população animal  suscetível,  sendo seguido por  casos  em humanos,  e  deve-se suspeitar  quando 

ocorrer ao contrário;

i) Manifestação da doença incomum;

j) Propagação por aspectos geográficos e climáticos de doenças, seguindo a direção do 

vento por exemplo; e

k)  Evidência  direta,  como cartas,  avisos  e  ameaças  nas  redes  sociais  e  a  presença  de 

dispositivos suspeitos para a propagação de agentes.

10.4.2 – Processos Objetivos na Identificação de Agentes

Os processos objetivos baseiam-se no emprego de diversos métodos e técnicas de detecção 

e  identificação  específicas,  realizadas  por  profissionais  de  laboratórios  de  análises  clínicas  e 

patologistas, por meio da análise de amostras coletadas de pacientes ou do ambiente suspeito de 

contaminação.

10.5 – ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MÉDICA

A  Inteligência  Médica  desenvolve  atividades  relacionadas  à  busca,  coleta,  avaliação, 

classificação, interpretação e disseminação de dados de diversas fontes de informação, incluindo 

dados epidemiológicos e a respeito dos armamentos utilizados na Área de Operações, principalmente 

em relação ao uso de agentes biológicos pelas forças e grupos envolvidos, colaborando assim para as 

medidas de proteção, profilaxia e preparo para o enfrentamento destas ameaças.

10.6 – MEDIDAS OPERACIONAIS DE PROTEÇÃO PREVENTIVA (MOPP)

A proteção individual contra agentes biológicos representa o conjunto de medidas a serem 

observadas por cada militar, a fim de que o mesmo possa sofrer o mínimo possível com os efeitos da 

contaminação, prosseguindo na missão. Para tanto, os militares devem usar roupas e equipamentos 

de proteção de acordo com a situação. Entretanto, se por um lado o uso das MOPP garante um menor 

risco de contaminação, a perda da capacidade de combate é diretamente proporcional ao tempo de 

uso  dos  equipamentos  de  proteção,  devido  às  dificuldades  de  mobilidade  e  ao  desconforto 

ocasionado pelo aumento de temperatura do corpo, principalmente em climas quentes.

10.6.1 – Níveis de MOPP

A fim de prover a máxima proteção possível aliada ao menor desgaste do militar, foram 

estabelecidos diferentes níveis de MOPP, variando de acordo com a situação tática:
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a) MOPP-0

Esse  nível  é  o  mais  baixo  de  MOPP e  se  caracteriza  quando  somente  a  máscara 

protetora  é  transportada  pelo  militar.  Permite  que  os  militares  fiquem  livres  do  incômodo  de 

utilizarem sem necessidade os demais itens de proteção;

b) MOPP-1

Nesse nível, além da máscara contra gases, os demais itens de proteção também ficarão 

em poder do militar. Neste caso, somente a roupa será efetivamente utilizada, sendo os demais itens, 

botas e luvas, apenas transportados;

c) MOPP-2

Ocorre a utilização efetiva também das botas e da roupa de proteção, sendo a máscara e 

as luvas apenas transportadas pelo militar;

d) MOPP-3

Os militares utilizam efetivamente a máscara contra gases, tornando a proteção quase 

completa.  Por  outro  lado,  a  interferência  no  desempenho  físico  do  militar  começa  a  se  tornar 

significante. A máscara restringe a visão, o nível de estresse aumenta e começa a existir maior risco 

de baixa por internação. Em climas quentes, como acontece com os outros níveis de MOPP, os 

militares  podem  abrir  a  jaqueta  protetora  mantendo  a  calça  fechada,  podendo  também 

ocasionalmente levantar a máscara para possibilitar uma melhor ventilação; e

e) MOPP-4

O nível MOPP-4 é aquele que oferece a máxima proteção para o militar. Difere da 

MOPP3 pela adição do uso de luvas especiais de borracha.

10.6.2 – Determinação do Nível MOPP

Para a determinação dos níveis de MOPP adequados, devem-se considerar os seguintes 

aspectos:

a) Missão

As características da missão, em última análise, orientarão quais os níveis de MOPP 

serão utilizados;

b) Tempo Estimado de Operação

O Comandante precisa de uma estimativa de duração da missão com a utilização dos 

equipamentos e roupas de proteção necessários;

c) Intensidade do Trabalho

A intensidade do trabalho irá desgastar o militar numa relação diretamente proporcional 

ao aumento do nível de MOPP;
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d) Tempo de Reação

O tempo necessário para que o alerta antecipado de um ataque biológico seja difundido 

às tropas é fator importante que deve ser levado em consideração na escolha dos níveis de MOPP 

para determinada operação. Nesta análise, as possibilidades do inimigo aliadas a outros fatores como 

direção e velocidade do vento, posicionamento dos sistemas de alarme, histórico de uso de armas 

biológicas  por parte  do inimigo,  entre  outros,  devem ser  contabilizados para uma estimativa do 

tempo de reação a um possível ataque;

e) Condições Meteorológicas

Altas temperaturas e umidade dificultam a dissipação de calor pelo corpo humano, fato 

esse que é agravado por ocasião do uso das MOPP, pois as roupas e os equipamentos de proteção 

fazem com que o organismo retenha muito mais calor, provocando mais rapidamente a fadiga do 

militar;

f) Proteção Adicional

Qualquer forma de proteção física adicional, proporcionada pela existência de cobertas 

e abrigos, pode levar à redução do nível de MOPP necessário; e

g) Adestramento da Tropa

Tropas  bem  treinadas  tendem  a  suportar  melhor  os  reveses  físicos  e  psicológicos 

oriundos do uso das MOPP. Adestramentos com o uso do nível mais elevado de MOPP (nível 4), 

ajudam a criar resistência e familiarizam os militares com as técnicas corretas de colocação e ajuste 

das roupas e equipamentos.

10.7 – MEIOS COLETIVOS DE PROTEÇÃO

A proteção coletiva consiste  em um conjunto  de medidas  que devem ser  adotadas  pelas 

unidades que estejam operando em ambiente contaminado por agentes biológicos. Estas medidas 

variam de acordo com a situação tática e por meio da influência dos fatores naturais, principalmente 

as condições meteorológicas. As medidas de defesa coletiva incluem:

– Adestramento da Tropa

Uma  unidade  bem  treinada  e  equipada  é  menos  suscetível  aos  ataques  por  armas 

biológicas.

– Uso de Abrigos Artificiais

Sempre  que a  situação tática permitir,  deve-se empregar  abrigos  artificiais  para prover 

maior segurança contra agentes biológicos. Estes abrigos podem variar de abrigos individuais para 

posições de defesa mais elaboradas.

OSTENSIVO -10-6- REV.3



OSTENSIVO                                                                                                                     DGPM-405

10.8 – AÇÕES DE DEFESA DURANTE UM ATAQUE BIOLÓGICO

Caso o inimigo empregue armas biológicas a reação deve ser imediata, pois quanto mais 

rápida a reação, maior será a chance de sobrevivência. 

10.9 – AÇÕES GERAIS DE DEFESA APÓS ATAQUE BIOLÓGICO

Devem ser observadas medidas relacionadas ao bem estar da tropa e cuidados relativos ao 

consumo de alimentos e água, que podem também estar contaminados. 

10.9.1 – Descontaminação

Tem como propósito  principal  a  redução  ou  a  eliminação  dos  efeitos  causados  pelos 

diferentes agentes, de modo a permitir que a tropa em combate continue com suas tarefas visando o 

cumprimento da missão. As principais condutas relacionadas a descontaminação encontram-se na 

publicação DSM-404 - Manual de Resposta Médica em Ações Nucleares, Biológicas, Químicas e 

Radiológicas Associadas ou Não ao Uso de Explosivos. 

10.9.2 - Degradação do Desempenho do Militar

Como já visto, as MOPP, apesar de proverem proteção ao militar, também reduzem sua 

performance.  O  manejo  do  armamento  e  outros  equipamentos  se  torna  mais  laborioso,  existe 

dificuldade para se alimentar e atender às necessidades fisiológicas, e até mesmo dormir e descansar 

são ações penosas devido às dificuldades de respiração. Somando-se a isso o uso das MOPP em 

temperaturas  elevadas,  que  pioram  estas  dificuldades,  a  descontaminação  se  faz  extremamente 

importante pelo alívio que confere à tropa, que pode “relaxar” o uso destes equipamentos de proteção 

durante os trabalhos de descontaminação;

10.9.3 – Classificação da Descontaminação

A descontaminação pode ser classificada quanto ao alvo e quanto ao escalão.

a) Quanto ao Alvo da Descontaminação:

I - de pessoal e material - é o tipo mais comum de descontaminação e o mais empregado 

em campanha. A maioria dos produtos e equipamentos de descontaminação de uso militar existentes 

visa a descontaminar tanto o pessoal como os diversos equipamentos militares que transportam ou 

fazem uso, tais como armamentos, viaturas, etc.; e

II - de área - a descontaminação do terreno é muito dispendiosa, necessitando emprego 

de muitos recursos materiais e humanos. Portanto, é uma operação que deve ser evitada ao máximo, 

e só levada a efeito caso a área em questão seja de suma importância para o desenvolvimento de 

ações futuras, de modo que a sua não descontaminação não comprometa o cumprimento da missão.

b) Quanto ao escalão de descontaminação:

I -  descontaminação de 1° escalão ou individual:  é feita pelo próprio militar,  no seu 
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material, e em si mesmo. É normalmente realizada em situação de emergência, o mais rapidamente 

possível, a fim de minimizar os possíveis efeitos advindos da contaminação, permitindo que o militar 

prossiga na missão até quando possa realizar a descontaminação total; e

II - descontaminação de 2° escalão ou coletiva: exige maior concentração de pessoal e 

material  especializado,  sendo  uma  tarefa  de  difícil  realização,  pois  além  da  necessidade  de 

conhecimento técnico das substâncias e do material empregado por parte dos militares que atuam na 

descontaminação, expõe esses militares a um perigo constante. 

10.9.4 – Tratamento específico e vacinação 

O uso de antibióticos e de vacinas específicas visam tratar as vítimas afetadas e realizar 

um bloqueio vacinal  para impedir  a  disseminação da doença causada pelo agente biológico em 

questão. 

10.10 – AÇÕES ESPECÍFICAS DE DEFESA APÓS ATAQUE BIOLÓGICO AOS MEIOS DE 

SUPERFÍCIE

Por ocasião de um ataque aos meios navais de superfície cabem as seguintes medidas:

10.10.1 – Condição de Fechamento do Material

Durante um ataque biológico sempre haverá um modo do agente atingir o interior do 

navio, sendo a única exceção o ataque feito por aspergimento de grandes gotas do agente, como na 

chuva,  onde somente as partes externas  do navio serão contaminadas.  O acúmulo do agente no 

interior do navio dependerá da condição de fechamento dos diversos compartimentos.

10.10.2 – Descontaminação Externa dos Meios de Superfície

As  gotículas  do  agente  biológico  que  porventura  atinjam  um  navio  previamente 

protegido  por  uma  película  d’água  serão,  normalmente,  conduzidas  e  lançadas  pela  borda. 

Entretanto,  nos  locais  onde a  água escorrer  muito  lentamente ou ficar  empoçada,  algum agente 

poderá aderir ao navio. O jateamento com mangueiras será útil para manter esses locais livres de 

agentes. Quando a situação tática o permitir, governar o navio em zig-zag ajudará a desfazer as poças 

d’água  e  irá  melhorar  a  distribuição  do  borrifo  pela  variação  da  direção  do vento  relativo.  As 

partículas  dos  agentes  biológicos  que  atingirem uma parte  seca  do  navio  não  serão  removidas 

completa e facilmente pelo borrifo após o ataque. Caso o navio não tenha sido molhado previamente 

pelo sistema de borrifo, haverá necessidade de uma baldeação geral como contramedida adicional.

10.10.3 – Descontaminação Interna dos Meios de Superfície

Tratando-se de contaminação interior,  dever-se-á tomar uma decisão entre não adotar 

nenhuma medida além de equipar o pessoal na área afetada com máscaras e roupas de proteção, para 

esperar  que  os  agentes  morram,  ou  tentar  uma  descontaminação  rigorosa  com  líquidos 
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descontaminantes ou com aerossol neutralizante. A primeira hipótese é lenta e perigosa porque sabe-

se  que  qualquer  movimento  e  atividade  em um compartimento  contaminado  servirá  para  fazer 

retornar ao meio aéreo os microorganismos depositados nas superfícies. A segunda hipótese será 

mais eficaz e menos perigosa para o pessoal, sendo necessário que sejam atingidas todas as partes 

contaminadas. Normalmente isto será melhor levado a efeito se o líquido for aplicado sobre todas as 

superfícies por vaporização ou escovão até que elas estejam completamente molhadas. O pessoal 

deverá estar equipado com o respirador para a proteção, não só do agente biológico, como também 

do  descontaminante.  Recomenda-se  a  descontaminação  com  soluções  de  hipoclorito  de  cálcio 

acrescidas de 0,5% de detergente. 

10.11 – DESTRUIÇÃO DE MATERIAL NÃO DESCONTAMINADO

Deve ser estabelecido um local isolado, onde será depositado todo o material que não foi 

descontaminado. De acordo com a situação tática, esse material poderá ser destruído, enterrado em 

local demarcado para posterior destruição ou até mesmo abandonado, desde que não represente um 

perigo futuro de contaminação para a tropa.

10.12 – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA MÉDICA

Como os  efeitos  de um ataque biológico geralmente  redundam em doenças  que  não se 

manifestam imediatamente, requerendo atendimento e tratamento médico, não serão apresentados 

procedimentos de primeiros-socorros para os agentes biológicos.  Entretanto,  a rápida detecção e 

identificação  definitiva  dos  agentes  biológicos  suspeitos  são  essenciais  tanto  do  ponto  de  vista 

estratégico quanto para fins de resposta médica, cabendo ao pessoal médico diferenciar a doença 

natural do ataque biológico.

No que se refere à prevenção, os objetivos são impedir ou retardar a entrada de um agente 

agressor  (agente biológico),  restringir  ou retardar  sua disseminação e minimizar  os  impactos do 

mesmo na Saúde Individual (tratamento, descontaminação, profilaxia) e Coletiva (vacinas, profilaxia 

em massa).

10.12.1 – Resposta Médica

O conhecimento prévio das condições em que ocorreu a emergência biológica, do tipo de 

situação e substâncias envolvidas, da magnitude ou das consequências em potencial do acidente e do 

cenário sócio-econômico do local da ocorrência, são importantes dados para uma resposta médica 

eficaz. Esses dados devem ser obtidos pela primeira equipe de atendimento no cenário do evento e 

imediatamente informados a todos os sistemas envolvidos na resposta à emergência biológica, para 

que o desenvolvimento das ações seja adequado ao tipo e magnitude do acidente.  O nível  pré-

hospitalar compreende todas as ações realizadas no local do evento até o momento da transferência 
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da vítima para uma unidade hospitalar. 

A resposta à emergência biológica busca:

a) Adquirir o controle da situação;

b) Prevenir ou reduzir as possíveis consequências do acidente ou incidente no local do 

evento;

c) Prevenir a ocorrência de efeitos no pessoal envolvido;

d) Executar as medidas de descontaminação;

e) Prevenir a possibilidade de contaminação ambiental e dano à propriedade; e

f) Promover o mais breve possível medidas para o restabelecimento das atividades.

10.12.2 – Composição da Cadeia de Resposta

A cadeia de resposta é composta pelos seguintes elementos:

I - Iniciador da Resposta - é aquele que comunica o evento e, caso esteja tecnicamente 

capacitado,  pode  atuar  como o  primeiro  responsável  pelo  atendimento.  O iniciador  da  resposta 

médica é o responsável por obter todas as informações iniciais a respeito do ocorrido, o que permitirá 

uma pronta e eficaz resposta;

II - Responsável pelo Primeiro Atendimento Médico - é a primeira pessoa ou equipe a 

atuar  oficialmente  na  resposta  médica  ao  acidente.  É  o  responsável  por  executar  o  primeiro 

atendimento às vítimas até a chegada da equipe médica de emergência;

III - Equipe Médica de Emergência - é a equipe médica especializada que se dirige ao 

local do evento imediatamente após a notificação oficial;

IV -  Equipe  de  Descontaminação  -  atua  no  fornecimento  do  EPI,  de  monitores  de 

contaminação  ambiental,  na  monitoração  individual  e  na  prevenção  da  disseminação  da 

contaminação;

V - Equipe de Triagem Médica - atua na avaliação clínica inicial das possíveis vítimas de 

um acidente ou incidente biológico. No caso do envolvimento de poucas vítimas, essa atividade pode 

ser realizada pela própria equipe médica de emergência; e

VI -  Hospital  de  Referência  -  é  o  hospital  especializado no atendimento  terciário  a 

pacientes e, sempre que possível, o HNMD será a referência para os pacientes da MB.

10.13 – COORDENAÇÃO DAS AÇÕES

10.13.1 – Tempo de Paz

Nos eventos envolvendo agentes biológicos ocorridos no âmbito da MB, o iniciador da 

resposta médica comunica imediatamente o fato ao Comando de sua OM, o qual é responsável pela 

divulgação dentro de sua cadeia hierárquica, devendo também comunicar à DSM.
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10.13.2 – Ataques com Agentes Biológicos

No caso de um ataque com agentes biológicos, atuarão em conjunto as Forças Armadas e 

demais Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, relacionados a Segurança Pública, Defesa Civil e 

Saúde, ficando a coordenação das ações de saúde, a nível da MB, a cargo da DSM.

10.14 – TRANSPORTE MÉDICO DAS BAIXAS

A remoção das baixas para as unidades hospitalares obedecerá ao critério estabelecido na 

triagem médica. O transporte deverá ser efetuado por uma equipe capacitada em cuidados intensivos 

e com conhecimentos de defesa biológica. O meio de transporte deverá estar previamente preparado 

para  o  recebimento  de  pacientes  potencialmente  contaminados.  Uma  vez  que  as  vítimas  são 

possíveis fontes de contaminação, toda a superfície do meio de transporte deverá ser forrada com 

material plástico impermeável e resistente, de modo a facilitar a remoção e dificultar a contaminação 

do meio de transporte.
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CAPÍTULO 11 

APOIO DE SAÚDE ÀS ATIVIDADES DE AVIAÇÃO

11.1 - PROPÓSITO

Estabelecer as normas básicas para o apoio de saúde às Atividades de Aviação na MB.

11.2 - INTRODUÇÃO

O Apoio de Saúde às Atividades  de Aviação é desenvolvido por meio de ações de 

saúde voltadas para o pessoal que atua na área da Aviação Naval, contribuindo para a seleção 

e  para  o  controle  psicofísico.  É  de  caráter  eminentemente  preventivo,  sendo  realizado 

fundamentalmente nas Bases Navais e Aérea Naval, nos Navios com convoo e nas Unidades 

do Corpo de Fuzileiros Navais que operam com meios aéreos. Os princípios aqui ressaltados 

aplicam-se também às atividades de paraquedismo.

11.3 - MÉDICO DE AVIAÇÃO

O Apoio de Saúde às Atividades de Aviação na MB na sua forma mais essencial é 

aquele prestado pelo médico especializado em medicina aeroespacial, com o Curso Especial 

de  Medicina  de  Aviação  (C-ESP-MAVO)  da  MB  ou  similar,  às  OM  que  operam  com 

aeronaves, mais detidamente aos esquadrões de aeronaves. Para tal, o médico de aviação que 

apóia determinado Esquadrão deverá exercer sua atividade fim naquele esquadrão em período 

nunca inferior a quatro tempos por semana, tempo mínimo necessário para que possam ser 

identificadas  com a  antecedência  desejável,  condições  e  patologias  psico-fisiológicas  que 

afetem a segurança e a proficiência de voo, evitando-se assim a ocorrência de incidentes e 

acidentes que, além de enormes prejuízos materiais, inevitavelmente levam à perda de vidas 

humanas.  

11.4 - ORIENTAÇÕES  GERAIS  SOBRE  A  ALIMENTAÇÃO  DO 

AERONAVEGANTE

O Oficial de Segurança da Aviação (OSAV) e o Médico de Aviação deverão manter 

um programa de esclarecimento junto aos aeronavegantes sobre os hábitos alimentares e suas 

consequências na segurança de aviação,  caso não sejam seguidos. O jejum que precede o 

início do voo não deve exceder 4 horas, devido à possibilidade de redução da performance. 

Estão proibidos quaisquer tipos de dieta para emagrecimento sem o estrito conhecimento do 

médico de aviação.

11.5 - REPOUSO ADEQUADO

A possibilidade do erro humano é um fator de planejamento indispensável a qualquer 

operação  militar.  Sabendo-se  que  um dos  fatores  que  aumentam a  probabilidade  do  erro 
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humano é a falta de repouso adequado, o que degrada o desempenho do profissional e afeta o 

seu  alerta  situacional,  favorecendo  distrações  que  podem  contribuir  para  um  acidente, 

considera-se como “repouso adequado” a oportunidade de oito horas contínuas de sono em 

cada período de 24 horas.

11.6 - JORNADA DE ATIVIDADE AÉREA (JAA)

Toda JAA deve ser precedida do repouso adequado. A JAA é de no máximo doze horas 

a  cada  período  de  24  horas,  incluindo  o  expediente  administrativo,  serviços,  "briefings", 

inspeções, alertas, horas de voo propriamente ditas, "debriefings", serviços de manutenção, 

orientação e movimentação de aeronaves. A JAA é computada individualmente para pilotos, 

médicos, enfermeiros, tripulantes, mecânicos, pessoal de apoio, controladores de voo, equipes 

de  manobra  e  de  crache,  desde  o  primeiro  contato  do  indivíduo  com  suas  atividades 

profissionais até a sua liberação para o repouso adequado. Demais disposições sobre o assunto 

encontram-se pormenorizadas na DGMM-3010 – Manual de Segurança de Aviação.

11.7 - TREINAMENTO FISIOLÓGICO

O treinamento fisiológico constitui-se de um conjunto de técnicas e procedimentos na 

área de medicina de aviação,  que busca demonstrar  as deficiências  fisiológicas  e as reais 

limitações individuais, melhorar o desempenho por meio do exercício repetitivo e doutrinar o 

indivíduo para o pronto e eficiente emprego de seus equipamentos, devendo ser realizado em 

um intervalo máximo de quatro anos por todos aeronavegantes. Os equipamentos básicos que 

constituem um Centro de Treinamento Fisiológico são descritos a seguir:

a) Câmara hipobárica

Simula  a  despressurização  decorrente  da  ascensão  na  atmosfera  e  possui  os 

seguintes objetivos:

I - demonstrar e praticar o uso do equipamento de oxigênio;

II - permitir a prática da respiração sobre pressão;

III - experimentar os efeitos mecânicos das diferenças de pressão barométrica;

IV - experimentar e observar os efeitos individuais da hipóxia;

V - reconhecer e adotar medidas necessárias em uma descompressão rápida;

VI - adestrar os pilotos quanto ao uso de roupas pressurizadas e dos equipamentos a 

elas relacionados; e

VII - testar a capacidade de proteção destes trajes.
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b) Simulador de desorientação espacial

Utilizado para demonstrar as ilusões vestibulares, funções, limitações e deficiências 

do sistema do equilíbrio humano quando exposto a movimentos em ambiente tridimensional; 

c) Cadeira de Barany 

Utilizada  com  o  objetivo  de  simular  ilusões  de  equilíbrio,  importantes  e 

relativamente comuns na prática diária do voo militar;

d) Cadeira de ejeção simulada 

Empregada para treinar os pilotos nos procedimentos apropriados que antecedem a 

ejeção;

e) Câmara de Visão Noturna 

O objetivo da instrução de simulação da visão noturna é explicar o funcionamento do 

sistema visual  em condições  de baixa  luminosidade,  além de demonstrar  todas  as  ilusões 

visuais decorrentes; e

f) Centrífuga Humana de Aceleração “G”

Utilizada para simular grandes acelerações comuns às aeronaves de alta performance.

Cabe  ao  médico  de  esquadrão  o  acompanhamento  de  todos  os  treinamentos 

fisiológicos  realizados  pelos  aeronavegantes  de  seu  esquadrão,  devendo-se  observar  o 

intervalo de quatro anos entre os treinamentos.

11.8 - RITMO CIRCADIANO

São flutuações cíclicas das inúmeras funções biológicas do corpo humano, marcadas 

pelo chamado “relógio biológico” que está diretamente associado à hora local de sono noturno 

e início da vigília. A mudança no horário local de sono e vigília ou a mudança rápida de três  

ou mais fusos horários pode desencadear uma quebra no ritmo circadiano causando perda de 

rendimento  no  desempenho  diário  das  funções  orgânicas.  A quebra  do  ritmo  circadiano, 

chamada  de  Dissincronose,  está  acompanhada  de  fadiga,  irritabilidade,  distúrbios 

gastrointestinais  e  desconcentração  entre  outros,  e  será  solucionado  somente  com  a 

readaptação do organismo aos novos horários de descanso e vigília. A reacomodação no ritmo 

circadiano será conseguida com um dia para cada hora a mais de fuso superior aos três fusos; 

a  acomodação  começa  quando  uma  nova  rotina  diária  é  iniciada.  Durante  o  período  de 

readaptação a tripulação não estará inabilitada ao serviço, mas deve ser prevista uma queda na 

performance de cada um, o médico de aviação deverá estar atento ao desempenho e possíveis 

sintomas da tripulação.
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11.9 - EXERCÍCIO FÍSICO

O  exercício  físico  orientado  é  essencial  ao  bom  desempenho  das  atividades  dos 

aeronavegantes. Os Comandantes de Esquadrão e OM de terra deverão encorajar as práticas 

desportivas, evitando esportes de contato físico que venham a potencializar lesões. Períodos 

de  descanso  antes  da  atividade  aérea  deverão  ser  observados  pelos  aeronavegantes  que 

estiverem efetivamente envolvidos em torneios e competições que envolvam atividade física, 

sendo o período de 12 horas de descanso considerado satisfatório.

11.10 - DROGAS

Drogas são definidas como qualquer elemento químico ministrado ao corpo humano 

causando alterações fisiológicas. 

a) Drogas legais 

São aquelas prescritas por um médico ou legalmente encontradas no comércio cujo 

uso é parte integrante de um tratamento.  A prescrição médica de uma droga é motivo de 

recomendação para retirada da escala de voo do aeronavegante, a menos que o médico de 

aviação o libere para atividade aérea. Aqueles militares da Manutenção que desempenharem 

funções de risco deverão sofrer as mesmas considerações;

b) Drogas ilegais

É proibido o uso de drogas ilegais;

c) Automedicação 

Devido  às  reações  adversas  e  efeitos  colaterais,  o  uso  por  aeronavegante  de 

qualquer medicamento por conta própria é proibido. O OSAV e o médico de aviação deverão 

prover em sua unidade palestras visando desencorajar a auto-medicação; 

d) Álcool 

Os  efeitos  provenientes  da  ingestão  de  álcool,  intoxicação  e  embriaguez,  são 

nefastos  para  a  condução  de  qualquer  setor  da  atividade  aérea.  O  consumo  de  qualquer 

quantidade de álcool é proibido nas 12 horas que antecedem o início do guarnecimento da 

aeronave  que  efetuará  o  voo.  O  cumprimento  desta  norma  por  si  só  não  garante  que  o 

tripulante estará livre dos efeitos do álcool, tais como náuseas e  cefaleia, haja vista que a 

ingestão dessa substância poderá afetar o sistema vestibular de um indivíduo até 48 horas 

após seu consumo, mesmo que a concentração de álcool no sangue seja zero;
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e) Tabaco 

Tem sido demonstrado que o fumo causa doenças do sistema respiratório, debilita a 

capacidade de visão noturna e adaptação ao escuro, e torna o indivíduo mais suscetível a 

hipóxia; e

f) Cafeína

A ingestão excessiva de cafeína presente em café, chá, refrigerantes a base de cola 

etc., podem causar excitabilidade, falta de sono, perda de concentração, diminuição do estado 

de alerta e desidratação. A quantidade de cafeína ingerida deve ser limitada a 450 mg por dia, 

o que corresponde de 3 a 4 xícaras de café.

11.11 - PATOLOGIAS

Infecções de uma forma geral,  principalmente as respiratórias,  vômito ou diarréias 

podem efetivamente abalar a condição física do aeronavegante impedindo o desempenho de 

suas funções. Desta forma qualquer estado nosológico deve imediatamente sofrer avaliação 

médica, devendo o militar ser afastado do voo.

Qualquer  aeronavegante  que  tenha  sofrido  algum tipo  de  anestesia  local  geral  ou 

peridural, etc., deverá ficar afastado das atividades aéreas. O retorno do militar à condição de 

voo deverá ser feito por meio de uma nova avaliação médica.

11.12 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

Qualquer procedimento odontológico que resulte em uso de anestésicos locais, como 

por exemplo novocaína, redundará no afastamento do aeronavegante da escala de voo.

11.13 - IMUNIZAÇÕES E VACINAS

Todo aeronavegante deverá ser afastado da escala de voo por um período de 24 horas 

após ter sido vacinado.

11.14 - DOAÇÃO DE SANGUE

Embora a quantidade de sangue doado seja rapidamente reposta pelo organismo e não 

afete as atividades em terra, o perigo de hipóxia e redução da pressão barométrica fazem com 

que os aeronavegantes em escala de voo respeitem as seguintes condições:

a) aeronavegantes não devem ser doadores regulares de sangue;

b) aeronavegantes que estejam embarcados não devem realizar doação num período 

mínimo de 4 semanas antes do embarque; e

c)  aeronavegantes  não  deverão  voar  ou  participar  de  exercício  em  câmaras 

hipobáricas num período de 4 dias após a doação.
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11.15 - EXPOSIÇÃO HIPOBÁRICA

As restrições a seguir deverão ser aplicadas após exercício em câmaras hipobáricas ou 

exposição por descompressão, a ambientes de baixa pressão:

a)  os  tripulantes  deverão  ser  afastados  da  escala  de voo por  12 horas  após terem 

realizado exercício em câmara hipobárica cuja pressão atingida seja equivalente a 30.000 pés 

ou  superior.  Tais  tripulantes  poderão  voar  como  passageiros,  dentro  das  12  horas  da 

realização do exercício caso a aeronave em questão seja pressurizada e não ultrapasse 10.000 

pés de pressão de cabine; e

b)  indivíduos  que  tenham sofrido  qualquer  sintoma  referente  a  exposição  à  baixa 

pressão  pressão, deverão ser imediatamente conduzidos ao médico de aviação.

11.16 - EXPOSIÇÃO HIPERBÁRICA

Sob  circunstâncias  normais,  aeronavegantes  não  deverão  voar  ou  participar  de 

qualquer exercício em câmaras hipobáricas dentro das 24 horas após atividades de mergulho 

submarino ou atividades em câmaras hiperbáricas.

11.17 - ÓCULOS CORRETIVOS

Óculos corretivos devem ser usados em voo conforme prescrição médica.

11.18 - DESIDRATAÇÃO

Os distúrbios hidroeletrolíticos estão entre as maiores causas de fadiga e que pode ser 

facilmente evitada.  O estágio inicial  da desidratação por exemplo,  pode levar a alterações 

emocionais e atrapalhar um bom julgamento. Os aeronavegantes devem estar atentos para o 

seguinte:

a) ingestão de líquidos muito adocicados deve ser evitada;

b) álcool e cafeína são substâncias diuréticas e fazem com que haja mais perda de 

água do que ganho;

c) ingestão regular de água durante o dia fará com que o organismo esteja sempre 

hidratado, reduzindo a probabilidade de fadiga; e

d) ingestão de frutas frescas ajuda na reposição dos eletrólitos.

11.19 - CINETOSE NO VOO EM SIMULADOR

A exposição a voos de simuladores podem causar mudanças na percepção sensorial 

que podem comprometer a segurança. A experiência demonstra que sintomas como náusea, 

desorientação e sudorese têm sido observadas após os voos em todos os tipos de simuladores. 

OSTENSIVO - 11-6 - REV.3



OSTENSIVO DGPM-405

Tais  sintomas podem ocorrer durante os voos de simulador  e  durar por várias  horas.  Foi 

verificado  que  em  alguns  casos  perdurou  por  cerca  de  18  horas.  Os  sintomas  foram 

verificados em simuladores de base fixa, sem movimento, e em simuladores de base móvel, 

com movimento, tanto para pilotos como para os instrutores de simulador. 

Aeronavegantes que tenham voado em simuladores não deverão exercer atividade em 

voo por um período de 24 horas após o término do voo de simulador.

11.20 - PARTICIPAÇÃO DE MÉDICOS E PESSOAL DE SAÚDE EM VISTORIAS DE 

SEGURANÇA DE AVIAÇÃO (VSA)

A  participação  de  médicos  e  outros  profissionais  de  saúde  em  VSA  deverá  ser 

solicitada por mensagem à DSM, a quem caberá a referida indicação. As VSA das unidades 

aéreas,  Base Aérea Naval e Navio Aeródromo,  serão realizadas  por médicos cursados em 

Medicina  de Aviação,  sendo nas  demais  unidades,  sem aeronaves  orgânicas,  por  Oficiais 

Médicos qualificados pela SIPPA-ForSup. Cópias dos relatórios finais atinentes ao setor de 

saúde avaliado,  deverão ser enviadas à DSM por ofício da OM do militar  escalado,  para 

apreciação e arquivamento. 
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CAPÍTULO 12

TRANSPORTE AEROMÉDICO

12.1  - PROPÓSITO

Estabelecer  as normas básicas para o Apoio de Saúde à atividade de Transporte 

Aeromédico na MB.

12.2  - DEFINIÇÕES

12.2.1 - Evacuação Aeromédica (EVAM) 

É definida como a missão militar em que se realiza o transporte por via aérea de 

militares ou civis, feridos ou enfermos da frente de combate ou de um local com recursos 

médicos limitados ou inexistentes, para outro provido dos meios necessários à assistência de 

saúde mais adequada. Este termo também se aplica em situação de paz.

O termo EVAM precederá a primeira palavra do texto de qualquer mensagem que 

se refira a esse tipo de missão e deverá ser coordenada sempre que possível por um Médico de 

Aviação.

12.2.2 - Resgate 

Missão  que  consiste  em  recolher  tripulantes  e  passageiros  de  aeronaves  ou 

embarcações sinistradas, em situações de perigo ou emergência. Este termo também se aplica 

para a recuperação de pessoal retido em área ou instalação sob controle hostil, podendo haver 

risco para a tripulação que executa este tipo de missão. A presença de oficial médico e praça 

de  enfermagem  depende  da  necessidade  de  assistência  de  saúde  de  maior  complexidade 

durante o transporte.  

12.2.3 - Transporte Aeromédico 

Consiste  na  remoção  de  pacientes  entre  hospitais,  por  meio  de  aeronaves 

configuradas e tripulantes de saúde capacitados de acordo com as normas e a legislação em 

vigor.

12.2.4 - Missão Misericórdia 

Missão com a finalidade de prestar auxílio a feridos ou enfermos em calamidades 

ou  quando  solicitada  por  entidades  civis,  exceto  para  vítimas  de  acidentes  marítimos  ou 

aeronáuticos. Abrange também o transporte de medicamentos e recursos médicos em geral, 

inclusive órgãos e tecidos, desde que não existam recursos suficientes no local ou em casos de 

calamidade pública.
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12.2.5 - Operações Aeromédicas 

Consiste  no  emprego  de  aeronaves  para  a  execução  de  EVAM,  Resgate  e 

Transporte Aeromédico.

Deverão ser realizados os contatos com os locais e hospitais previstos na cadeia de 

evacuação,  atentando  para  a  devida  remoção  da  vítima  do local  para  o  destino  previsto, 

quando não for possível o pouso diretamente nestes locais, de modo a evitar o agravamento 

do estado de saúde da vítima.  Para tanto  é  desejável  que haja uma avaliação prévia,  por 

pessoal qualificado, do estado de saúde do acidentado, de modo a verificar se a remoção é 

possível de ser realizada no momento.

12.3 - COORDENAÇÃO 

A coordenação  deverá  ser  efetuada  pela  Policlínica  Naval  de São Pedro da  Aldeia 

(Medicina de Aviação) subordinada ao Comando da Força Aeronaval (ComForAerNav), e 

sob supervisão técnica da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM), mantendo-se esta última 

como informação em todos os casos.

Nas  EVAM  realizadas  pelos  navios  com  aeronaves  embarcadas,  pelo  Corpo  de 

Fuzileiros Navais ou nas áreas de jurisdição dos Distritos Navais, cabe respectivamente aos 

Comandantes  de navios e  batalhões,  assim como às seções de Operações  dos Distritos,  a 

coordenação  das  missões,  orientados  pelas  Organizações  Militares  Hospitalares  (OMH), 

serviços de saúde locais ou médicos embarcados, sendo aconselhável o assessoramento por 

parte do ComForAerNav, quando exequível.

12.3.1 - Equipe de Saúde

Representada por todo o pessoal de saúde qualificado ou adestrado envolvido em 

Operações Aeromédicas. 

12.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS EVAM

As EVAM podem ser caracterizadas sob vários aspectos:

12.4.1 - Quanto à precedência, classificam-se em: 

a) Emergência: 

Transporte  imediato  de  vítima  com  agravo  à  saúde  que  implica  em  grave 

disfunção  orgânica  com risco  iminente  de  morte,  sendo  necessária,  quando  disponível  e 

exequível,  equipe  médica  completa  e  capacitada  para  estabilização  da  vítima,  adoção  de 

técnicas e uso de equipamentos de suporte avançado de vida.

b) Urgência: 
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Transporte de vítima com agravo à saúde que, apesar de não implicar em grave 

disfunção orgânica com risco iminente de morte, deve ocorrer com a maior brevidade possível 

para  tratamento  adequado,  sob  pena  de  agravamento  progressivo  resultando  em  sequela 

irreversível  ou  evolução  para  a  condição  de  emergência,  podendo,  dependendo  do  caso, 

prescindir da presença de um médico a bordo; e

c) Programada: 

Transporte  de  vítima  com  agravo  à  saúde  que  não  se  caracteriza  como 

emergência ou urgência, mas que não deverá aguardar tratamento mais adequado por período 

superior àquele previsto ao deslocamento normal da vítima pelos meios existentes ou que 

esteja impossibilitada de se deslocar.

12.4.2  -  Quanto  às  condições  de  realização,  as  EVAM  podem  ser  divididas  nos 

seguintes grupos:

a) as realizadas sob condições reais de combate;

b) as realizadas durante exercícios, em pacientes com patologias simuladas;

c) as realizadas para atender a pacientes com patologias reais, durante exercícios; e

d)  as  realizadas  para  atender  a  pacientes  com  patologias  reais,  e  em  outras 

circunstâncias de natureza assistencial.

12.4.3 - Quanto à Cadeia de Evacuação

As EVAM podem ainda ser classificadas quanto a origem e o destino do voo:

a) Entre navios - A EVAM de um navio para outro será efetuada por helicóptero, 

devendo  ser  considerados  na  decisão  de  realizá-la,  aspectos  como  ameaça  aérea  inimiga, 

ameaça  de  meios  submarinos,  possibilidade  de  interferência  de  meios  de  superfície  e 

condições meteorológicas;

b) Entre um navio e uma instalação em terra;

c) De terra para um navio; e

d) Entre unidades de terra.

12.5 - EVAM EM ACIDENTES NUCLEARES E RADIOLÓGICOS

Nas  EVAM  realizadas  com  vítima  de  acidente  nuclear  e  radiológico  deverão  ser 

observadas medidas de segurança para a tripulação da aeronave a ser utilizada, de acordo com 

a  classificação  dos  radioacidentados  a  serem  aerotransportados,  os  quais  poderão  ser 

considerados irradiados ou contaminados: 

OSTENSIVO - 12-3 - REV.3



OSTENSIVO DGPM-405

a) Paciente Irradiado:

É todo paciente que foi exposto a uma fonte de radiação em elevadas doses, sem a 

proteção  adequada  (blindagem).  Os  mesmos  não  apresentam  material  radioativo  no 

organismo, portanto não representam risco de contaminação para o pessoal de saúde ou para a 

tripulação  da  aeronave,  devendo  receber  tratamento  convencional,  conforme  os 

procedimentos preconizados para vítimas de quaisquer outros tipos de acidentes.

b) Paciente Contaminado:

Consiste no paciente que manteve contato direto com material radioativo, o qual 

ficou depositado em seu corpo, na sua superfície (pele, roupas) ou internamente (por inalação, 

ingestão  ou  absorção).  A  presença  de  material  radioativo  faz  com  que  tais  pacientes 

permaneçam continuamente irradiando e sendo irradiados, oferecendo risco para terceiros, até 

que  seja  possível  sua  descontaminação,  o  que  nem sempre  é  exequível  em um primeiro 

momento. 

O paciente contaminado necessita de cuidados especiais de transporte, os quais se 

fundamentam em dois princípios: 

I- Evitar o espalhamento da contaminação; e 

II-  Minimizar  os  riscos  inerentes  à  exposição  da  equipe  técnica  que  realiza  o 

transporte. 

O transporte de um paciente contaminado grave não deve ser retardado em função 

de  procedimentos  de  descontaminação,  sob  pena  de  agravamento  do  seu  quadro  clínico. 

Nesses  casos,  devem  ser  removidas  as  roupas  externas  da  vítima,  envolvendo-a  em 

vestimentas tipo EPI (macacão com capuz, luvas, máscara e cobertura tipo botas para os pés), 

tecido tipo TNT ou ainda, na ausência destes, com cobertores. 

A  Equipe  de  Saúde  deverá  obrigatoriamente  ser  composta  de  pelo  menos  um 

médico, um técnico de enfermagem e um especialista em radioproteção. A aeronave a ser 

utilizada  deverá  ser  revestida  internamente,  de  modo  a  prevenir  o  espalhamento  da 

contaminação  para  a  aeronave pelo  isolamento  de  contato  da  vítima  e de  suas  secreções 

corporais. Caso a vítima esteja em estado crítico, a aeronave deverá também ser configurada 

com equipamentos de suporte avançado de vida e supervisionada, sempre que possível, por 

Médico de Aviação. A atuação dos membros da Equipe de Saúde e da tripulação da aeronave 

que realizará o transporte de paciente radiocontaminado deve ser considerada uma exposição 

ocupacional  e  deve  atender  aos  limites  de  exposição  de  corpo  inteiro  preconizados  pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), de acordo com a tabela 1:
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Tabela 1. Limites ocupacionais para exposição de corpo inteiro.

12.6 - EVAM EM ACIDENTES HIPERBÁRICOS

Deverão ser coordenadas por um médico cursado em Medicina Hiperbárica.

12.7 - CLASSIFICAÇÃO DAS BAIXAS 

12.7.1 - Intransportáveis:

a) Casos com prognóstico fatal; 

b) Todos os pacientes abaixo mencionados, a não ser que os meios de assistência 

médica de que necessitem não estejam disponíveis no local:

I  -  pacientes  portadores  de  doenças  infecto-contagiosas  com  alto  risco  de 

transmissão pessoa a pessoa. Em caso de necessidade deverão ser tomadas medidas especiais 

de proteção para a equipe de saúde e tripulação; 

II  -  pacientes  com  imobilização  rígida  dos  maxilares,  quando  houver  a 

impossibilidade de remover a imobilização ou realizar a prevenção de broncoaspiração; 

III  -  Incapacidade  de  manter  oxigenação  e  ventilação  adequadas  durante  o 

transporte ou durante a permanência no local de destino pelo tempo necessário;

IV - Incapacidade de manter performance hemodinâmica durante o transporte ou 

durante a permanência no local de destino pelo tempo necessário;

V - Incapacidade de monitorar o estado cardiorrespiratório durante o transporte 

ou durante a permanência no local de destino pelo tempo necessário;
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VI – Presença de patologia ou condição não compensável durante o transporte 

que,  de acordo com os conceitos da medicina Aeroespacial,  possa sofrer agravamento em 

decorrência  de  variações  da  pressão  atmosférica,  temperatura,  vibração  e  acelerações 

previstas no ambiente hipobárico das atividades aeronáuticas;

VII -  Necessidade  de  equipamentos  vitais  que  não  possam  ser  substituídos 

durante o voo ou que não possam ser adequadamente fixados na aeronave sem colocar em 

risco a aeronave;

VIII – Presença de anemia severa, abaixo de 2,5 milhões de glóbulos vermelhos 

por milímetro cúbico (mm3) ou menos de 50% de hemoglobina, verificadas nas últimas 72 

horas antes do voo; e

IX  –  Presença  de  coleções  gasosas  nas  cavidades  corporais,  tais  como 

pneumotórax (exceto com dreno torácico).

12.7.2 - Transportáveis:

São todos os demais pacientes não incluídos na categoria anterior, e se classificam 

da seguinte maneira:

a) Classe 1

Esta classe compreende os pacientes psiquiátricos e se subdivide em:

I - Classe 1A: pacientes psiquiátricos graves, agitados. São transportados deitados, 

sedados  e  contidos  nas  macas  por  meio  de  cintos  de  segurança.  Requerem  cuidados 

permanentes;

II - Classe 1B: pacientes calmos, mas que em voo podem tornar-se agitados pondo 

em risco sua própria segurança, dos demais baixados ou da própria aeronave. Devem viajar da 

mesma maneira que as baixas de Classe 1A; e

III - Classe 1C: pacientes calmos, cooperativos, ambulatoriais, que podem viajar 

sentados, sob observação.

b) Classe 2 

Compreendem todos os pacientes que devem viajar deitados, com exceção dos 

classificados anteriormente. Esta classe subdivide-se em:

I - Classe 2A: pacientes imobilizados que em caso de uma eventual emergência 

não  podem  tomar  uma  atitude  de  defesa,  como  por  exemplo  os  portadores  de  grandes 

aparelhos gessados, imobilização de membros superiores e inferiores, etc.; e

II - Classe 2B:  pacientes que podem eventualmente movimentar-se, podendo 

assumir uma atitude de defesa sem auxílio em caso de necessidade.
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c) Classe 3 

Baixas que podem ser evacuadas em posição sentadas. São as chamadas baixas 

ambulatoriais, mas que exigem certa assistência de enfermagem durante o voo; e

d) Classe 4 

Baixas ambulatoriais que não necessitam de cuidados de enfermagem durante o 

voo e que nas emergências podem tomar conta de si próprias.

12.7.3 -  As baixas transportáveis são ainda divididas em 3 categorias e tipos, conforme a 

necessidade de assistência médica ou de enfermagem a bordo:

a) TIPO I

Compreende  as  baixas  que  necessitam  da  presença  de  médico  a  bordo  da 

aeronave de EVAM;

b) TIPO II 

Pacientes que necessitam de cuidados de enfermagem especializada e da equipe 

da EVAM; e

c) TIPO III 

Baixas  que  não  necessitam  dos  cuidados  da  equipe  da  EVAM  para  serem 

transportados.

12.8 - NOÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS NO TRANSPORTE EM HELICÓPTEROS  

EM FUNCIONAMENTO

12.8.1 - Aproximação

a) Pela frente ou laterais da aeronave sempre após autorização do piloto;

b) Evitar o rotor de cauda;

c) Não se aproximar correndo;

d) Nunca se aproximar vindo de um plano elevado;

e)  Observar  cuidados com objetos altos,  tais  como suportes de soro,  para evitar 

colisões com o rotor principal; e

f)  Fixar  cobertores  e  outros  objetos,  para  evitar  seu  desprendimento  com  o 

deslocamento de ar gerado pelo rotor.

12.9 - CONFIGURAÇÃO DE AERONAVE

Dependendo do tipo de aeronave a ser utilizada a configuração e a disposição interna 

dos  equipamentos  de  saúde  serão  distintos,  com  consequente  alteração  de  peso  e 

balanceamento na aeronave. 
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Em  transportes  aeromédicos  de  menor  complexidade,  o  uso  de  material  de  saúde 

portátil autônomo não requer, em geral, preocupação maior com esta questão. Entretanto em 

casos de maior complexidade (pacientes críticos), a utilização de equipamentos de maior porte 

(tais  como  respiradores,  monitores,  desfibriladores  e  ampolas  de  oxigênio),  exige 

considerações  especiais  que  garantam a  segurança  de  pacientes  e  tripulação  em caso  de 

movimentos bruscos da aeronave durante o voo. Recomenda-se, nesses casos, que a aeronave 

a realizar transporte aeromédico de alta complexidade apresente configuração pré-definida, 

com equipamentos conhecidos e carta de peso e balanceamento específica para este tipo de 

missão prevista no manual da aeronave.

Em  acordo  com  as  normas  e  legislações  específicas  vigentes  versando  sobre 

atendimento pré-hospitalar móvel e de acordo com o tipo de aeronave a ser utilizada e do tipo 

de  transporte  a  ser  realizado,  as  aeronaves  serão  dotadas  dos  seguintes  conjuntos  de 

equipamentos homologados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), materiais e 

medicamentos destinados ao atendimento pré-hospitalar móvel e ao transporte aeromédico, 

nas combinações suficientes às necessidades das vítimas aerotransportadas.

12.10 - VARIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DURANTE O VOO

Qualquer equipamento médico de suporte a vida está sujeito a variações em virtude da 

pressão atmosférica.  Todos os  equipamentos  médicos  que contêm gás  requerem cuidados 

especiais, pois estes podem se expandir ou contrair. 

12.10.1 - Infusão contínua intravenosa

O ar existente no frasco de soluções de grande volume se expande com o aumento 

da altitude, acelerando o fluxo intravenoso e, com a diminuição da altitude o fluxo fica mais 

lento,  tendo em vista  que o volume de ar  do frasco diminui.  Portanto  devem ser  usadas 

bombas  de infusão para evitar  as alterações  no gotejamento  de soro e  a  perda do acesso 

venoso.

Recipientes de vidro contendo soluções intravenosa (IV) podem explodir com a 

redução da pressão atmosférica.

A expansão do gás no interior dos frascos de soluções IV aumenta o fluxo e torna 

difícil  o  controle  de  infusões  de  dopamina,  nitroprussiato  etc.,  que  necessitam  ser 

cuidadosamente  administradas.  O  ideal  é  que  bombas  infusoras  sejam  utilizadas 

principalmente para infusões de soluções críticas.
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12.10.2 - Cânulas endotraqueais

As  cânulas  endotraqueais  também  são  afetadas  pelas  alterações  barométricas. 

Assim sendo devemos prevenir a ruptura do “cuff” ou a pressão excessiva na parede traqueal 

durante  a subida,  que podem ocasionar  isquemia  da traqueia ou a  diminuição da pressão 

ocasionando uma inadequada vedação na descida.

12.10.3 - Fluxômetros e cilindros de gás

Os fluxômetros de oxigênio não são precisos em altitudes superiores a 8.000 pés. 

Os  cilindros  de  oxigênio,  gás  anestésico  ou  ar  comprimido  transportados  em  aeronaves, 

devem possuir válvulas de segurança que permitam o escape do gás acima de um determinado 

limite de pressão, para evitar sua explosão em ambientes hipobáricos e preferencialmente ser 

utilizado fluxômetro similar ao modelo “YOKE”.

12.10.4 - Respiradores

Respiradores  controlados  pneumaticamente  podem  apresentar  um  aumento  do 

volume  corrente,  tempo  inspiratório,  taxa  de  fluxo  e  tempo  expiratório,  diminuição  da 

frequência  e  alteração  no tempo  inspiratório/expiratório  (I:E).  Desta  forma  o  ideal  é  que 

utilize-se respiradores microprocessados menos sujeitos as variações de altitude.

12.10.5 - Aferição da pressão arterial

O manguito do esfigmomanômetro deve ser mantido desinsuflado pois a expansão 

do gás em seu interior pode provocar isquemia do membro superior.  Utilizam-se também 

equipamentos de aferição digital pois o ruído do interior da cabine do helicóptero impede a 

ausculta.

12.11 - CUIDADOS GERAIS COM O PACIENTE AEROTRANSPORTADO

É importante possuir informações básicas a respeito do quadro clínico do paciente, 

antes do início da missão, para que possa ser realizado o preparo prévio da aeronave e da 

tripulação aeromédica. Uma boa assistência inicia-se no hospital de origem, que é direcionada 

ao  reconhecimento,  prevenção  e  correção  de  instabilidades  hemodinâmica  e  ventilatória, 

principalmente quanto ao ajuste dos parâmetros da prótese respiratória e ainda, imobilização 

adequada  do  paciente  ao  equipamento  de  transporte.  Deve  a  equipe  médica  avaliar 

previamente o paciente no hospital antes de se realizar o transporte.

Os cuidados com o paciente em voo estão voltados para corrigir  e/ou diminuir  os 

efeitos da altitude no organismo, bem como os efeitos das forças gravitacionais e aqueles 

provocados pelo funcionamento da aeronave. Para tanto, quanto ao sentido, o paciente deve 

ser posicionado no sentido céfalo-caudal.
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12.11.1 - Cuidados com o Sistema Nervoso e os Órgãos dos Sentidos.

a) A monitorização do nível de consciência deve ser continuamente avaliada pela 

enfermagem e a comunicação com o paciente deve ser mantida a fim de reduzir a ansiedade e 

o stress;

b) O posicionamento  adequado  da  cabeça  em relação  ao  corpo,  bem como  a 

utilização de imobilizadores é de extrema importância para reduzir os efeitos da vibração e 

aumentar o conforto do paciente dentro da aeronave, principalmente em casos de pacientes 

inconscientes,  com traumatismo raqui-medular  (TRM),  além de  facilitar  o  manuseio  pela 

equipe médica; 

c) A utilização de protetores auriculares é outro cuidado importante na redução do 

ruído e consequentemente favorece a redução do stress;

d) Para o paciente com traumatismo craniano, é fundamental o posicionamento 

cefálico em relação a proa da aeronave, a fim de potencializar os efeitos das acelerações do 

deslocamento da aeronave, concentrando desta forma maior fluxo de sangue nas extremidades 

inferiores, reduzindo o risco de aumento na pressão intracraniana principalmente durante a 

decolagem; e

e) Em pacientes com trauma ocular penetrante pode haver extrusão do conteúdo 

ocular, sendo importante a manutenção do curativo compressivo.

12.11.2- Cuidados com o Sistema Respiratório

a) Deve-se monitorizar o paciente com oximetria durante todo o transporte;

b)  Nos caso da necessidade do uso da ventilação mecânica,  principalmente nos 

pacientes que devam ser transportados hiperventilados é altamente recomendável o uso de 

capnógrafo;

c)  Em relação às cânulas traqueais  com “cuff”,  estas devem ser insufladas com 

água, pois se forem infladas com ar poderão expandir-se e comprometer a traqueia durante a 

decolagem e o voo, ou esvaziar na descida. Da mesma maneira, deve-se evitar a utilização de 

respiradores de controle pneumático pois a expansão dos gases pode determinar aumento no 

volume corrente, tempo inspiratório e fluxo. A umidade relativa do ar no interior da cabine é 

muito escassa, exigindo gases umidificados para assistência respiratória;

d) Observar formação de pneumotórax hipertensivo nos pacientes ventilados artificialmente;

e) Aspirar tubos endotraqueais para manter uma ventilação adequada;

f) Controlar os parâmetros do respirador por meio dos valores capnometria e oximetria;
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g) Pacientes com pneumotórax podem ter seu quadro de insuficiência respiratória 

agravada se forem transportados sem dreno de tórax instalado e pérveo. Devido à pequena 

distância entre o doente e o assoalho do helicóptero, deve-se utilizar um sistema de drenagem 

com válvula unidirecional (válvula de Heimlich), principalmente para se evitar o retorno do 

conteúdo do frasco de drenagem para dentro da cavidade torácica durante manobras mais 

bruscas; e

h) Manter drenos de tórax desobstruídos.

12.11.3- Cuidados com o Sistema Cardiovascular

a)  Pacientes com líquidos em terceiro espaço apresentam extravasamento destes, 

do espaço intravascular para o interstício quando existe redução da pressão atmosférica. Essa 

condição,  frequentemente  observada  em pacientes  com insuficiência  cardíaca  congestiva, 

nefropatias e hipoproteinemia, pode agravar o quadro levando à hipotensão arterial;

b)  A monitorização  cardiológica  e  da  pressão  arterial  em equipamento  digital, 

torna-se importante para detectar, a qualquer tempo, instabilidade hemodinâmica; 

c) Em casos onde seja necessária realizar cardioversão elétrica na vítima aerotransportada, 

todos  os  cuidados  de  isolamento  deverão  ser  tomados  de  forma  rígida  pelo  risco  de 

transmissão da corrente elétrica aplicada aos circuitos elétricos da aeronave e consequente 

dano dos mesmos; e

d) Atenção deve ser mantida durante todo o transporte para evitar-se a introdução 

inadvertida de bolhas de ar na circulação do paciente durante a administração endovenosa de 

líquidos e medicamentos, gás este que sofrerá expansão de seu volume com a altitude, o que 

pode resultar em embolia gasosa.

12.11.4 - Cuidados com os Sistemas Digestório e Urinário

a) Sonda nasogástrica tem indicação de uso nas seguintes condições:

I – Nas distensões gástricas, devendo permanecer aberta, pois com o aumento 

da altitude os gases se expandem, podendo acarretar vômitos e possíveis broncoaspirações;

II - Em caso de obstrução intestinal, em pós-operatório de cirurgia abdominal 

recente  ou  qualquer  condição  que  provoque  íleo  paralítico,  devendo  permanecer  aberta 

durante o voo para prevenir distensão abdominal;

III  -  Em pacientes  com  imobilização completa  em prancha rígida ou colete 

imobilizador tipo “KED”, além de colar cervical e imobilizador de cabeça.; 

b) As sondas vesicais de demora devem ser mantidas abertas para evitar expansões 

gasosas e eliminar facilmente a urina; e 
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c) Os balonetes de cateteres nasogástricos e vesicais deverão ser preenchidos com 

água para evitar a explosão dos mesmos com a altitude.

12.11.5 - Cuidados com o Sistema Músculo-esquelético

a)  No  caso  de  tração  ortopédica,  a  mesma  deverá  ser  interrompida  durante  o 

transporte e retomada no hospital de destino, tendo em vista que os movimentos da aeronave 

em voo causam a aceleração e desaceleração, que podem interferir na tensão aplicada;

b)  Vítimas de politraumatismo,  principalmente aquelas com suspeita de TCE e 

TRM, deverão ser transportadas com imobilização da cabeça e do corpo por colares cervicais 

e pranchas longas com imobilizador de cabeça e cintos de segurança tipo “aranha”; e

c)  Nos  casos  de  imobilização  de  membros,  deve-se  utilizar  talas  e  outros 

dispositivos  de  imobilização  nos  segmentos  afetados,  estando  contraindicado  o  uso  de 

dispositivos infláveis de imobilização pelo risco de isquemia da extremidade imobilizada com 

o aumento da altitude.

12.11.6 - Cuidados com a Temperatura Corporal e com o Estado de Hidratação 

a) A altitude causa a redução da temperatura ambiente, podendo causar quadro de 

hipotermia.  É  recomendado  o  uso  de  manta  térmica  aluminizada  ou  cobertores,  além da 

monitorização da temperatura do paciente; e

b) A desidratação no ambiente hipobárico de baixa umidade pode agravar estados 

hipovolêmicos prévios, devendo-se oferecer líquido conforme a necessidade e a possibilidade 

de cada paciente, isto é, oral ou endovenoso, além da administração de oxigênio umidificado, 

evitando o ressecamento mucoso.

12.11.7 -  Medidas para diminuir os  efeitos  das  vibrações  sobre  os  tripulantes  e  

pacientes

a) Correção postural da coluna durante o manuseio do doente e em todo o voo, 

caso possível;

b) Separação do doente da estrutura da aeronave, por meio de macas suspensas ou 

acolchoadas;

c) Limitação do tempo de exposição às vibrações; e

d) Evitar voos a baixas altitudes (< 500ft), em baixas velocidades e com manobras 

bruscas durante o transporte.
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 CAPÍTULO 13

APOIO ODONTOLÓGICO EM OPERAÇÕES NAVAIS

13.1 – PROPÓSITO

O propósito  deste  capítulo  é  fornecer  informação  específica  sobre  apoio  de  saúde 

odontológico nas ações navais operativas , quando o cirurgião-dentista faz parte da equipe de 

saúde, com a missão de realizar atendimentos odontológicos aos militares envolvidos com 

estas atividades, bem como às vítimas de sinistros graves e/ou acidentes de massa.

13.2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O  apoio  odontológico  aos  militares  envolvidos  com  os  meios  navais  operativos 

compreende  atividades  preventivas,  assistenciais,  emergenciais  e  operativas,  que  serão 

exercidas  por  um oficial  cirurgião-dentista,  preferencialmente  especializado  em cirurgia  e 

traumatologia buco-maxilo facial, por tratar-se de uma especialidade  da odontologia que lida 

diretamente com os traumas faciais, e com as emergências odontológicas que mais acometem 

os nossos militares durante as operações e exercícios, permitindo, um apoio inestimável ao 

oficial  médico que também estará no teatro de operações, envolvido com as atividades de 

apoio à saúde, permitindo a plena atuação dos meios navais envolvidos. Os ambientes aos 

quais  os  militares  são  expostos,  ao  exercerem  suas  atividades  junto  aos  meios  navais 

operativos,  são os mais hostis possíveis, pois envolvem atividades em ambientes terrestre, 

glacial,  submarino  e  aéreo,  bem como  os  expõem aos  efeitos  imprevisíveis  durante  uma 

possível guerra NBQ, sendo de extrema importância o trabalho conjunto do cirurgião-dentista 

e  do  médico,  onde o  primeiro  irá  auxiliar  sobremaneira  as  atividades  de  apoio  à  saúde, 

comandadas por este último, permitindo que o grau de higidez necessário ao militares em 

combate seja prontamente restabelecido.

13.3 – PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DE APOIO ODONTOLÓGICO

A preparação deve obrigatoriamente levar em consideração fatores como:

13.3.1 – Atendimento Preventivo

O oficial  cirurgião-dentista  deverá ministrar  palestras sobre cuidados de higiene 

oral  aos  militares,  já  que  os  mesmos  por  estarem  envolvidos  com  a  missão  tendem  a 

negligenciar os cuidados básicos com a saúde oral em detrimento ao cumprimento da missão, 

podendo haver militares com problemas dentários graves que necessitarão de tratamento de 

urgência, ficando afastados da linha de ação. Basicamente o cirurgião-dentista deverá possuir 

um macro modelo contendo a arcada dentária, modelos de escovas de dente, cartazes e folders 

para orientações sobre técnicas de escovação e/ou anatomia dentária.

13.3.2 – Atendimento Assistencial

O  cirurgião-dentista  deverá  prover  os  materiais  e  equipamentos  odontológicos 
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necessários, que estarão diretamente ligados à quantidade de militares e ao tempo total que a 

assistência será prestada. Nestas situações existe a necessidade de instalações odontológicas, 

elétricas e hidráulicas para que sejam instalados os equipos odontológicos a fim de realizar os 

procedimentos necessários.

13.3.3 – Atendimento Emergencial

O oficial  cirurgião-dentista  deverá  estar  preparado para  executar  o  atendimento 

primário  no  local  que  se fizer  necessário,  sendo os  traumas  de  face  e  dentários  os  mais 

comuns  de  acontecerem,  logo  que  houver  condições  propícias,  solicitar  que  a  cadeia  de 

evacuação transporte o militar para um local seguro e abrigado, para executar o tratamento 

cirúrgico adequado. Nos traumas de face, o militar deverá ser encaminhado ao hospital de 

campanha ou de retaguarda,  bem como aos navios de recebimento de baixa que possuam 

centro cirúrgico, onde receberá o tratamento da equipe cirúrgica, que contará com o apoio do 

cirurgião buco-maxilo facial onde o médico será o chefe da equipe cirúrgica.

13.3.4 – Tempo de Atendimento

O tempo total para cada tipo de atendimento deverá ser levado em conta, quando 

aplicado  aos  atendimentos  preventivos  e  assistenciais,  uma  vez  que  os  atendimentos 

emergenciais são dependentes da demanda existente. O tempo irá influenciar na quantidade de 

materiais e equipamentos necessários ao cumprimento da missão.

13.3.5 – Localização

A  fim  de  que  não  haja  interrupção  do  funcionamento  em  virtude  de  falta  de 

material, o local onde será prestado o apoio odontológico, deverá ser o mais próximo possível 

do centro fornecedor, pois os materiais de consumo, por serem muito específicos, requerem 

uma correta previsão das quantidades a serem enviadas, e as condições do terreno certamente 

influenciam na rapidez da obtenção, da reposição de equipamentos e insumos, bem como a 

própria manutenção deste fluxo de atendimento.

13.4 – ASPECTOS ABORDADOS DURANTE A PREPARAÇÃO

13.4.1 – Treinamento

Os oficiais cirurgiões-dentistas além de possuírem uma formação em Atendimento 

Pré-Hospitalar (APH) poderão participar de cursos e adestramentos em resgate, orientação, 

sobrevivência, mergulho, salto e montanha, para que possam fazer parte de uma EqS, de um 

meio operativo, de um HCmp, ou de uma Unidade Médica em uma Operação de Manutenção 

da Paz (OMP), mesmo quando os meios convencionais de transporte de pessoal não possam 

ser utilizados, prestando apoio incondicional à tropa, em conjunto com a equipe médica, em 

qualquer terreno em que os meios operativos navais estejam atuando.
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13.4.2 – Medicamentos

Por  estar  operando  em  regiões  isoladas,  a  determinação  das  necessidades  de 

materiais  odontológicos,  deve  contemplar  quase  a  totalidade  das  especialidades 

odontológicas.

A fim de evitar perdas de material, deverá ser dada atenção especial ao prazo de 

validade dos medicamentos, no início e ao final da comissão. O armazenamento deve ser 

feito em local climatizado e que não apresente variações bruscas de temperatura,  levando 

sempre em consideração o tempo total do atendimento.

13.4.3 – Equipamentos

O equipamento odontológico deverá ser portátil, de fácil transporte e deverá ter a 

possibilidade de funcionar de forma autônoma, nos locais onde a rede elétrica, hidráulica e  

de esgotos não seja disponibilizada.

13.4.4 – Prontuários Médicos Específicos

O oficial cirurgião-dentista organizará um prontuário para cada militar que tenha 

sido atendido, bem como será responsável pelo correto preenchimento do Prontuário Médico 

Individual (PMI) ou da ficha odontológica, no que tange às anotações específicas das arcadas 

dentárias,  que poderão servir de auxílio no reconhecimento de algum cadáver  de militar, 

onde meios convencionais de identificação não possam ser aplicados.

13.4.5 – Assistência Social

A existência de um serviço odontológico estruturado, com atividades preventivas e 

assistenciais, melhora a autoestima dos militares envolvidos com os meios operativos navais, 

mantendo os mesmos em condições de higidez apurada e minimizando as possíveis perdas de 

elementos dentários e estabelecendo um bem estar e uma maior tranquilidade da tripulação.

13.5 - ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS REALIZADAS NOS NAVIOS

Oficiais  Cirurgiões-dentistas  que  servem  a  bordo  de  navios  prestam  atendimento 

odontológico ambulatorial desenvolvendo ações de prevenção e promoção da saúde bucal e 

em caso de emergências odontológicas.

Além disso, atuam nas áreas de:

13.5.1 - Higiene

Realizando  palestras  de  caráter  educativo  e  ações  visando  a  disseminação  de 

informações sobre as patologias orais e maxilofaciais mais prevalentes.

13.5.2 - Prevenção

Por meio de consultas de rotina, onde são executados os procedimentos de terapia 

periodontal  básica (TPB) e profilaxia  dentária,  bem como na aplicação tópica de flúor e 

atividades de orientação individual e coletiva.
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13.5.3 - Atendimento Ambulatorial

Os Oficiais Cirurgiões-Dentistas embarcados desenvolvem  ações de prevenção e 

promoção da saúde bucal nas diversas áreas clínicas dependendo das facilidades do meio 

operativo.  Serão  realizados  procedimentos  em  nível  de  atenção  básica  dependendo  da 

qualificação profissional do Oficial Cirurgião-Dentista embarcado e do material existente na 

OM.  Executam  ainda,  o  encaminhamento  dos  casos  de  maior  complexidade  para  a 

Odontoclínica Central da Marinha (OCM), ou OM de referência da área. 

13.5.4 - Apoio às Atividades Periciais

As atividades  periciais  do  Cirurgião-Dentista  embarcado  são  desenvolvidas  em 

caráter periódico visando as inspeções previstas nas normas em vigor.

13.5.5 - Atividades Administrativas

Compreendem, dentre outras:

a) a confecção do mapa estatístico de atendimento;

b) a requisição de medicamentos e apósitos;

c) a confecção de expedientes de rotina; e

d) censo odontológico. Este censo poderá ter início na admissão do militar na OM 

durante avaliação odontológica.

13.5.6 – Atividades Operativas

Além das atividades descritas, o Cirurgião-Dentista atua fazendo parte da equipe 

médica nos casos de atendimento às vítimas de sinistros graves e/ou AMV, utilizando-se 

para isso de sólidos conhecimentos de APH, obtidos por meio de cursos e adestramentos 

específicos.
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