
19 

The Way of the warrior(s) nº19  
Revista Online — Agosto de 2017  

propriedade da ACADO (5 tiragens anuais) 

Associação de Colecionadores e Atiradores do Oeste 

Iraque e Curdistão 
MEDCAP  

Medical Civilian Assistance Program  



N os arredores de Mosul, no norte do 

Iraque, equipas de uma organização não-

governamental (ONG) e sem fins lucrativos, 

chamada HASF – Humanitarian Aid and 

Security Forces (http://dvmhasf.org/), prestam 

assistência médica aos Militares Iraquianos, 

Curdos e Milícias Cristãs associadas ao 

Exercito Iraquiano, assim como aos 

deslocados pela guerra (IDP-internally 

displaced persons). Desde que o daesh, ou o 

auto proclamado estado islâmico do Iraque e 

do levante (ISIL - islamic state of iraq and the 

levant), tomaram uma parte do norte do Iraque, 

estas milícias são as únicas pessoas a habitar 

as cidades Cristãs das Planícies de Nínive 

(Nineveh Plains).  
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Medicina Dentária e Cirurgia Oral 

como um Programa Médico de 

Assistência Civil (Medical Civilian 

Assistance Program - MEDCAP) 

1– Equipa HASF com 
militares Iraquianos. 

2– Ensino de técnicas TCCC. 
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Este ano, à medida que a luta 

se concentrava em 

reconquistar Mosul, o Exército 

Iraquiano e as Forças Especiais 

Ocidentais não tinham 

recursos suficientes para 

estarem presentes em todo o 

território vítima do conflito, 

então estas milícias eram a única coisa que 

impedia a organização terrorista de retomar 

estas cidades. Infelizmente estas pessoas não 

tinham nem terão tão cedo quaisquer 

recursos Médicos, exceto pela presença de 

organizações como a HASF. 

3– A ajuda médica 
Internacional aos 
IDP (internally 
displaced persons) é 
essencial para o 
esforço de Guerra. 

4– As Milícias Cristãs 
Iraquianas eram os únicos 
militares que protegiam os 
locais sagrados da região. 



www.originalsoegear.com 

s.o.e. -best  

bomb proof gear 

on the planet 
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Com uma mistura de voluntários de diversas 

áreas de trabalho que vão desde PMC 

(Private Military Contractors), Engenheiros 

Mecânicos, 

Paramédicos e 

Médicos 

Dentistas, todos 

têm algo em 

comum que é uma 

vasta experiência 

em alguns dos 

ambientes mais 

austeros do 

mundo. O que fez 

com que a HASF, 

em conjunto com 

o governo local 

Curdo, 

conseguisse coordenar o movimento das 

suas equipas até à linha da frente do 

combate ao terrorismo e realizar delicadas 

missões. 

5– Kit de Campanha de Cirurgia 
Oral usado pelos 18d special 
forces medical sergeant do 
Exercito Norte Americano e aqui 
melhorado pelo Doctor of 
Dental Surgery da HASF.  

7– Linha da Frente da Região 
Autónoma do Curdistão.  



Os programas MEDCAP são algo que as 

Forças de Operações Especiais (SOF-Special 

Operations Forces) usam muitas vezes para 

ganhar a confiança dos 

habitantes locais do País 

em que estão a trabalhar. 

Nesse caso concreto, 

todos os profissionais de 

Saúde locais tinham sido 

deslocados e, ou haviam 

fugido para outras 

cidades, ou até mesmo 

para fora do País. Os 

soldados que haviam 

permanecido e alguma da 

população que os 

ajudava sofriam sérios 

problemas médicos, 

especialmente ao nível Oral o que estava a 

condicionar muito a sua capacidade de 

combate.  
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9– Viaturas das Forças de Operações 
Especiais Iraquianas (ISOF). 

8– Os 
recursos 
são muito 
escassos 
na área e 
manter uma 
boa higiene 
oral é 
essencial 
para as 
Crianças 
afetadas.. 
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Equipamos as Forças Armadas  

Portugueses com Marcas de Elite: 

 - AimPoint 

 - Brugger & Thomet 

 - Schmidt & Bender 



 

 

 

 

  

  

 

 

NATO Special Operations 

Forces (NATO SOF) 

Força de Operações Especiais do Exército 

Português no Exercício Real Thaw 2017 

 

Cerca das das 11h, chega a ordem à FOB (Forward Operational Base), onde es-

tá instalada a Task Unit (TU) Alpha 2 da Força de Operações Especiais do Exer-

cito Português, para equipar e preparar para sair em 15min. Um High Value 

Target (HVT) foi detetado e encontra-se em movimento numa viatura.  

A missão será a intersecção e interdição dessa viatura (vehicle interdiction). 

Irão infiltrar duas equipas nos Helicópteros ligeiros Alouette 3 da Força Aérea 

Portuguesa (FAP), até duas posições distintas, irão então apoderar-se de duas 

viaturas civis, onde uma depois será usada para seguir o alvo e a outra irá ser 

utilizada para armar uma emboscada bloqueando a estrada e assim captura-

rem o HVT. Dois F18 Espanhóis estariam na aérea para qualquer contingência.  

train for the worse,  

train with the best. 



Não sendo ainda seguro para o retorno de 

pessoal Médico e com todas as clínicas e 

hospitais destruídos na área, foi emitido um 

pedido de assistência à HASF. Com equipas 

de Forças de Operações 

Especiais (Special Forces) do 

Exército dos EUA (Estados 

Unidos da América) a operar nas 

proximidades, esta foi uma 

oportunidade perfeita para 

explorar a doutrina que 

transforma Médicos 

convencionais em 

multiplicadores de força na luta 

de Contrainsurgência (COIN- 

Counterinsurgency). Para um 

Comandante num teatro de 

operações, os efeitos a curto 

prazo da ajuda Médica podem 

ser significativos, particularmente se estiver a 

combater um grupo terrorista perigoso e 

estiver dependente da boa vontade e apoio da 

população local. 

  10 The Way of the Warrior(s)                 Agosto 2017 

10– Clínica 
Improvisada num 
posto avançado do 
Exército Iraquiano. 

11– Forças Especiais dos 
U.S.A. São uma presença 
constante na área de 
Operações da HASF. 



Neste caso a HASF focou-se principalmente na 

parte de Medicina Dentária (DENTCAP - Dental 

Civic Action Program) do MEDCAP, no entanto, 

esta é uma das partes 

mais cruciais deste 

conceito. Porque, não só 

a dor e infeções orais 

são muito incapacitantes 

para qualquer força de 

combate, mas porque se 

consegue efeitos a longo 

prazo, pois quando a 

equipa Médica 

abandonar a área, 

mesmo que o governo e 

entidades oficiais de 

Saúde não voltem tão cedo, consegue-se 

dinamizar a Saúde Oral, com bocas mais 

saudáveis, embora com menos dentes. 
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12– Alguns 
locais 
religiosos 
foram 
profundamente 
massacrados 
pelo daesh. A 
HASF deslocou-
se a alguns, de 
modo a ajudar 
as populações 
e militares que 
permaneciam na 
área. 

13– Infelizmente, 
A presença de 
infraestruturas 
destruídas, é um 
cenário comum. 



Extreme  situations demand  

for  extreme  equipment 
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Para a missão que aqui descrevemos, as 

equipas deslocaram-se em viaturas civis sem 

blindagem (soft skin) Toyota Land Cruiser, esta 

é uma das viaturas mais acessíveis no Médio 

Oriente e a organização gosta de usar táticas 

que fazem lembrar as de 

certas patrulhas de longo 

raio de ação no deserto. 

Em cada equipa de 5, todo 

o equipamento era 

transportado numa única 

viatura para que 

permanecessem os mais 

discretos possíveis. O 

espaço de armazenamento 

na viatura era apertado, os 

locais onde iriam montar 

as clínicas improvisadas 

tinha que ser bem 

estudado de acordo com a localização e a 

segurança disponíveis. Então, para além de 

tudo o que necessitavam para sobreviver, a 

equipa tinha um kit de Medicina Dentária muito 

simples mas altamente eficaz.  

  14 The Way of the Warrior(s)                 Agosto 2017 

15– As viatura Toyota 
são muito comuns no 
Médio Oriente. 

14– Clínica de 
Medicina 
Dentária 
Improvisada 
numa das 
cidades Cristãs 
aos arredores 
de Mossul. 



A maioria dos soldados 

e população não tinham 

sequer acesso a 

escovas ou pasta de 

dentes.  

De modo que a equipe 

além dos tratamentos 

que tinha como objetivo 

executar, também 

providenciou o ensino de técnicas de higiene 

oral, e de acordo com as necessidades, fez-se 

a distribuição de artigos de higiene e 

medicamentos que haviam sido doados pelos 

patrocinadores da HASF. 
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16– Antes de 
chegar ao terreno 
é importante a 
Verificação de 
Inventário e 
confirmação que 
toda a medicação 
está de acordo 
com as guidelines 
locais. 

17– Distribuir sorrisos 
também faz parte da 
ajuda e por vezes é a 
melhor maneira de 
conquistar a população. 



Extrair um dente do siso incluso e infetado no 

meio de um aquartelamento de uma milícia 

cristã na vizinhança de Mosul não é uma tarefa 

fácil. Especialmente quando há combates e 

VBIED (Vehicle Born Improvised Exploding 

Device) a explodir na vizinhança. Os 

tratamentos tinham que ser bem planeadas e 

um bom carregamento de antibióticos, anti-

inflamatórios e analgésicos também fazia parte 

do kit. Para alguns casos, os pacientes 

iniciavam a terapia antibiótica 3 dias antes das 

intervenções cirúrgicas. Noutros casos, não 

era possível voltar a consultar os pacientes, e 

sem essa capacidade, a eficácia dos 

tratamentos poderá ser comprometida pelo 

perigo que representa executar certos 

tratamentos. Assim, muitas vezes, tinha que 

ser deixado ao critério dos pacientes se 

estivavam dispostos a aproveitar a 

oportunidade de serem tratados ou não. 

Alguns deles tinham dores tão angustiantes 

que assumiam o risco, mas para a equipe 

Médica da HASF, isso criou alguma tensão 

pois cria-se um conflito entre providenciar 

assistência médica a essas pessoas, e caso 

esta não seja bem-sucedida, o possível 

fracasso da guerra psicológica (PSYWAR- 

Psychological Warfare) da missão MEDCAP. Se 

o tratamento funcionasse, missão cumprida, 

mas se o paciente ficar em sofrimento ou 

contrair uma infeção ou sofrer outro tipo de 

complicações, o papel da ONG poderia ser 

posto em causa e comprometer o objetivo 

pretendido. 
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18– Exodontia de 
um dente do Siso 
infetado. O 
militar em 
questão 
conseguiu voltar 
ao Combate três 
dias após o 
tratamento e 
sem ser 
evacuado. 





O MEDCAP é uma ferramenta política muito 

poderosa, se conduzida corretamente. Em 

1960, os EUA iniciaram estes programas 

durante a Guerra do Vietnam, 

inicialmente para os militares 

Vietnamitas e mais tarde para 

civis Vietnamitas. O objetivo 

principal era ganhar os "corações 

e mentes" das pessoas. Hoje, 

pode ser muito mais do que isso, 

o Governo e as ONG podem ajudar 

a construir e desenvolver 

infraestruturas médicas e prestar 

assistência humanitária às nações 

envolvidas em conflitos e que têm 

recursos médicos inadequados. É 

mais que reconhecido que o 

sucesso de qualquer guerra depende 

principalmente do controle ou uso das Forças 

locais e da obtenção de apoio da população. 
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20– Escolta com 
viaturas MRAP. 

19– O uso de 
anestésicos 
modernos permite 
executar 
tratamentos 
complexos mesmo 
num cenário de 
guerra como 
este. 



Notas Finais 

O s profissionais de Saúde 

participam com facilidade 

em Missões Humanitárias quando 

sentem que estão participar algo 

útil.  

Mas quando estamos a falar de 

fornecer esse mesmo apoio na linha de frente 

de uma guerra, apenas alguns têm as 

habilitações e principalmente a motivação 

para o fazer. 

Salvar vidas, educar, tratar doenças, melhorar 

a saúde, prestar um serviço em que as 

pessoas deixam de sofrer e estejam capazes 

de lutar pela segurança do seu País é uma 

tarefa muito importante a desempenhar.  

Para organizações como a HASF é muito mais 

gratificante salvar uma vida do que tirar 

uma... 
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21– A presença de IED 
apresenta um perigo 
constante a este 
tipo de missão.  

22– O fumo provocado por 
um ataque do daesh bem 
perto de uma das 
clinicas improvisadas 
pela HASF. 
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