AGENTES QUÍMICOS IRRITANTES
Agentes Químicos Irritantes (chemical irritants - CIs, na denominação em inglês), geralmente conhecidos como gás lacrimogêneo e spray de pimenta, são
utilizados para o controle de multidões pelas agências de aplicação da lei em todo o mundo. Embora se considere, frequentemente, que os AQIs causam
ferimentos leves e temporários, descobertas a partir de uma revisão sistemática da literatura médica realizada pela organização Physicians for Human Rights
identificaram níveis preocupantes de morbidade e, até mesmo, casos de morte causadas por essas armas. Os AQIs são inerentemente indiscriminados e,
portanto, o risco de expor transeuntes e indivíduos que não são alvos intencionais, incluindo pessoas vulneráveis, é alto.
HISTÓRIA

Os AQIs mais comuns são o agente CS (clorobenzilideno malononitrilo), agente OC (cloroacetofenona) e a sua forma sintética, também conhecida como PAVA (vanililamida ácido pelargónico ou capsaicina II). O agente CS foi
desenvolvido na década de 1920 nos Estados Unidos e implementado como armamento militar. Ele se tornou uma arma usada com frequência na segunda metade do século XX e ficou conhecido por ser usado pelo exército americano
na Guerra do Vietnã. O agente OC também foi desenvolvido pelos Estados Unidos e, a princípio, usado como um agente de dissuasão contra animais selvagens (e pelo Serviço Postal dos Estados Unidos contra cães). O agente OC se
tornou uma arma de aplicação da lei no final da década de 1980. O uso dos AQIs é proibido em guerras, mas é permitido para a manutenção da ordem segundo a Convenção sobre Armas Químicas (1993).

COMO FUNCIONAM

OS AQIS SÃO IRRITANTES SENSORIAIS POTENTES QUE CAUSAM DOR E INFLAMAÇÃO POR MEIO DE MÚLTIPLOS MECANISMOS.
AGENTE OC E PAVA
Estes agentes atuam sobre receptores de dor e temperatura
(TRPV1) para causar sensações de queimação e dor severa. Já que
o OC é um óleo, mesmo pequenas concentrações podem penetrar
na pele e entrar nas membranas mucosas, causando desconforto
grande e prolongado (de vinte a noventa minutos).
AGENTE CS (2-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILO) é um pó branco denso que é misturado
com um solvente e, em seguida, transformado em aerossol, aquecido ou detonado para
ser disperso no ar. Em baixas concentrações, os efeitos do CS podem ser temporários, mas
concentrações mais elevadas são conhecidas por causar lesões permanentes e morte.

AGENTE CS
Quando o agente CS entra em contato com a água, suor ou óleo na pele ou nas membranas mucosas de uma pessoa, ele se dissolve
e se torna um líquido ácido doloroso. A umidade no trato respiratório e nas membranas mucosas, como boca, olhos e nariz, é uma
das razões pelas quais estes órgãos tendem a ter maior sensibilidade a esse composto. O calor e a umidade na atmosfera também
podem amplificar os efeitos do CS. O agente CS também é um agente alquilante com o poder de reagir com diferentes produtos
químicos no sistema metabólico do corpo, podendo causar lesão tecidual por meio da inativação de enzimas.

AGENTES COMUNS

AGENTE OC/SPRAY DE PIMENTA (OLEORRESINA CAPSICUM) é a substância química ativa
da pimenta de caiena que torna as pimentas picantes e está disponível em diferentes
concentrações como óleo e solvente, e o PAVA (vanililamida ácido pelargónico ou
capsaicina II) é a sua forma sintética mais potente.

FORMAS DE UTILIZAÇÃO
GRANADA OU PROJÉTIL
Este método de uso produz uma nuvem de produtos químicos, geralmente dentro de sessenta
segundos, que é indiscriminada por natureza e pode se espalhar a alvos não intencionais
e transeuntes. Às vezes, granadas de gás são deliberadamente utilizadas como projéteis,
disparadas diretamente contra manifestantes a curta distância.

SPRAY
Jatos de aerossol de agentes irritantes podem ser lançados a distâncias
de 2,4 a 3,6 metros em rajadas de um a dois segundos, o que possibilita
que doses potencialmente mais elevadas de agentes químicos atinjam
diretamente pessoas ou grupos-alvo.

OUTROS MÉTODOS
Os AQIs também podem ser dissolvidos na água para serem
utilizados em canhões de água ou mangueiras de bombeiro, ou
em pó no interior de projéteis esféricos com revestimento fino
(semelhante à tinta dentro uma bola de paintball).

EFEITOS NA SAÚDE

Os AQIs podem causar ferimentos a diversos sistemas
diferentes do corpo, dependendo do tempo de exposição,
das concentrações, da possibilidade de a pessoa
exposta deixar a área e das condições médicas ou de
vulnerabilidades anteriores.

PSICOLÓGICO
Os sintomas físicos gerados pelos AQIs, muitas vezes, causam desorientação e agitação,
o que pode levar a um estado de medo, ansiedade e pânico. Em alguns casos de exposição
prolongada e repetida aos AQIs nos contextos de protestos, sintomas de transtorno de
stress pós-traumático foram documentados.

OLHOS

CARDIOVASCULAR

A irritação da membrana conjuntiva e da córnea produz
lacrimejamento, espasmos sem controle da pálpebra, vermelhidão
e dor. Os fortes espasmos podem levar as pálpebras a fechar com
firmeza e produzir cegueira temporária. A visão pode ficar borrada.
Estas lesões podem levar a queimaduras na córnea,
abrasões, lacerações e cegueira.

Os AQIs podem causar aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. Condições
cardíacas preexistentes podem apresentar um risco de lesão para os indivíduos
vulneráveis. Os efeitos combinados do aumento da frequência cardíaca e pressão
arterial, e hipóxia resultante da angústia respiratória, podem resultar em ataque
cardíaco e, potencialmente, morte.
MUCOSA ORAL E GASTROINTESTINAL

SISTEMA RESPIRATÓRIO

A irritação do nariz produz uma sensação de queimação,
inflamação, rinorréia e espirros. Na boca e no trato
gastrintestinal, a exposição aos AQIs pode causar dor, salivação
excessiva, náuseas e vômitos. Vômitos excessivos e a toxicidade
dos agentes químicos podem causar rupturas de vasos
sanguíneos e dor contínua.

Os AQIs causam inflamação das vias respiratórias e dor. Tosse, dificuldade respiratória e
broncorréia são comuns. O músculo liso do trato respiratório pode se contrair, resultando no
fechamento das vias aéreas e dificuldade respiratória. Indivíduos com doenças respiratórias
preexistentes podem ser mais sensíveis a esses agentes, mesmo em concentrações baixas.
A exposição pode precipitar crises de angústia respiratória, resultando em hipóxia, parada
respiratória e morte.

EFEITOS NA GRAVIDEZ E NO FETO

PELE

Existem alguns relatos de casos que sugerem efeitos adversos dos AQIs nos fetos. Testes
em animais indicam que abortos e anomalias fetais podem ocorrer após a exposição aos
AQIs. Não há dados populacionais suficientes para estabelecer uma relação de causalidade
nos seres humanos, mas há relatos de casos de efeitos abortivos e teratogênicos nos fetos
decorrentes da exposição a altas concentrações de AQIs.

Os AQIs causam uma sensação de queimadura na pele, bem como vermelhidão, coceira ou
reações alérgicas. A eritema (vermelhidão da pele) normalmente começa diversos minutos
após o contato com a pele e pode durar minutos ou dias após a lesão. Também podem
ocorrer o aparecimento de bolhas e queimaduras na pele, bem como reações alérgicas.
TRAUMATISMOS

O impacto direto dos projéteis e granadas que contêm gás lacrimogéneo pode causar traumatismos profundos e consideráveis, e mortes. Lesões na cabeça e no pescoço são especialmente comuns. Hematomas, escoriações e lacerações
são comuns e, a curta distância, fraturas ósseas e lesões internas graves são prováveis.

DESCOBERTAS SOBRE FERIMENTOS A PARTIR
DA REVISÃO LITERÁRIA E PESQUISA
Uma revisão sistemática da literatura médica realizada pela
organização Physicians for Human Rights sobre os AQIs ao longo dos
últimos vinte e cinco anos identificou 5.131 casos de pessoas que
sofreram ferimentos e 9.261 casos de ferimentos documentados
(diversas pessoas sofreram ferimentos múltiplos).
Usar AQIs em lugares lotados ou áreas
cheias, o que pode atingir alvos não
intencionais e transeuntes.

GRAVIDADE DOS FERIMENTOS
Duas pessoas morreram e setenta pessoas (1,3%) sofreram
deficiências permanentes. A maioria das pessoas que foram
feridas se recuperou completamente de seus ferimentos (5.059
pessoas ou 98,6%). Cerca de 8,7% dos ferimentos foram graves
e demandaram tratamento médico profissional, enquanto 17%
foram ferimentos moderados e 74,2% foram ferimentos leves.

Usar AQIs durante
períodos prolongados.

FATORES QUE PODEM
EXACERBAR FERIMENTOS

FERIMENTOS CAUSADOS POR GRANADAS
231 ferimentos causados por granadas foram notificados, dos quais sessenta e três (27%)
foram graves. Ocorreram setenta e três casos de ferimentos traumáticos na cabeça e no
pescoço, incluindo pelo menos seis pessoas que perderam a visão em um olho; quarenta
e cinco ferimentos no tórax, abdome, costas e genitália; noventa e cinco ferimentos de
membros superiores ou inferiores (incluindo pelo menos três pessoas que tiveram que
passar por amputações e dezesseis que sofreram grave perda funcional de um membro).
Disparar AQIs em lugares fechados ou
lugares com possibilidades de
saída limitadas.

Utilizar AQIs com outras armas de
controle de multidões, como projéteis ou
canhões de água.

RECOMENDAÇÕES

QUANDO USADOS COMO PROJETEIS OU GRANADAS, OS AQIS SÃO INDISCRIMINADOS POR NATUREZA. SEU USO DEVE SER FEITO COM CUIDADO
PARA IMPEDIR QUE O EFEITO SE ESPALHE PARA ALVOS NÃO INTENCIONAIS E TRANSEUNTES.

Disparar várias granadas no mesmo local ou disparar repetidamente deve ser
evitado, pois isso produz maiores concentrações de AQIs, que podem causar
ferimentos graves ou até mesmo morte.
Fatores contextuais devem ser sempre levados em consideração antes de se
tomar a decisão de utilizar AQIs indiscriminadamente: natureza geográfica do local
de utilização, padrões de vento e temperatura, a existência de hospitais, escolas ou a
concentração populacional densa de pessoas não envolvidas nas proximidades.

Disparar granadas ou projéteis contendo AQIs em lugares fechados ou lugares
abertos onde não há saídas seguras deve ser proibido.
Misturar mais de um agente químico ou dissolver o agente no líquido usado em
canhões de água deve ser evitado, já que seus efeitos não foram devidamente estudados.
Disparar bombas de gás ou granadas diretamente em uma multidão ou indivíduos
deve ser proibido.

Para mais informações, veja Physicians for Human Rights e INCLO, “Lethal in Disguise: The Health Consequences of Crowd-Control Weapons.” (março, 2016).

