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

Os PICs, em geral, não são armas apropriadas para o controle de 
multidões, em específico, para fins de dispersão. A maioria deles não pode 
ser utilizada de maneira eficaz e com segurança contra multidões. A curta 
distância, os níveis de letalidade e padrões de ferimentos de alguns PICs 
se tornam similares aos das munições reais. A longas distâncias, os PICs 
são imprecisos e indiscriminados. Alguns PICs são letais a curta distância e 
ineficazes a longas distâncias, o que dificulta o uso seguro. 

PICS DE EFEITO INDISCRIMINADO QUE DISPARAM PROJÉTEIS MÚLTIPLOS, COMO MUNIÇÕES DE CAÇA, DEVEM SER PROIBIDOS 
NO CONTEXTO DOS PROTESTOS.

RECOMENDAÇÕES

Balas de metal revestidas de borracha não são seguras e devem ser 
proibidas.

Alguns tipos de PICs são capazes de fornecer uma alternativa menos letal 
e mais precisa. O uso de tais PICs deve ser restrito a casos em que existe uma 
ameaça à vida ou ameaça de ferimento grave e nos quais todos os outros meios 
para proteger vidas não sejam aplicáveis.

FATORES QUE PODEM 
EXACERBAR FERIMENTOS

COMPOSIÇÃO DAS BALAS
As balas com metal, tais como balas de 
metal revestidas de borracha, chumbo 
e balas compostas de metal, são mais 

perigosas porque se deslocam em 
velocidades mais altas e atingem o corpo 

com muito mais impacto.

DISTÂNCIA DOS DISPAROS 
A distância dos disparos se correlaciona 
com a gravidade dos ferimentos. Alguns 

tipos de PIC têm uma velocidade de 
disparo semelhante a de munições reais e, 
portanto, os disparos à queima-roupa de 

PICs podem resultar em ferimentos graves 
e em deficiências.

LOCAL DE IMPACTO 
Impactos na cabeça,  no pescoço, no 

rosto e em outras partes vulneráveis do 
corpo podem exacerbar a gravidade dos 

ferimentos.

ACESSO TARDIO A CUIDADOS MÉDICOS
Por motivos de instalações médicas e 

postos de saúde superlotados, barreiras 
policiais, medo de prisão ou represália ou 

falha do pessoal médico em 
identificar ferimentos.

Uma revisão sistemática da literatura médica realizada pela organização Physicians for 
Human Rights sobre os projéteis de impacto cinético ao longo dos últimos vinte e cinco 
anos identificou 1.925 casos de pessoas que sofreram ferimentos, cinquenta e três das 
quais morreram e 294 ficaram com deficiências permanentes. Embora essas descobertas 
não permitem estimativas de prevalência, eles indicam que os PICs causaram morbidade e 
mortalidade significativas.

DESCOBERTAS SOBRE FERIMENTOS A PARTIR DA REVISÃO 
LITERÁRIA E PESQUISA

MORTES 
49% das mortes foram resultado de 

ataques diretos na cabeça e no pescoço e 
23% resultaram de uma lesão profunda no 

cérebro, na coluna vertebral ou no peito. 

DEFICIÊNCIAS PERMANENTES 
A perda permanente da visão foi a 

deficiência permanente mais comum. 
Cerca de 84% dos ferimentos oculares 

resultaram em perda permanente da visão. 

GRAVIDADE DOS FERIMENTOS 
70% das pessoas que foram feridas tiveram 

ferimentos graves que demandaram 
assistência médica profissional.

Ferimentos nos músculos e ossos podem causar entorses, contusões e fraturas. Ferimentos 
mais profundos podem causar danos permanentes às estruturas neurovasculares, levando a 
amputações ou síndrome compartimental.

EFEITOS NA SAÚDE
Os PICs podem causar traumas profundos ou com 
penetração. Ferimentoscom com penetração são 
aqueles que perfuram a pele ou tecido mole. Ferimentos 
contundentes são aqueles que causam danos internos 
sem romper a barreira cutânea.

As estruturas delicadas da face e do pescoço são particularmente vulneráveis à lesão 
traumática. Os ossos da face e do crânio, a medula espinhal e os vasos sanguíneos 

do pescoço estão todos próximos à superfície da pele.

Ferimentos diretos nos olhos devido ao uso dos PICs quase sempre 
causam cegueira total no olho atingido, devido à ruptura do globo 
ocular, bem como ferimentos de estruturas próximas. Os PICs 
também podem penetrar na cavidade ocular e entrar no 
cérebro, causando lesão cerebral.

Traumas profundos no cérebro podem causar concussões e ferimentos cerebrais 
(traumatismos), bem como diferentes tipos de hemorragia no cérebro (hemorragia 

intracraniana) e fraturas no crânio. Os PICs também são conhecidos por penetrar no crânio 
ou penetrar no tecido cerebral, causando hemorragia, lesão da medula espinhal ou, 

lesão cerebral grave decorrentes da presença do corpo estranho.

Os PICs podem causar feridas nos pulmões ou coração, e a penetração no peito pode 
causar ferimentos graves, com possibilidade de serem fatais, como sangramento, 
pneumotórax e ataques cardíacos.

Os ferimentos contundentes profundos podem causar hemorragias 
nos órgãos sólidos, tais como fígado, rim e baço. Os ferimentos 

penetrantes também podem causar hemorragia, 
perfurações e ferimentos urogenitais.

Os PICs podem causar hematomas e contusões da pele e tecidos moles, bem 
como lacerações superficiais e profundas, algumas das quais podem causar 

danos musculares ou nervosos, bem como hemorragias.

OLHO

SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO

SISTEMA ESQUELÉTICO E MUSCULAR PELE E TECIDOS MOLES

ABDOME

CABEÇA E PESCOÇO

CÉREBRO

HISTÓRIA
Os primeiros projéteis de impacto controlado utilizados em protestos foram pedaços de cabos de vassoura serrados, disparados contra 
manifestantes em Singapura na década de 1880. Os britânicos também desenvolveram balas de madeira e, posteriormente, de plástico, 
policloreto de vinila (PVC) e borracha, para uso em manifestações na Irlanda do Norte. Os Estados Unidos começaram a usar balas de 
borracha e plástico nos protestos contra a Guerra do Vietnã.

BALAS DE BORRACHA E PLÁSTICO 
são projéteis sólidos esféricos ou 
cilíndricos de tamanhos variados 

disparados individualmente ou em grupos 
de projéteis múltiplos. Os projéteis 

podem ser feitos de borracha, plástico, 
PVC ou algum composto que inclua metal.

FORMAS DE UTILIZAÇÃO
Os PICs são utilizados por meio de uma ampla gama de lançadores e armas de fogo. Alguns 
são componentes adicionais de rifles que também são utilizados com munição real, 
enquanto outros são específicos para armas projetadas para o controle de multidões. 
Dependendo do tipo de bala e lançador, projéteis únicos ou múltiplos podem ser disparados 
de uma única vez.

COMO FUNCIONAM
Os PICs funcionam por meio da transferência de energia cinética da arma para uma pessoa. Os PICs são supostamente projetados para causar 
dor e imobilizar um indivíduo sem que o projétil penetre em seu corpo. Teoricamente, o formato maior e a velocidade mais lenta dos PICs 
limitariam sua capacidade de penetrar na pele ou causar ferimentos contundentes. No entanto, devido ao seu formato irregular e velocidade 
mais lenta, os PICs, frequentemente, não têm precisão e, portanto, podem atingir partes do corpo vulneráveis ou alvos não intencionais.

TIPOS COMUNS 
DE PROJÉTEIS

PROJÉTEIS DE IMPACTO EXPANSÍVEL 
(“bean bag rounds”, na denominação em 

inglês), também conhecidos como bastões 
flexíveis, são sacos de tecido sintético 
cheios de pequenas pelotas de metal 

que são colocadas em um cartucho e se 
expandem à medida que são disparados 
com o objetivo de criar uma grande área 

de superfície de impacto.

PROJÉTEIS DE ESPUMA
é um termo utilizado para os projéteis que 

limitam sua penetração na pele por ter uma 
ponta ou extremidade que é ligeiramente 

mais macia. Eles incluem projéteis de 
espuma com extremidades de espuma 

dura ou projéteis de energia reduzida com 
extremidades ocas.

PROJÉTEIS DE CARGA MÚLTIPLA 
são cartuchos cheios de pequenos projéteis 

de chumbo, aço, ou plástico/borracha 
que se dispersam quando disparados.

Cartuchos preenchidos com metais como 
chumbo e pequenas cápsulas de caça 

são considerados armas de controle de 
multidões por alguns países.

Projéteis de Impacto Controlado (em inglês, Projéteis de Impacto Cinético, Kinetic impact projectiles – KIPs), geralmente conhecidos como balas de borracha e de 
plástico, são utilizados para o controle de multidões pelas agências de aplicação da lei em todo o mundo de diversas maneiras e são disparados por uma grande variedade 
de tipos de armas e lançadores. As conclusões após uma revisão sistemática da literatura médica realizada pela organização Physicians for Human Rights indicam que os 
PICs causam ferimentos graves, deficiências e mortes. Os PICs são inerentemente imprecisos quando disparados a longa distância e, portanto, podem causar ferimentos 
não intencionais a terceiros e atingir partes sensíveis do corpo; a curta distância, os PICs têm alta probabilidade deserem letais. Portanto, os PICs não são armas 
apropriadas para serem usadas para o controle de multidões e, especificamente, para fins de dispersão.

PROJÉTEIS DE IMPACTO CONTROLADO

http://inclo.net/pdf/lethal-in-disguise.pdf

