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RESUMO 

O novo coronavírus se mostrou uma ameaça letal à população mundial, no final de julho de 2020 
estavam confirmados um total de 16.341.920 casos e 650.805 mortes. Enquanto, em âmbito local, o 
município de Belém declarou situação de emergência para a prevenção da pandemia pelo Decreto N° 
95.955 de 18 de março de 2020, sendo este alterado pelo Decreto N° 96.378-PMB de 1° de junho de 
2020. Contudo, apesar das medidas de prevenção no final de julho o município teve 24.553 casos 
confirmados e 2.016 óbitos. O presente estudo visa descrever o perfil dos pacientes baixados por covid- 
19 no Hospital Geral de Belém no período de março a julho de 2020. Foi avaliado o perfil dos pacientes 
baixados por covid-19 no Hospital Geral de Belém no período de março a julho de 2020. Os dados 
foram colhidos diretamente no Centro de Coordenação de Operações da Saúde (CCOp Sau) da 
Operação COVID-19 obtido com autorização do Comandante da 8ª Região Militar. 

Palavras-chave: Infecções por Coronavirus. Epidemiologia. Mortalidade. Medicina Militar. Hospitais 
Militares 

 
 

ABSTRACT 

 
The new coronavirus is a lethal threat to the world population, at the end of July 2020 a total of 
16,341,920 cases and 650,805 deaths were confirmed. While, at the local level, the municipality of 
Belém declared an emergency situation for the prevention of the pandemic by Decree N ° 95,955 of 
March 18, 2020, which was amended by Decree N ° 96.378-PMB of June 1, 2020. However, despite 
preventive measures, the municipality had 24,553 confirmed cases and 2,016 deaths. This study aims 
to describe the profile of patients downloaded by covid-19 in the Hospital Geral de Belém from March 
to July 2020. The profile of patients downloaded by covid-19 in the Hospital Geral de Belém from March 
to July 2020. The data were collected directly at the Health Operations Coordination Center (CCOp Sau) 
of Operation COVID-19 obtained with authorization from the Commander of the 8th Military Region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No final do ano de 2019, um inexplicado aumento dos casos de pneumonia 

atingiu Wuhan, localizada na província chinesa Hubei (SIFUENTES-RODRÍGUEZ & 

PALACIOS-REYES, 2020). Rapidamente, os casos de pneumonia se dispersaram 

pela a China e por diversos países, sendo um novo sequenciamento de RNA viral 

identificado do trato respiratório inferior de um paciente no dia 10 de janeiro. Após dois 

dias da descoberta, a Organização Mundial de Saúde (OMS) denominou o vírus como 

“o novo coronavírus de 2019” (2019-nCoV), denominando a patologia causada pelo 

patógeno de “doença do coronavírus” (COVID-19) em 11 de fevereiro (SHE, LIU & 

LIU, 2020). 

O aumento de casos de COVID-19 ao redor do mundo e sua rápida  

propagação sobretudo por meio de gotículas respiratórias culminou no anúncio 

realizado no dia 12 de março pela OMS, o qual informava que a doença atingira o 

status de pandemia (SHE, LIU & LIU 2020; CIOTTI, 2020). A infecção pelo 

“coronavírus da síndrome respiratória aguda grave tipo 2” (SARS-CoV-2) acomete 

todas as idades e ambos os sexos, entretanto, os quadros mais graves usualmente 

ocorrem nos idosos ou naqueles com comorbidades (HUANG, 2020). 

Os acometidos pela patologia podem apresentar uma ampla gama de sintomas, 

os quais variam de leves a graves, os sintomas mais comuns são febre, tosse, mialgia 

ou fadiga, expectoração e dispneia, sintomas menos usuais incluem cefaleia, tontura, 

diarreia, náusea e vômito. Os pacientes que desenvolvem síndrome respiratória, 

podem rapidamente evoluir com piora do quadro e múltipla falência de órgãos, 

levando ao óbito (CIOTTI, 2020; LI, 2020). 

O novo coronavírus se mostrou uma ameaça letal a população mundial, uma vez 

que no final de setembro de 2020 estavam confirmados um total de 31.425.029 casos 

e 967.164 mortes (OMS, 2020). Enquanto, em âmbito local, o município de Belém 

declarou situação de emergência para a prevenção da pandemia pelo Decreto N° 

95.955 de 18 de março de 2020, sendo este alterado pelo Decreto N° 96.378-PMB de 

1° de junho de 2020, o qual previu a retomada paulatina das atividades econômicas e 

sociais. Contudo, apesar das medidas de prevenção o município teve 36.207 casos 

confirmados e 2.169 óbitos (SESPA, 2020). Dessa maneira, o presente estudo 
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objetiva a descrição do perfil dos pacientes baixados por COVID-19 no Hospital Geral 

de Belém (H Ge Belém). 

1.1 PROBLEMA: 
 

O COVID-19 consiste em uma patologia de rápida propagação que se 

disseminou pelos cinco continentes e resultou em milhares de óbitos em um período 

de 7 meses. Pelo surgimento recente da doença ainda há diversas lacunas a serem 

preenchidas na literatura. Uma dessas é quanto a epidemiologia da doença, 

principalmente em âmbito local. Dessa maneira, essa pesquisa visa elucidar o perfil 

dos pacientes baixados por covid-19 no Hospital Geral de Belém. 

Portanto, no sentido de enriquecer a literatura e o contribuir para o 

desenvolvimento científico, o presente estudo teve como problema: Qual o perfil dos 

pacientes baixados por covid-19 no Hospital Geral de Belém? 

1.2 OBJETIVOS: 
 

O presente estudo visou descrever o perfil dos pacientes baixados por covid-19 

no Hospital Geral de Belém no período de março a julho de 2020. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar o perfil dos pacientes quanto ao gênero, idade, situação na força, tempo 

de internação, local de internação, mudança de acomodação e desfeixo do quadro. 

b) Correlacionar os diferentes dados obtidos, visando verificar se há relação entre o 

gênero e/ou idade com o tempo de internação ou a situação na força, além de 

verificar se o local de internação se correlaciona com o desfeixo do quadro. 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES: 
 

O coronavírus é a causa de doenças respiratórias agudas por mais de 50 

anos. Quatro coronavírus humano, 229E, HKU1, NL63 e OC43, são conhecidas como 

causas do resfriado comum em humanos (FUNG & LIU, 2019). No entanto, os 

coronavírus recentemente detectados, SARS CoV (2002), MERS-CoV (2012) 

alteraram completamente todas as abordagens conhecidas sobre esse grupo de vírus, 

porque esses vírus causaram infecções respiratórias agudas graves e surtos 

nosocomiais. No final de 2019, um novo coronavírus, agora conhecido como SARS- 

CoV-2 (2019), surgiu de repente em Wuhan, na China. A Organização Mundial da 
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Saúde declarou que a epidemia é uma emergência de saúde pública de interesse 

internacional em 11 de fevereiro de 2020 (BULLUT & KATO, 2020). Em 28 de julho 

de 2020, a infecção por coronavírus, COVID-19, estava se espalhando pelo mundo, 

causando mais de 31 milhões de casos e mais 960 mil de morte (OMS, 2020). 

O SARS-CoV-2 é um vírus com ainda poucos estudos presentes na literatura, 

principalmente por se tratar de um novo patógeno, entretanto, é responsável por 

milhões de contaminações e milhares de óbitos, tanto no Brasil quanto no mundo. No 

âmbito local, há ainda uma maior carência de pesquisas. Sendo que não foram 

encontradas na literatura pesquisas em hospitais militares de Belém que envolvam a 

epidemiologia do coronavírus. 

Dessa maneira, o trabalho pretendeu delimitar o perfil dos pacientes baixados 

por covid-19 no Hospital Geral de Belém, fornecendo ferramentas à Diretoria de Saúde 

para futuras diretrizes específicas às ações de enfretamento a COVID-19, além de 

contribuir com a literatura regional e nacional, oferecendo oportunidades de melhoria 

as medidas já implementadas. 



4 
 

2. METODOLOGIA 
 

Esse estudo caracterizou-se como observacional, longitudinal e retrospectivo. 

Foi avaliado o perfil dos pacientes baixados por COVID-19 no Hospital Geral de Belém 

no período de março a julho de 2020. Os dados foram colhidos através do censo do 

referido local, obtido com autorização da instituição. Foram incluídos os pacientes 

internados nas enfermarias e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do H Ge Belém, 

que testaram positivo no teste molecular RT-PCR (reverse-transcriptase polymerase 

chain reaction), em exames de sorologia ou em testes imunocromatográficos (testes 

rápidos). 

Os parâmetros analisados foram: 1) Número global de pacientes internados; 2) 

Número de pacientes internados em cada mês estudado; 3) Gênero dos pacientes; 4) 

Idade dos pacientes; 5) Tempo de internação; 6) Número de pacientes internados nas 

enfermarias; 7) Número de pacientes internados na UTI; 8) Desfecho do quadro (alta 

ou óbito). 

Os dados obtidos serão aplicados ao teste de normalidade Shapiro-Wilk (se 

n<30) ou de Kolmogorov-Smirnov (se n≥ 30), com o objetivo de avaliar se há uma 

distribuição normal da idade dos pacientes e do tempo de internação. Além disso, foi 

aplicado o Qui-quadrado de Person para avaliar se há relação entre o local de 

internação (enfermarias ou UTI) e o desfecho do quadro. Foi utilizado o teste U Mann- 

Whitney se há diferença estatística entre: a idade dos pacientes que foram ao óbito 

ou que receberam alta, a idade de homens e mulheres que foram ao óbito ou 

receberam alta. Por fim, utilizou-se o teste de correlação de Pearson para identificar 

a proporcionalidade entre o tempo de internação e a idade do paciente. Foram 

utilizados os softwares Microsoft® Word e Excel para análise dos dados e confecção 

dos gráficos e edição das fotos. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e 

estruturação de um modelo teórico de análise foi realizada uma revisão de literatura 

nos seguintes moldes: a. Fontes de busca: Artigos científicos das bases de dados do 

Scholar Google, PubMed, do LILACS, do SCIELO e do ISI; Boletins epidemiológicos 

do Ministério da Saúde; Publicações da Organização Mundial da Saúde; 

a. Fontes de busca 
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- Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do 

LILACS, do SCIELO e do ISI; 

- Boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde; e 

- Publicações da Organização Mundial da Saúde. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 
 

A fim de realizar a busca a respeito do assunto será utilizada a localização 

dados eletrônicos, por meio de sites de busca na internet. A fim de otimizar a busca, 

serão utilizados os seguintes termos descritores: "COVID-19”, “SARS-CoV-2", 

“pandemia” AND “COVID-19”. 

c. Critérios de inclusão: 
 

- Estudos publicados em português. 
 

- Estudos publicados em inglês. 
 

- Estudos oficiais acerca do novo coronavírus e da COVID-19. 

d. Critérios de exclusão: 

Estudos que não sejam relacionados ao novo coronavírus e à Infecção Humana pelo 

Novo Coronavírus (COVID-19). 
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3. RESULTADOS 

No período de abril a junho de 2020, foram internadas 84 pessoas pelo COVID- 

19, dessas 30 (35,71%) vieram a óbito, enquanto 54 (64,29%) receberam alta (Tabela 

1). Dos pacientes falecidos 2 (6,67%) foram internados na enfermaria, enquanto 28 

(93,33%) foram internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além disso, dos 

óbitos 43,33% foram de mulheres, enquanto 56,67% foram masculinos. Enquanto, dos 

pacientes que tiveram alta, 47 (87,03%) estavam nas enfermarias e 7 (12,97%) na UTI 

(Tabela 2). A taxa de mortalidade na UTI foi de 80%. Houve relação entre o local de 

internação e o desfecho, sendo o óbito mais provável para aqueles na UTI 

(p<0.0001). 

 
 

Tabela 1: Valores absolutos, porcentagens e médias acerca dos pacientes 
internados por COVID-19 no Hospital Geral de Belém. 

 
Número 

total 

 

Mulheres 
 

Homens 
 

Idade 
Tempo de 
internação 

Óbitos 30 (35,71%) 13 (15,48%) 17 (20,24%) 78,33 ± 10.43 15.8 ± 9 

Altas 54 (64,29%) 26 (30,95%) 28 (33,33%) 62.55 ± 17.71 7.87 ± 4.37 

Total 84 (100%) 39 (46,43%) 45 (53,57%) 68.06 ± 17.26 10.70 ± 7.42 

 

 
Tabela 2: Relação entre óbitos ou altas vs Enfermaria ou UTI. 

 Enfermaria UTI Total 

Óbitos 2 (6,67%) 28 (93,33%) 30 (100%) 

Altas 47 (87,03%) 7 (12,97%) 54 (100%) 

Total 49 (58,33%) 35 (41,64%) 80 (100%) 

UTI: Unidade de Terapia Intensiva 
Quanto a idade dos pacientes, observou-se que aqueles que sofreram óbito 

tiveram a média de idade 78,33 ± 10,43, já os que obtiveram alta 62,55 ± 17,71. A 

média geral foi de 68,06 ± 17,26, enquanto a média na UTI foi de 74,03 ± 13,98 anos. 

Houve diferença estatística entre a idade dos dois grupos (p<0.0001). 

Além disso, as mulheres apresentaram uma idade média de 69,55 ± 19 e os 

homens de 66,8 ± 15,62, não houve diferença estatística entre eles (p = 0.28). A média 

de idade das mulheres que faleceram foi de 81,92 ± 10,97, os homens obtiveram uma 

média de 75,59 ± 9.40, apresentando diferença significativa entre as idades (p = 

0,049). Por outro lado, a idade das mulheres que receberam alta foi de 63,12 ± 19,25 
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Óbitos Altas 

Total Dependente Servidor Civil Servidor Civil Pensionista 
Aposentado 

Militar Ativo Militar Inativo 

0 

3 
1 0 0 

5 6 10 
9 

13 12 
10 10 

15 

30 

 
20 

30 

50 

 
40 

54 
60 

e dos homens de 61,46 ± 16,42, não havendo diferença significativa entre ambos (p = 

0,75). Foi verificado que a idade e o tempo de internação possuem um coeficiente de 

correlação de -0,746 (inversamente proporcionais; p<0.0001) para os óbitos e de 

0,317 (diretamente proporcionais; p<0.0001) para as altas. 

A figura 1 mostra as diferentes situações militares dos internados pelo novo 

coronavírus, houve relação entre a situação militar e o desfecho quando comparados 

os militares ativos e os militares inativos (p = 0.013) e os militares ativos e servidores 

civis aposentados (p = 0.003), sendo mais provável a recuperação dos militares ativos 

em ambos os casos. 

 

 
Figura 1: Situação militar dos internados pelo novo coronavírus. 
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4. DISCUSSÃO 

O novo coronavírus desde as primeiras contaminações em Wuhan, China no 

início de dezembro rapidamente se alastrou pelo mundo, alcançando, no final de 

setembro mais de 31 milhões de casos confirmados e mais de 960 mil mortes (OMS, 

2020; HUANG, 2020). O surto global causado pelo “coronavírus da síndrome 

respiratória aguda grave tipo 2” (SARS-CoV-2), foi enquadrado na categoria de 

pandemia em 11 de maio de 2020 pela OMS (GALLASH, 2020). 

O município de Belém apresentou até o final de setembro um total de 36.207 

mil casos e 2.169 óbitos (SESPA, 2020). A presente pesquisa analisou um total de 

84 pacientes internados por COVID-19 do período de março a junho de 2020, no 

Hospital Geral de Belém (HGeBe), dos quais 54 obtiveram alta e 30 vieram ao óbito, 

destes 28 estavam na UTI, na qual a taxa de mortalidade foi de 80%. Esta taxa 

mostrou-se acima do esperado pela média nacional, a qual foi de 35,6% no geral, 

28,7% nas redes privadas e 50,7% nas redes públicas (REGISTRO NACIONAL DE 

TERAPIA INTENSIVA, 2020). Essa alta taxa de mortalidade pode ser decorrente das 

comorbidades prévias dos pacientes, demora para a internação na UTI, idade 

avançada ou falta de preparo da equipe local. 

A média da idade dos pacientes internados foi de 68,06 ± 17,26, enquanto a 

encontrada na literatura foi muito variável. Chen em seu artigo redigido em 2020, 

encontrou em sua casuística uma média de 55.5 anos, já no estudo de Wang, também 

ocorrido em 2020, a média foi de 56 anos, ambas menores que a média encontrada 

no HGeBe. Assim como a média encontrada na UTI do HGeBe (74,03 ± 13,98) foi 

maior, a idade dos pacientes internados em UTI descrito na literatura também o foi, 

com a média de 60,5 anos descrita pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira 

em 2020 e de 66 anos descrita por Gao, 2020. 

Foi notada a leve prevalência da mortalidade masculina no HGeBe, no qual 

os homens representaram 56,67% do total de óbitos. Essa é uma tendência 

percebida globalmente (ZHU, 2020), em abril de 2020 60,2% da mortalidade 

nacional era masculina (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Essa maior taxa pode ser 

devido ao fato das mulheres procurarem mais os serviços de saúde e desenvolverem 

uma percepção mais aguçada de seu estado de saúde, além de naturalmente 

apresentarem uma maior sobrevida em relação aos homens (CASTRO, 

CAMARGOS & GONZAGA, 2015). 
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As maiores taxas de mortalidade ocorrem em idades mais avançadas, 

ocorrendo no HGeBe na idade média de 78,33 ± 10,43, enquanto a idade média 

daqueles que obtiveram alta foi de 62,55 ± 17,71. Além disso, houve uma forte 

correlação inversamente proporcional para a idade e o tempo de internação, ou seja, 

quanto menor a idade mais provável que possua um menor tempo de internação, por 

outro lado, houve uma correlação positiva entre a mortalidade e o avançar da idade. 

Fato que é condizente com a literatura, a qual afirma que a letalidade da doença é 

diretamente proporcional a idade do paciente, especialmente acima dos 80 anos, e as 

suas comorbidades prévias, principalmente doenças respiratórias. A mortalidade 

relacionada à COVID-19 decorre de um quadro clínico com insuficiência respiratória 

e/ou choque séptico e/ou falência de múltiplos órgãos. (GALLASH, 2020). 

Verificou-se que os militares ativos tiveram maior chance de recuperação 

quando comparados aos militares inativos e aos servidores públicos aposentados. 

Este fato pode ser resultado da diferença de idade entre esses grupos, porém também 

pode ter influência do nível de atividade física entre eles, uma vez que há uma 

conexão em forma de J entre a atividade física e a infecção viral do trato respiratório. 

A atividade física de intensidade moderada aumenta o sistema imunológico e o risco 

de infecções virais do trato respiratório é reduzido. No entanto, a atividade física de 

alta intensidade com longa duração enfraquece o sistema imunológico por várias 

horas após o exercício e o risco de infecção da faixa inspiratória aumenta neste 

período (HALLABCHI, 2020). 

O presente estudo apresenta o diferencial descrever a epidemiologia do 

coronavírus em um hospital militar no município de Belém, no qual os pesquisadores 

não encontraram artigos sobre. Além disso, o estudo comparou a realidade local com 

a enfrentada nacionalmente e mundialmente. Entretanto, o estudo obteve limitações 

como não avaliar as comorbidades prévias dos pacientes. Dessa forma, mais 

estudos são necessários para melhor compreensão da epidemiologia local do 

COVID-19. 
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5. CONCLUSÃO 
 

O presente projeto visou descrever o perfil epidemiológicos dos pacientes baixados 

por covid-19 no Hospital Geral de Belém no período de março a julho de 2020. Em 

concordância com a literatura nacional e internacional foi visto que as maiores taxas 

de óbitos ocorreram no sexo masculino e naqueles com idade mais avançada. Além 

disso, percebeu-se que os militares ativos apresentaram menor mortalidade 

comparado aos militares inativos e aos servidores civis aposentados. 
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