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RESUMO 
 
O Hospital de Campanha é uma estrutura que pode ser mobilizada pelo Exército Brasileiro para 
prestar apoio logístico de saúde em uma gama variada de missões. A função principal do Hospital de 
Campanha é realizar atendimento de saúde em momentos críticos. No contexto atual, em que 
vivemos uma pandemia de coronavírus altamente contagiosa, o Hospital de Campanha do Exército 
Brasileiro ganha uma importância adicional. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo descrever 
as novas formas como o Hospital de Campanha do Exército Brasileiro tem sido empregado no 
enfrentamento ao novo coronavírus. Metodologia: Este trabalho científico caracteriza-se por ser uma 
pesquisa do tipo aplicada, qualitativa, descritiva realizada através de ampla revisão da literatura. 
Conclusão: Antevendo um provável colapso do sistema de saúde nos momentos de pico da 
epidemia, a proposta de emprego do  Hospital de Campanha do Exército Brasileiro no enfrentamento 
ao novo coronavírus é  de desafogar o serviço que acolherá os casos graves, evitando aglomerações, 
minimizando a superlotação de leitos hospitalares e consequentemente de cuidados de terapia 
intensiva. Portanto, o emprego do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro no enfrentamento ao 
novo coronavírus tem como objetivo acolher o paciente com sintomas respiratórios fora do ambiente 
hospitalar de referência. Ao realizar a descentralização do atendimento, busca-se evitar a sua 
circulação de pacientes com sintomas respiratórios e gripais, casos suspeitos de COVID-19, por 
ambientes não contaminados. Essa conduta visa mitigar a disseminação do novo coronavírus para 
outros pacientes pertencentes ao grupo de risco para a forma grave da infecção. 
 
 
Palavras-chave: Infecção por coronavírus, Pandemia, Hospitais Militares. 
 
ABSTRACT 
 
The Field Hospital is a structure that can be mobilized by the Brazilian Army to provide logistical health 

support in a wide range of missions. The main function of the Field Hospital is to provide health care at 

critical moments. In the current context, in which we live a highly contagious coronavirus pandemic, 
the Brazilian Army Campaign Hospital gains additional importance. Objective: This study aims to 
describe the new ways in which the Brazilian Army Campaign Hospital has been used to confront the 
new coronavirus. Methodology: The present scientific work is characterized by being an applied, 
qualitative, descriptive research conducted through a wide-ranging literature review. Conclusion: 
Anticipating a probable collapse of the health system at the peak of the epidemic, the employment 
proposal of the the Brazilian Army Campaign Hospital in coping with the new coronavirus is to 
unburding the service that will accommodate severe cases, avoiding agglomerations, minimizing the 
overcrowding of hospital beds and consequently intensive care.Therefore, the use of the Brazilian 
Army's Field Hospital to confront the new coronavirus aims to welcome patients with respiratory 
symptoms outside the reference hospital environment. By performing the decentralization of care, we 
seek to avoid its circulation of patients with respiratory and flu-like symptoms, suspected cases of 
COVID-19, through uncontaminated environments. This approach aims to mitigate the spread of the 
new coronavirus to other patients belonging to the risk group for the severe form of the infection. 
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1 INTRODUÇÃO 

O hospital de campanha é uma estrutura que pode ser mobilizada pelo 

Exército Brasileiro para prestar apoio logístico de saúde em uma gama variada de 

missões. A função principal do Hospital de Campanha é realizar atendimento de 

saúde em momentos críticos, como na guerra, mas também em situações em que o 

Hospital convencional não é capaz de realizar a assistência médica, seja por motivos 

de segurança, localização e/ou infraestrutura.  

O emprego mais clássico do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro é 

em apoio de Saúde ao Exército de Campanha, porém tem sido bastante utilizado em 

tempos de paz no apoio a catástrofes naturais, como enchentes e desabamentos. 

No contexto atual, em que vivemos uma pandemia do novo coronavírus 

altamente contagiosa, com manifestações amplamente variadas, existindo tanto 

casos assintomáticos quanto outros que evoluem para insuficiência ventilatória e 

óbito, o Hospital de Campanha do Exército Brasileiro ganha uma importância 

adicional. A sua utilização como local de acolhimento e atendimento pré-hospitalar 

contribuem de forma significativa para evitar aglomerações, orientar os pacientes 

para que recebam o atendimento apropriado, auxiliar a desafogar o sistema de 

saúde priorizando a mitigação do contágio. 

 O presente estudo tem por objetivo descrever as novas formas como o 

Hospital de Campanha do Exército Brasileiro tem sido empregado no enfrentamento 

ao  novo coronavírus.  

 

1.1 PROBLEMA 

A presente pesquisa científica busca avaliar a como foi a atuação do Hospital 

de Campanha do Exército Brasileiro durante a epidemia do novo coronavírus e sua 

importância no atendimento pré-hospitalar dos casos com sintomas respiratórios, 

potencialmente contaminados. 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 O Hospital de Campanha consiste em um complexo hospitalar móvel, que 

reune pessoal, equipamentos  e instalações para prestar antendimento em áreas em 

que o apoio á saúde é vital, mas não está disponível, ou é precário e limitado nos 

estabelecimentos locais de atendimento. 
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 A missão principal do Hospital de Camapanha do Exército Brasileiro é realizar 

o apoio logístico  de saúde  aos efetivos empregados em operações e em exercícios 

de grande porte para adestramento, nas participações brasileiras em operações de 

paz e em ações cívico-sociais (ACISO). Adicionalmente, o Hospital de Campanha 

responsabilíza-se pela missão de cooperar com a Defesa Civil em situações de 

calamidade pública. Em diversas ocasiões, a estrutura do Hospital de Campanha do 

Exército Brasileiro foi montada para auxilio ao atendimento em casos de desastres 

naturais e desmoronamentos. 

 Atualmente, com o surgimento do novo coronavírus, altamente infeccioso, 

com disseminação rápida e global, vivenciamos uma pandemia sem precedentes. 

Tendo em vista, que no momento não existe prevenção vacinal ou tratamento 

curativo e que a evolução da doença COVID-19 pode ocasionar comprometimento 

respiratório grave com necessidade de suporte ventilatório em nível de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) por períodos prolongados, existe a previsão de um eminente  

colapso do sistema de saúde brasileiro. Portanto, na tentativa de evitar a sobrecarga 

sobre a rede hospitalar civíl, o Hospital de Campanha do Exército Brasileiro assume 

nobre e desafiadora missão de apoiar o sistema de saúde nacional no 

enfrentamento ao novo coronavírus. 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 Com a finalidade de avaliar o impacto da atuação do Hospital de Campanha 

do Exército Brasileiro no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus de forma 

mais detalhada, foram formuladas as seguintes questões que nortearão a presente 

pesquisa. 

a. Como foi a atuação do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro no 

enfrentamento ao novo coronavírus? 

b. Quais os objetivos do atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios 

nos Hospitais de Campanha do Exército Brasileiro? 

c. Como a atuação do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro auxiliou na 

notificação dos casos suspeitos? 

d. Qual a importância do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro em 

acolher os pacientes e encaminhá-los ao atendimento necessário? 
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e. Como o Hospital de Campanha do Exército Brasileiro atuou para evitar 

aglomerações de pacientes? 

f. De que maneira o Hospital de Campanha do Exército Brasileiro impactou no 

desfogamento dos serviços de saúde, evitando o colapso do sistema de 

saúde? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Identificar os fatores importantes no emprego do Hospital de Campanha  do 

Exército Brasileito em apoio ao enfrentamento ao novo coronavírus.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar quais os fatores positivos da atuação do Hospital de Campanha do 

Exército Brasileiro no apoio ao novo coronavírus. 

b. Avaliar quais as possíveis melhorias poderiam ser implementadas para apoio 

a futuras pandemias. 

c. Observar o impacto do atendimento no Hospital de Campanha em auxílio à 

prevenção do colapso do sistema de saúde. 

d. Avaliar se foi efetivo o atendimento pré-hospitalar como forma de evitar 

aglomerações e contágio. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A partir de março de 2020, o Brasil deparou-se com um dos maiores desafios 

já enfrentados na história do país: a pandemia desencadeada pelo novo 

coronavírus.  

Trata-se de um novo vírus, altamente contagioso e potencialmente letal, que 

se dissemina por gotículas, aerossóis e por contato. A doença instalada, COVID-19, 

pode evoluir para insuficiência ventilatória, demandando grande tempo de internação 

com necessidade de ventilação mecânica. Até o presente momento, a inexistência 

de tratamento curativo e vacina para prevenção geram a necessidade de isolamento 
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e distanciamento social como forma de retardar o súbito aumento de casos, 

ultrapassando a capacidade de atendimento das redes hospitalares. Mundialmente 

espalhado, a experiência dos países previamente atingidos pela pandemia 

orientaram condutas a serem seguidas. 

Nesse contexto, observou-se a necessidade de evitar aglomerações nos 

serviços de saúde e também de separar o atendimento de pessoas possivelmente 

infectadas dos pacientes que consultam por outras causas, por exemplo pacientes 

oncológicos. Dessa forma surgiu uma nova demanda de emprego do Hospital de 

Campanha do Exército Brasileiro: o apoio ao enfrentamento ao novo coronavírus. 

As contribuições prestadas pelo emprego do Hospital de Campanha do 

Exército Brasileiro no enfrentamento do novo coronavírus foram: 

a) Servir como centro de acolhimento ao paciente com sintomas respiratórios, 

fazendo a triagem inicial fora do ambiente do Hospital, avaliando a gravidade do 

paciente; 

b) Encaminhar o paciente para o atendimento necessário conforme os fluxos 

instituídos pelo comando e conforme as condições clínicas do paciente;  

c)Fornecer orientações sobre isolamento domiciliar, cuidados de higiene, uso de 

máscara e retorno se agravamento dos sintomas para os casos leves. O tratamento, 

atestado médico para isolamento e a notificação dos casos indicados pela Vigilância 

Sanitária também são realizados no Hospital de Campanha. 

d)Encaminhar os casos graves para internação em Hospitais de referência onde 

serão estabilizados e encaminhados conforme a necessidade para internação em 

leito de isolamento de enfermaria ou de Unidade de Terapia Intensiva.  

 

2 METODOLOGIA 

 

 Quanto à natureza, o presente trabalho científico caracterizou-se por ser uma 

pesquisa do tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos, relacionados ao enfrentamento 

do coronavírus através da mobilização dos Hospitais de Campanha do Exército 

Brasileiro. 
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 Quanto à abordagem, tratou-se de um estudo qualitativo, preocupando-se 

com a descrição de uma nova realidade: a pandemia do coronavírus e o emprego do 

Hospital de Campanha. 

 Quanto aos objetivos, a presente pesquisa foi do tipo descritiva, tendo como 

meta retratar as características do emprego Hospital de Campanha no combate ao 

coronavírus. 

 Quanto aos procedimentos, o estudo foi realizado através de ampla revisão 

da literatura, através da pesquisa de fontes confiáveis e estabelecidas no meio 

cientifico, como os sites BVS – LILACS/ BIREME, SCIELO, PUBMED, Biblioteca 

digital do Exército, EB Revistas e legislações e manuais militares. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O delineamento da presente pesquisa consistirá em revisão bibliográfica e 

pesquisa documental, dividida em fases de levantamento e seleção da bibliografia e 

pesquisa documental incluindo a  leitura analítica e referências das fontes, 

argumentação e discussão. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 

 

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

estruturação de um modelo teórico de análise será 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;  

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;  

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

- Manual de Campanha: Emprego do Serviço de Saúde. 

- Manual de Logística 
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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 otimizar a busca, 

serão utilizados os seguintes termos descritores: "infecção por coronavirus”, 

”hospitais militares", “pandemia” . 

 

c. Critérios de inclusão: 

-Estudos publicados em português.  

- Estudo publicados em inglês. 

-Estudos sobre Hospital Militar de Campanha. 

-Estudos sobre o coronavírus. 

- Estudo sobre pandemias. 

  

d. Critérios de exclusão:  

-Estudos referentes à Hospitais de Campanha Civis. 

 

3  DISCUSSÃO 

  

 Com objetivo de adquirir informações atualizadas e consistentes 

cientificamente, realizou-se ampla revisão de literatura, primando por compilar 

conhecimentos recentemente adquiridos em relação à pandemia do novo 

coronavírus e o emprego do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro no seu 

enfrentamento. 

 

 

2.1 CORONAVIRUS 

 

  O coronavírus é um vírus zoonótico, um RNA vírus da ordem Nidovirales, da 

família Coronaviridae. Esta é uma família de vírus que causam infecções 

respiratórias em uma variedade de animais, incluindo aves e mamíferos. Isolados 

pela primeira vez em 1937, os coronavírus foram descritos como tal em 1965, em 

decorrência do seu perfil na microscopia parecendo uma coroa (LIMA, 2020; 

CHAVEZ, 2020; NICASTRI, 2020; LANA, 2020; HASSAN, 2020). 
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Fig.1. Essa imagem de microscopia eletrônica retrata os espinhos na superfície externa do COVID-

19, além de diversas partículas de proteína. Fonte: CHAVEZ, 2020. 

 
 Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento são: alfa coronavírus 

HCoV-229E e alfa coronavírus HCoV-NL63, beta coronavírus HCoV-OC43 e beta 

coronavírus HCoV-HKU1, SARS-CoV (causador da síndrome respiratória aguda 

grave ou SARS), MERS-CoV (causador da síndrome respiratória do Oriente Médio 

ou MERS) e SARSCoV-2, um novo coronavírus descrito no final de 2019 após 

casos registrados na China. Este provoca a doença chamada de COVID-19 (LIMA, 

2020; CHAVEZ, 2020; HASSAN, 2020). 

 Os coronavírus sazonais estão em geral associados a síndromes gripais. Nos 

últimos 20 anos, dois deles foram responsáveis por epidemias mais virulentas de 

síndrome respiratória aguda grave (SRAG). A epidemia de SARS que emergiu em 

Hong Kong (China), em 2003, com letalidade de aproximadamente 10%  e a 

síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) que emergiu na Arábia Saudita em 

2012 com letalidade de cerca de 30% (LANA, 2020). 

 

 

2.1.1 Histórico da Pandemia do Coronavírus 

 

 No final de 2019, um novo coronavírus — severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) — foi identificado como agente causador de um surto 

de pneumonias na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Foi encontrada 
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uma associação entre os primeiros casos e um mercado local de comida, que vendia 

animais vivos, onde a maior parte dos pacientes havia estado a trabalho ou em visita 

(CHATE, 2020). 

 A disseminação foi rápida, resultando em uma epidemia, cuja forma principal 

de transmissão passou a ser de pessoa para pessoa, por via respiratória ou após 

tocar em superfícies contaminadas e, em seguida, nos olhos, nariz ou boca. Essa 

epidemia se alastrou para outros continentes, e a doença passou a ser chamada de 

coronavirus disease 2019 (COVID-19). Desde então, novos casos começaram a ser 

descritos em outros países, inicialmente em indivíduos que viajaram para a China e 

em pessoas que tiveram contato com esses, sendo posteriormente documentados 

surtos relacionados à transmissão local (CHATE, 2020). 

 Em 9 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou 

a circulação do novo coronavírus. No dia seguinte, a primeira sequência do SARS-

CoV-2 foi publicada por pesquisadores chineses. Em 16 de janeiro, foi notificada a 

primeira importação em território japonês. No dia 21 de janeiro, os Estados Unidos 

reportaram seu primeiro caso importado. Em 30 de janeiro, a OMS declarou a 

epidemia uma emergência internacional (PHEIC). Ao final do mês de janeiro, 

diversos países já haviam confirmado importações de caso, incluindo Estados 

Unidos, Canadá e Austrália. No Brasil, em 7 de fevereiro, havia 9 casos em investi-

gação, mas sem registros de casos confirmados 5 (LANA, 2020; CHATE, 2020; 

NORONHA, 2020). 

 Atualmente, a doença é considerada uma pandemia que assola o mundo de 

forma devastadora ocasionando o colapso do sistema de saúde e ultrapassando a 

capacidade de suporte hospitalar. 

 

 

2.1.2 Infecção pelo Novo Coronavírus 

. 

  O espectro da apresentação clínica da infecção pelo novo coronavírus é 

amplo, desde casos assintomáticos até pacientes com doença crítica. A maior parte 

das infecções pulmonares é leve, porém formas graves ou críticas são também 

descritas, especialmente em idosos e indivíduos com comorbidades, podendo cursar  

dispneia, hipoxemia, grande envolvimento pulmonar nos estudos por imagem, 

insuficiência respiratória, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. A mortalidade 
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estimada na China foi de 2,3%, com a maior parte dos casos fatais tendo ocorrido 

em pacientes idosos ou com doença cardiovascular, diabetes mellitus, doença 

pulmonar crônica, hipertensão e câncer. No entanto, os índices de mortalidade 

descritos variam em diferentes populações; na Itália, por exemplo, onde a idade 

média da população atingida é mais elevada, a mortalidade descrita atualmente é de 

aproximadamente 5,8% (LIMA, 2020; LANA, 2020; CHATE, 2020). 

 A possibilidade de COVID-19 deve ser considerada em pacientes 

sintomáticos, que nos últimos 14 dias tenham apresentado contato próximo com um 

caso suspeito ou confirmado de COVID-19, que tenham estado em áreas onde a 

transmissão disseminada tenha sido documentada, ou que tenham tido potencial 

exposição por participação em eventos ou por terem estado em locais em que casos 

de COVID-19 foram descritos. Entre as manifestações clínicas mais comumente 

descritas, encontram-se febre, fadiga, tosse seca, anorexia, mialgia, dispnéia e 

produção de catarro (CHATE, 2020). 

 O diagnóstico definitivo do novo coronavírus é feito com a coleta de materiais 

respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). O diagnóstico 

laboratorial para identificação do vírus é realizado por meio das técnicas de proteína 

C reativa em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral. Orienta-

se a coleta de aspirado de nasofaringe ou swabs combinado (nasal/oral) ou também 

amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado 

broncoalveolar). Para confirmar a doença é necessário realizar exames de biologia 

molecular que detecte o RNA viral do SARS-CoV-2 por reverse-transcriptase 

polymerase chain reaction (RT-PCR, reação em cadeia da polimerase com 

transcrição reversa).  No entanto, se esse teste for negativo e a suspeita clínica for 

alta, a recomendação é de que ele seja realizado novamente, inclusive em material 

obtido de outros sítios respiratórios. Também vale ressaltar o valor de se fazer o 

teste para outros vírus, que podem se apresentar clinicamente de forma semelhante 

(LIMA, 2020; CHATE, 2020). 

 A TC do tórax pode ajudar no diagnóstico dessa doença, porém não pode 

isoladamente confirmá-lo nem excluí-lo. Quando utilizada a RT-PCR como 

referência, a TC do tórax apresenta alta sensibilidade (97%), porém baixa 

especificidade (25%), dada a sobreposição dos achados com infecções pulmonares 

de diferentes etiologias (CHATE, 2020). 
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 Em relação aos achados tomográficos mais frequentemente observados nos 

casos de COVID- 19, encontram-se as opacidades pulmonares em vidro fosco e, 

ocasionalmente, consolidações, com distribuição predominantemente periférica, por 

vezes associadas a reticulado fino (configurando o padrão de pavimentação em 

mosaico), espessamento vascular e o sinal do halo invertido. São menos frequentes 

o acometimento central do parênquima ou a presença de nódulos, cavidades, 

linfonodomegalias ou derrame pleural.(11-13) É aventado que o sinal do halo 

invertido, descrito por alguns autores, indique a possibilidade de pneumonia em 

organização como um dos mecanismos de lesão pulmonar (LIMA, 2020; CHATE, 

2020). 

 Foi demonstrado que indivíduos assintomáticos podem apresentar achados 

pulmonares (dissociação clínico-radiológica), porém com menor frequência que os 

pacientes sintomáticos e, geralmente, com menor extensão do acometimento e 

predomínio de opacidades em vidro fosco. Pacientes sintomáticos, por sua vez, 

apresentam mais frequentemente achados pulmonares, com predomínio de 

consolidações e maior extensão do acometimento parenquimatoso (CHATE, 2020). 

 Apesar da variedade de apresentações, evolutivamente, de forma geral, tem 

sido descrito que, nos primeiros 4 dias após o início dos sintomas, predomina o 

padrão de opacidades em vidro fosco. Entre o 5º e o 8º dias, há um aumento da 

extensão do acometimento pulmonar, com o aparecimento de pavimentação em 

mosaico e consolidações. Entre o 9º e o 13º dias, quando costuma ocorrer o pico 

dos achados tomográficos, nota-se o predomínio de consolidações, e, após o 14º dia 

a partir do início dos sintomas, começa a ocorrer a reabsorção das consolidações, o 

padrão de pavimentação em mosaico tende a regredir, porém podem persistir 

opacidades em vidro fosco. A resolução dos achados costuma ser relativamente 

lenta, estendendo-se por aproximadamente 30 dias, sendo descritas alterações 

cicatriciais no parênquima pulmonar (CHATE, 2020). 

 Os casos graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para 

isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela atenção 

primária em saúde e instituídas medidas de precaução domiciliar. 

 

2.2 HOSPITAL DE CAMPANHA DO EXÉRCITO BRASILEIRO  

 O hospital de campanha consiste em uma estrutura móvel formada pelo 

mínimo necessário para oferecer suporte de vida e salvamento, visto que muitas 
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vezes necessitam ser deslocadas até áreas remotas (SILVA, 2019; DUARTE, 2019; 

SANTOS, 2017; ANDRADE, 2020). 

 Organizados em módulos contendo diversos equipamentos e serviços (tais 

como enfermarias, emergências, unidades intensivas, laboratórios, centro cirúrgicos 

e outros), os hospitais de campanha do Exército Brasileiro tem como importante 

característica estrutural a facilidade de serem deslocados e instalados em áreas de 

maior carência, o que permite a aplicação de seus serviços tanto para missões 

assistenciais como para otimização do apoio logístico em saúde. Além disso, os 

hospitais de campanha também desempenham fundamental papel em operações 

internacionais e ações cívico-sociais (SILVA, 2019; DUARTE, 2019; SANTOS, 2017; 

ANDRADE, 2019). 

 O Hospital de Campanha do Exército Brasileiro não tem um formato único, 

pois é montado de acordo com as necessidades locai e adaptado à característica de 

missão a ser cumprida. Portanto sua configuração pode variar desde uma estrutura 

pequena como um posto de vacinação até uma estrutura complexa hospitalar 

(SILVA, 2019; DUARTE, 2019; SANTOS, 2017; ANDRADE, 2019). 

 A infraestrutura do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro cumpre as 

normas sanitárias vigentes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Além disso, a 

estrutura conta com tecnologias modernas para atuar na prevenção de infecções. 

Como exemplo podemos citar filtros bacteriológicos e a pressão positiva de ar 

(DUARTE, 2019; SANTOS, 2017). 

 O Hospital de Campanha é atualmente no Brasil a única unidade de saúde 

com estrutura para atuar em locais contaminados por agentes químicos, biológicos 

ou radiológicos (SANTOS, 2017). 

 Historicamente criadas para atender feridos em combates, estas unidades 

consolidam sua importância nos dias atuais pelo protagonismo exercido frente a 

situações emergenciais. Atualmente, os hospitais de campanha das Forças Armadas 

Brasileiras têm sido a solução no atendimento a vítimas de desastres no Brasil, 

especialmente nas temporadas de chuvas devido a enchentes e desmoronamentos 

(SILVA, 2019; SANTOS, 2017; ANDRADE, 2020). 
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2.2.1 Manuais de Campanha 

 

 Os seguintes manuais abaixo listados são de fundamental importância para 

orientar o planejamento e execução do apoio logístico à Força Terrestre, em 

qualquer situação, são eles: 

 

1) Serviços de Saúde em Campanha. Manual de Campanha C8-1, 2a Edição, 14 de 

abril de 1980. Exemplifica os serviços de saúde de exército em campanha, em 

diferentes tipos de operações. 

  

2) Ação Comunitária. Manual De Campanha –C-45-3, 1a Edição, 20 de novembro de 

1985.Trata das Ações Cívico-Sociais (ACISO), que são essenciais para a interação 

entre as Forças Armadas e a comunidade. 

 

3) Logística Militar Terrestre. Manual de Campanha EB70-MC-10.238, 1a Edição, de 

14 de dezembro de 2018. Apresenta as concepções da Logística no âmbito do 

Exército Brasileiro (EB) com a amplitude doutrinária nos níveis estratégico, 

operacional e tático. 

 

4)Batalhão de Saúde. Manual de Campanha EB70-MC-10.351, Edição 

Experimental, 2020. Apresenta conceitos e estruturas referentes ao emprego do 

Batalhão de Saúde no apoio às operações da Força Terrestre (F Ter), no emprego 

singular, ou no apoio às forças componentes (F Cte) quando empregado de forma 

conjunta; nas situações de guerra e não guerra, nos níveis operacional e tático. 

 

2.2.2 Legislações 

 

 O Emprego de Serviços de Saúde em nosso país é regulado e controlado por 

legislações. Na vigência da pandemia do coronavírus, novas leis foram criadas com 

o intuito de estabelecer novas aplicações do Hospital de Campanha Hospital de 

Campanha do Exército Brasileiro  em apoio ao enfrentamento do coronavírus e a 

preservação do Sistema de Saúde Nacional.  
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PUBLICAÇÃO REGULAMENTAÇÕES: 

 

1) Portaria nº 814/GM, de 01 de junho de 2001.Estabelece a normatização dos 

serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência no território nacional. 

 

2) Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 50 ANVISA, de 21 de fevereiro de 

2002. Esta norma dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde. 

 

3) Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e institui a Força 

Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). 

 

4) Portaria nº 2.952, de 14 de dezembro de 2011 -Regulamenta, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), o Decreto no 7.616, de 17 de novembro de 2011, 

que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN- SUS). 

 

5) RDC nº 306 ANVISA, de 07 de setembro de 2014. Dispõe sobre Gerenciamento 

de Resíduos de serviços de saúde. 

 

6) Portaria nº 1.514, de 15 de junho de 2020. Define os critérios técnicos para a 

implantação de Unidade de Saúde Temporária para assistência hospitalar - 

HOSPITAL DE CAMPANHA - voltadas para os atendimentos aos pacientes no 

âmbito da emergência pela pandemia da COVID-19. 

 

7) Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020. Estabelece orientações gerais visando 

à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção 

da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações 

para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.  Orientações 

gerais a serem observadas visando à prevenção, ao controle e à mitigação da 
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transmissão da COVID-19 na retomada segura das atividades e convívio social 

seguro. 

 Diante da emergência ocasionada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, o 

reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), o 

Ministério da Saúde (MS) tem estabelecido sistematicamente medidas para resposta 

e enfrentamento da COVID-19. 

  

2.2.3 Operação COVID-19 

 

 A pandemia de COVID-19 tem representado um desafio à escala mundial.  

O desenvolvimento de capacidades para fazer face a epidemias ou pandemias, 

pressupõe níveis de planejamento de elevada complexidade e disponibilização de 

recursos que permitam a edificação de uma capacidade de resposta escalável e 

adaptável.  

 O serviço de saúde do exército brasileiro esta presente em todo o território do 

Brasil, prestando assistência a família militar e a população brasileira. O serviço de 

saúde se preocupa com o estado de saúde dos nossos militares, tanto em combate 

como em tempos de paz. Além de prestar a assistência, o serviço de saúde promove 

ações de conscientização, prevenção, campanhas e missões nacionais e 

internacionais, onde seu o efetivo transmite seu conhecimento, tecnologia e suas 

habilidades. 

 O serviço de saúde é composto por militares médicos, farmacêuticos, 

dentistas que estão presente em organizações militar de saúde, proporcionando 

diagnósticos, prevenção e tratamentos da família militar. 

 O Serviço de Saúde Militar (SSM) engloba os Serviços de Saúde das Forças 

Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica, e tem desenvolvido capacidades 

considerando os vetores organização, treino, material, infraestruturas e 

interoperabilidade, e pode constituir-se como um elemento importante na resposta a 

emergências de saúde pública  (LACERDA, 2020; SIOW, 2020; CARREIRAS, 2020). 
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 O SSM procurou desde o início proteger e preservar a capacidade opera-

cional e as funções de comando e controlo das Forças Armadas (FFAA) criando uma 

célula de crise, implementando planos de contingência, montando um sistema de 

informação e executando medidas rigorosas de proteção. O sucesso destas medidas 

foi assinalável com baixo número de infectados e de indisponíveis nas FFAA. A 

resposta do SSM passou também pela criação de uma linha telefónica de apoio, 

pela criação de um circuito de diagnóstico pré-hospitalar, pela ativação de uma linha 

de apoio psicológico e pela adaptação do Hospital das Forças Armadas (HFAR). 

Nele foram criados circuitos COVID e não COVID para doentes e pessoal hospitalar, 

montada uma estrutura hospitalar de campanha e reforçada a capacidade de 

cuidados intensivos (CARREIRAS, 2020). 

 Desde o dia 20 de março, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica têm atuado 

conjuntamente em função da ativação do Centro de Operações Conjuntas (COC), 

situado no Ministério da Defesa (MD), em Brasília (DF), que está interligado a dez 

Comandos Conjuntos, distribuídos por todo o território nacional, para combater o 

surto de COVID-19 (COSTA, 2020). 

 Vários estudos têm sido conduzidos para avaliar a capacidade de 

atendimento hospitalar em diversos países. Uma das principais conclusões é que se 

nenhuma ação de ampliação da oferta de leitos ou de contenção do vírus for 

realizada, haverá alta probabilidade de saturação dos sistemas de saúde em um 

espaço de tempo relativamente curto. A demanda por hospitalizações entre os 

pacientes de COVID-19 é influenciada por diferentes fatores, tais como idade e 

condições preexistentes, com efeitos distintos nas sociedades em que a pandemia 

avança (NORONHA, 2020). 

 Com a intenção de apoiar o sistema de saúde brasileiro devido ao grande 

número de pessoas que poderão ser infectadas pelo coronavírus, as Forças 

Armadas iniciaram as ações de coordenação e cooperação que envolvem Hospitais 

de Campanha (H Cmp) Militares e Civis (COSTA, 2020). 

 A partir do momento em que foi detectada em dezembro de 2019, a COVID-

19 vem se alastrando pelos diferentes continentes, tendo sido caracterizada como 

uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo a OMS, 80% 

dos pacientes com COVID-19 apresentam sintomas leves e sem complicações, 15% 

evoluem para hospitalização que necessita de oxigenioterapia e 5% precisam ser 
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atendidos em unidade de terapia intensiva (UTI). Dependendo da velocidade de 

propagação do vírus na população, os sistemas de saúde podem sofrer forte 

pressão decorrente da demanda extra gerada pela COVID-19 (NORONHA, 2020). 

 Na operacionalização do apoio de saúde, por meio do emprego do Hospital 

de Campanha militar ou civil, diversas ações devem ser planejadas, de forma geral, 

envolvendo três processos básicos: o atendimento, o apoio logístico e o apoio 

administrativo. Além dos protocolos assistenciais, deve ser estabelecido um fluxo de 

fornecimento de medicamentos, materiais e recolhimento dos resíduos sólidos 

(COSTA, 2020). 

 Os Hospitais de Campanha militares estão localizados no Rio de Janeiro, 

Recife e Campo Grande. Esses hospitais foram criados para emprego em operações 

militares e humanitárias, pois possuem poucos leitos e precisariam ser adaptados às 

condições da presente pandemia. No caso da COVID-19, haja vista a possibilidade 

de elevada demanda e da limitada disponibilidade de Hospitais de Campanha das 

Forças Armadas o apoio será avaliado com especial cuidado pelo Ministério da 

Defesa (COSTA, 2020). 

 

 

Fig.2 Área de Proteção e Cuidados está sendo montada em Boa Vista (SD Alvarenga) 

 



18 

 

 Em Boa Vista (RR), embora chamado de Hospital de Campanha, as Forças 

Armadas montaram uma Área de Proteção e Cuidados para atender, a princípio, 80 

brasileiros e venezuelanos com suspeita ou confirmação de coronavírus. Com a 

participação das agências da ONU, o local terá capacidade para 1.200 leitos 

hospitalares e mil leitos para pessoas infectadas ou com suspeita de infecção. Uma 

vez inaugurado, o espaço também servirá para atender brasileiros que vivem em 

comunidades fora de Boa Vista e não possuem local para ficar na capital de Roraima 

(COSTA, 2020). 

 

 

Fig.2 Hospital de campanha em Guarujá, SP, conta com 70 leitos — Foto: Divulgação/Prefeitura de 

Guarujá. 

 Voltado aos pacientes infectados pelo novo coronavírus, O Hospital de 

Campanha de Guarujá foi o único no País dentro de uma base militar. Nos 90 dias 

de funcionamento, foram prestados 320 atendimentos. Desse volume, 65,3% deles 

foram altas, ou seja, 209 pacientes liberados após concluírem o tratamento. O local, 

para onde foram encaminhados os pacientes que necessitavam de cuidados mais 

aprofundados, registrou também 95 óbitos e outros 16 pacientes foram transferidos. 
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 Construído dentro do hangar da Base Aérea de Santos, em Vicente de 

Carvalho, desde maio, o Hospital de Campanha disponibilizou atendimento exclusivo 

aos pacientes infectados pelo novo coronavírus na Cidade. O Hospital de Campanha 

de Guarujá ofertou 70 leitos, sendo 50 de enfermaria e outros 20 de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). O complexo era composto por duas tendas, somando três 

mil metros quadrados com mais de 260 profissionais de saúde. 

 De acordo com o secretário de saúde de Guarujá, o hospital de campanha 

cumpriu sua missão e foi uma importante arma de Guarujá no enfrentamento à 

pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo ele, a ocupação dos leitos 

estava baixa nas últimas semanas, não ultrapassando os 30%.  

 Em cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Criciúma, Rio Grande (RS), 

Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Valinhos (SP), Campinas (SP) e outras, as Forças 

Armadas estão apoiando com a instalação de tendas de triagem para atender 

pacientes com sintomas gripais (COSTA, 2020). 

 Até o momento, a Operação COVID-19 envolve a participação de mais de 5,5 

mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Cerca de 660 viaturas, 53 

embarcações, três aeronaves estão sendo empregadas pelos 10 Comandos 

Conjuntos e pelo Comando Aeroespacial permanente (COSTA, 2020). 

 

2.2.4 A importância do Hospital de Campanha do Exército Brasileito no 

enfrentamento ao novo coronavírus. 

 

 Diante da emergência ocasionada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, o 

reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), o 

Ministério da Saúde (MS) tem estabelecido sistematicamente medidas para resposta 

e enfrentamento da COVID-19. 

 Entre as medidas indicadas pelo MS, estão as não farmacológicas, como 

distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de 

máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento domiciliar de casos 

suspeitos e confirmados, que devem ser utilizadas de forma integrada, a fim de 
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prevenir o adoecimento e controlar a transmissão da COVID-19, permitindo também 

a retomada gradual das atividades desenvolvidas pelos vários setores e o retorno 

seguro do convívio social. 

 A sociedade mundial vive um momento dramático com a pandemia do 

COVID-19 e também um grande desafio, porque na ausência de vacina contra o 

coronavírus, precisa praticar ações de isolamento social com a finalidade de manter 

a propagação da doença dentro de patamares em que o sistema de saúde seja 

capaz de suportar (ANDRADE, 2019). 

 Considerando as experiências em outros países, a variedade de 

apresentação da doença por coronavírus e os diferentes tratamentos necessários 

conforme a gravidade da virose, existe uma grande preocupação com o colapso do 

sistema de saúde devido à insuficiência de leitos de UTI equipados com ventiladores 

mecânicos capazes de atender uma demanda tão alta de casos, que costumam 

permanecer em suporte ventilatório por período prolongado (LACERDA, 2020). 

 Com o intuito de evitar o colapso do sistema de saúde brasileiro e de reservar 

o atendimento em nível hospitalar para casos moderados e graves, várias ações 

foram tomadas, entre elas, a mobilização de Hospitais de Campanha do Exército 

Brasileiro, com missão de apoio logístico de saúde em vários estados do Brasil. 

 A implantação dos Hospitais de Campanha do Exército Brasileiro consiste em 

uma das estratégias, em caráter excepcional e temporário, que podem ser utilizadas 

para ampliação e organização da oferta de leitos e  deverá fazer parte dos Planos de 

Contingência elaborados pelos governos Estaduais, do Distrito Federal e dos 

Municípios para o enfrentamento à COVID-19. A estratégia de implantação de 

Hospitais de Campanha deve complementar outras estratégias adotadas pelos 

governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios para a ampliação da oferta 

de leitos (BRASIL, 2020; DA SILVA AIRES, 2020). 

 Para definir a estratégia de organização e ampliação dos leitos por meio da 

implantação de Hospitais de Campanha, os gestores estaduais, do Distrito Federal e 

dos Municípios podem levar em consideração as seguintes estratégias anteriores: 

I - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares 

existentes e permanentes da rede assistencial; 
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II - ampliar os leitos clínicos e de UTI nas unidades hospitalares existentes e 

permanentes, aproveitando áreas não assistenciais e assistenciais com menor 

utilização em relação ao enfrentamento da COVID-19, de preferência, tornando 

essas áreas exclusivas para esse tipo de atendimento, otimizando as medidas de 

isolamento e proteção dos profissionais da saúde e a segurança dos demais 

profissionais e pacientes; 

III - dedicar unidades hospitalares existentes e permanentes exclusivamente para o 

enfrentamento da COVID-19, realizando os ajustes necessários no fluxo de atenção 

da rede com a realocação dos serviços da unidade dedicada para outras unidades e 

otimizando as medidas de isolamento e proteção dos profissionais de saúde e a 

segurança dos demais profissionais e pacientes; e 

IV - considerar a contratação de leitos clínicos e de UTI da saúde suplementar, 

utilizando a infraestrutura existente na esfera privada da rede assistencial. (BRASIL, 

2020) 

 As unidades hospitalares de campanha devem funcionar com o acesso 

regulado, voltadas para a internação de pacientes com sintomas respiratórios de 

baixa e média complexidade, podendo funcionar como retaguarda clínica para 

unidades hospitalares permanentes que possuam UTI e sejam definidas como 

referência para tratamento da COVID-19 (BRASIL, 2020). 

 O Hospital de Campanha é unidade temporária que deve ser implantada em: 

I - anexo a unidades de saúde hospitalares permanentes; 

II - equipamentos urbanos como estádios de futebol ou centro de convenções; 

III - áreas abertas, desde que vinculados a estruturas hospitalares pré-existentes; ou 

IV - qualquer estrutura existente que o comporte, readequado para o perfil de 

atendimento a que se destina (BRASIL, 2020). 

 Em qualquer situação de implantação especificada no caput, o Hospital de 

Campanha deve garantir o acesso aos serviços técnicos, tais como Central de 

Material e Esterilização (CME), lavanderia e laboratório disponibilizado na Rede de 

Saúde e promover referência a alta complexidade, garantindo tempo de resposta 

oportuno (BRASIL, 2020). 
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  O Hospital de Campanha deve contemplar espaço físico, equipe assistencial 

e de apoio técnico, equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e insumos, 

condizentes com as atividades a serem realizadas (BRASIL, 2020). 

 Os Hospitais de Campanha podem ser estruturados da seguinte forma: 

I - Leito de Internação Clínica: voltado para a internação de pacientes com sintomas 

respiratórios de baixa complexidade; 

II - Leito de Suporte Ventilatório Pulmonar, voltado para: 

a) apoio a internação clínica com a função de tratamento dos casos de piora do 

quadro respiratório que necessite de suporte ventilatório não invasivo e invasivo; e 

b) estabilização do paciente, quando apresentar estado de choque e instabilidade 

hemodinâmica, até o remanejamento à unidade de referência hospitalar que possua 

leitos de UTI para enfrentamento da COVID-19. 

 Os Hospitais de Campanha devem observar a proporção de 10 (dez) leitos de 

Suporte Ventilatório Pulmonar para cada grupo de 40 (quarenta) leitos de Internação 

Clínica  (BRASIL, 2020). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antevendo um provável colapso do sistema de saúde nos momentos de pico 

da epidemia, a proposta de emprego do  Hospital de Campanha do Exército 

Brasileiro no enfrentamento ao novo coronavírus é  de desafogar o serviço que 

acolherá os casos graves, evitando aglomerações, minimizando a superlotação de 

leitos hospitalares e consequentemente de cuidados de terapia intensiva. Para 

atingir essa meta, o atendimento prestado no Hospital de Campanha  do Exército 

Brasileiro deve ser ágil, liberando a grande maioria dos pacientes que apresentam 

sintomas leves para isolamento domiciliar, encaminhando prontamente os casos 

graves para locais de atendimento de maior complexidade. 

Portanto, o emprego do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro no 

enfrentamento ao novo coronavírus tem como objetivo acolher o paciente com 

sintomas respiratórios fora do ambiente hospitalar de referência. Ao realizar a 
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descentralização do atendimento, busca-se evitar a sua circulação de pacientes com 

sintomas respiratórios e gripais, casos suspeitos de COVID-19, por ambientes não 

contaminados. Essa conduta visa mitigar a disseminação do novo coronavírus para 

outros pacientes pertencentes ao grupo de risco para a forma grave da infecção,  

que apresentam doenças crônicas e que não podem interromper o 

acompanhamento e tratamento médico mesmo durante a epidemia. Portadores de 

tumores, imunossupressão, gestantes, cardiopatas podem apresentar desfechos 

clínicos que necessitem atendimento hospitalar e dever ser preservados de 

exposição à ambientes contaminados. 

Enquanto não existe vacina capaz de imunizar contra o novo coronavírus 

tampouco tratamento comprovadamente eficaz para curar a doença COVID-19, 

ações de auxílio ao serviço de saúde civil prestados pelo Exército Brasileiro através 

da mobilização dos Hospitais de Campanha aumentam a capacidade de 

atendimento aos pacientes infectados, salvando vidas, amenizando o sofrimento e 

apoiando a nação a vencer esse grande desafio: a luta contra a epidemia do novo 

coronavírus. 
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