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RESUMO 

O COVID-19 chegou ao Brasil e o Curso de Formação de Oficiais (CFO) de 

2020, havia iniciado o ano letivo na Escola de Saúde do Exército (EsSEx). A 

EsSEx é um estabelecimento de ensino centenária do Exército Brasileiro que 

abriga cursos de formação, especialização e extensão, inclusive o CFO. O 

presente estudo objetivou relatar as ações adotadas para o enfrentamento da 

COVID 19, pela EsSEx, já que entre as atribuições do profissional militar, além 

da defesa do Estado nacional contra inimigos externos, está seu envolvimento em 

missões subsidiárias. Durante o levantamento das medidas adotadas pela EsSEx, 

foi elaborado e aplicado um questionário para pesquisar sobre a vivência dos 

alunos, profissionais de saúde em formação militar, nas Organizações Militares de 

Saúde (OMS), os quais foram designados pela EsSEx para atuarem durante à 

pandemia, contribuindo assim, com os serviços de saúde. Os resultados do 

questionário convergiram em 8 (oito) subtópicos com trechos referentes a esse 

processo. Foram identificadas possibilidades de melhorias para eventos similares, 

assim como, o incremento do sentimento de missão e da importância profissional 

de saúde militar frente às crises que atingem a nação. 

Palavras Chave: Covid 19, Exército, Profissional de Saúde Militar. 

 

ABSTRACT 

COVID-19 arrived in Brazil and the Officer Training Course (CFO) of 2020, had 

started the academic year at the Army Health School (EsSEx). EsSEx is a 

centenary educational establishment of the Brazilian Army that hosts training, 

specialization and extension courses, including the CFO. This study aimed to 

report on the actions taken to confront COVID 19, by EsSEx, since among the 

duties of the military professional, in addition to the defense of the national state 

against external enemies, is their involvement in subsidiary missions. During the 

survey of the measures adopted by EsSEx, a questionnaire was prepared and 

applied to research the experience of students, health professionals in military 

training, in Military Health Organizations (WHO), who were designated by 

EsSEx to act during the pandemic, thus contributing to health services. The results 

of the questionnaire converged in 8 (eight) subtopics, with excerpts referring to 

this process. Improvement possibilities for similar events were identified, as well 



as an increase in the feeling of mission and the professional importance of military 

health in the face of crises that affect the nation. 

Key-Words: Covid 19, Army, Military Health Professional. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A pandemia de COVID-19 começou em dezembro de 2019, em Wuhan, na 

província de Hubei, na China. Devido à sua alta disseminação, a transmissão da 

COVID-19 foi rápida e global, chegando ao Brasil (SOUZA e et al, 2020). 

 A Escola de Saúde do Exército (EsSEx), um estabelecimento de ensino 

centenário, diretamente subordinado à Diretoria de Educação Superior Militar 

(DESMil), seguia seu planejamento habitual. Entre suas obrigações, a formação 

de oficiais Médicos, Farmacêuticos e Dentistas do Serviço de Saúde e também, 

oficiais Enfermeiros e Veterinários do Quadro Complementar de Oficiais (EsSEx, 

2020). No entanto, em virtude da COVID-19, houve a necessidade de traçar 

medidas de enfrentamento.  

O Ministério da Saúde (MS) estabelece a síndrome gripal (SG) como 

manifestação mais comum do COVID-19, sendo esta definida como um quadro 

respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que 

relatada, acompanhada de tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória 

do indivíduo. Na presença de dificuldades respiratórias, considera-se a presença 

de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) (BRASIL, 2020). 

A gravidade da pandemia se dá não só pela capacidade de causar prejuízos 

aos interesses nacionais, mas também de comprometer a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas, constituindo-se em uma ameaça concreta e real à 

segurança nacional (BRASIL, 2015). 

Pela extensa magnitude e pelos diversos insumos necessários ao seu 

controle, como a disponibilidade de testes diagnósticos para as populações 

afetadas, o enfrentamento à pandemia tem se tornado um desafio, especialmente 

para países de baixa e média renda como o Brasil, que dependem de tecnologias 

produzidas em outros países (ISER, et al., 2020). 

Em resposta à pandemia, o Ministério da Defesa (MD) ativou, em 20 de 

março de 2020, o Centro de Operações Conjuntas para atuar na coordenação e no 

planejamento do emprego das Forças Armadas (FA), constituídas pela Marinha do 

Brasil, Exército Brasileiro e Aeronáutica, no combate ao coronavírus. Neste 



contexto, foram ativados comandos conjuntos, que cobrem todo o território 

nacional. A iniciativa integra o esforço do governo federal no enfrentamento à 

pandemia (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020). 

As ações desenvolvidas são inúmeras, tais como: apoio aos órgãos de 

segurança pública no controle de acesso de fronteiras;  emprego de meios de 

defesa biológica, nuclear, química e radiológica (DBNQR) para descontaminação 

de material; apoio de logística, de inteligência e de comunicações; ligação com os 

órgãos competentes pelas ações sanitárias; e, também, apoio à triagem de pessoas 

com suspeita de infecção para posterior encaminhamento aos hospitais 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020).  Há registros, no contexto da Operação 

COVID-19, de doação de sangue para abastecimento dos Hemocentros, bastante 

prejudicados durante a pandemia (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2020). 

Frente ao estado de emergência pública decretado no Brasil, o presente 

trabalho objetivou relatar as ações adotadas, no âmbito da EsSEx, para 

contribuição ao enfrentamento da COVID 19.  Já que, entre as atribuições do 

profissional militar, além da defesa do Estado Nacional contra inimigos externos, 

está seu envolvimento em missões subsidiárias. 

 

2. METODOLOGIA 

A caminhada metodológica iniciou-se com o levantamento bibliográfico 

nos bancos de dados Bireme e Scielo. Utilizou-se das palavras de busca: Covid 

19, Exército, Profissional de Saúde Militar. 

Adicionalmente, através de busca de matérias jornalísticas, foram 

identificadas as principais ações adotadas pelo Ministério da Defesa, pelo Exército 

Brasileiro e também pela EsSEx em contribuição ao enfrentamento do Covid-19. 

 Em seguida, foi elaborado um questionário dividido em questões objetivas 

e subjetivas (constantes em anexo) o qual foi aplicado a 74 alunos do curso de 

formação de oficiais, para a investigação profunda da participação destes militares 

no esforço de enfrentamento. O questionário consta do Anexo 1.  

Após a aplicação, foram verificados resultados objetivos e subjetivos da 

pesquisa.  Os dados objetivos foram apresentados, seja em tabela ou gráfico. Já os 

resultados subjetivos foram agrupados em 8 (oito) subtópicos. Os oficiais alunos 

de saúde da EsSEx, foram identificados com a letra “A” e um numeral, e as ideias 

e ou opiniões preponderantes foram destacadas e registadas nos subtópicos. 



Algumas imagens que reforçam as opiniões citadas foram acrescentadas ao 

trabalho e apresentadas nos subtópicos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1.1. Medidas de prevenção da transmissão adotadas no Exército 

Brasileiro 

As ações definidas pela Organização Mundial de Saúde para diminuir os 

índices de morbidade pelo Covid-19 e controlar sua expansão, enquanto não se 

dispõe de tratamento ou vacina, incluem: distanciamento social, ampliação de 

testagem para o diagnóstico da doença, medidas higiênicas, proteção de 

profissionais de saúde e aumento de leitos hospitalares de unidade de terapia 

intensiva (UTI). Cientes de que, mesmo sendo necessárias, essas medidas 

provocarão uma enorme crise econômica e sociopolítica, levando à pobreza 

extrema e a um elevado número de mortes (ORTEGA E BEHAGUE, 2020). 

A Operação Covid-19, desencadeada pelo MD entre fevereiro e março, 

mobilizou 1.022 viaturas, 102 embarcações e 32 aeronaves para atuar, não só na 

logística e construção de hospitais de campanha militares, mas também na 

produção de remédios, álcool em gel, máscaras, na ajuda humanitária e na 

disponibilização do seu corpo clínico para atendimento à população (COTER, 

2020). 

O Exército Brasileiro, atento à evolução da pandemia do coronavírus e 

com o objetivo de nortear os órgãos da Força, no sentido de apoiar o esforço 

nacional, publicou em Boletim Especial nº14-20, medidas sanitárias a serem 

adotadas no combate à pandemia em suas instalações, entre elas (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2020):  

 Adotar medidas de triagem clínico-epidemiológica para acesso às 

Organizações Militares (OM) e Organização Militar de Saúde (OMS);  

 Suspender ou adiar todos os seminários, palestras, solenidades, 

confraternizações, eventos religiosos ou quaisquer outras atividades que 

impliquem a aglomeração de pessoas, inclusive aquelas já programadas ou 

em andamento;  



 Avaliar a pertinência do adiamento dos cursos ainda não iniciados e 

reavaliar os já iniciados, adotando as medidas preventivas necessárias;  

 Promover o acesso aos refeitórios de forma escalonada, observando as 

medidas profiláticas estabelecidas em diretriz específica. 

As medidas planejadas visaram a proteção dos integrantes da Força contra 

a transmissão da COVID-19. 

 

3.1.2. Medidas de prevenção a Covid -19 implementadas pela EsSEx 

 

 A EsSEx planejou e implementou medidas para a prevenção da 

propagação da Covid-19, como; adotou dispensers de álcool em gel nos 

corredores e banheiros, fixou informativos e disponibilizou frascos de álcool na 

entrada dos alojamentos e refeitórios, mantendo o distanciamento entre os 

militares nas mesas dos refeitórios (EsSEx, 2020).

 

Figura 1. Ações adotadas na EsSEx, ao enfrentamento do Covid-19. Fonte: Site EsSEx. 

 

  3.1.2.1. Capacitação de recursos humanos para atuar no enfrentamento ao 

Covid19 

Dentre as ações proposta pelo MD foi a elaboração e aplicação de cursos 

para capacitação dos profissionais de saúde militares para atuarem durante a 

pandemia. A EsSEx contribuiu durante esse processo, afinal proporcionou 

treinamentos teórico-práticos para os profissionais que estiveram na linha de 

frente do combate à COVID-19 para que estivessem aptos a realizar 

procedimentos seguros e alinhados com as normas de proteção individual. Com 

duração de 2 (dois) dias, o curso aprimorou 160 (cento e sessenta) profissionais 

(EsSEx, 2020). Além disso, também ocorreram oficinas de capacitação e 



reciclagem para militares e civis, preparando-os para o atendimento de urgência e 

emergência dos pacientes acometidos com insuficiência respiratória aguda. Nos 

treinamentos, foram utilizados os manequins simuladores de intubação no 

moderno Centro de Simulação da Escola. 

As temáticas abordadas durante a capacitação envolveram: 

 Medidas de proteção individual e coletiva e utilização de epi  

 Suporte básico de vida 

 Tratamento de arritmias no uso da 

 Cloroquina. 

 Treinamento de introdução a ventilação 

 Mecânica e atendimento ao paciente critico com 

 Covid-19 

 Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus 

 (covid-19). 

 Intubação 

 

 

Figura 2. Curso prático de manuseio de vias aéreas realizado em manequins simuladores no 

Centro de Simulação da Escola de Saúde do Exército. Fonte: Site EsSEx (2020). 
 

3.1.3. Atuação de militares da EsSEx no sistema de saúde militar 

Uma das ações implementadas foi destinar os profissionais de saúde da 

EsSEx, mesmo em curso de formação militar, excepcionalmente para atuarem no 

Hospital Central do Exército (HCE) e Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGRJ). . 

. Na tabela abaixo podemos observar a destruição dos profissionais de 

saúde em formação militar na EsSEx, designados a contribuir nas Organizações 

Militares de Saúde. 

 



Tabela 1. Áreas de atuação e especialização dos alunos participantes da 

pesquisa. 

FORMAÇÃO QUANTITATIVO PORCENTAGEM 

MÉDICO GENERALISTA 16 21% 

MÉDICO ESPECIALISTA 50 67,5% 

ENFERMEIROS 02 2,7% 

DENTISTAS 03 4% 

FARMACÊUTICOS 02 2,7% 

VETERINÁRIOS 01 1,35% 

 

 

3.1.4. Questionário com alunos do Curso de Formação de Oficiais 

Quanto aos dados objetivos do questionário, dos 89 alunos matriculados 

no Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2020, 74 responderam ao questionário, 

totalizando 84%.  Desses, 57% eram mulheres, o que corrobora com Wermelinger 

et al (2010), ao citar o aumento significativo e contínuo da presença das mulheres 

na força de trabalho, e 67,5% estavam entre 31 e 40 anos de idade 

Um outro questionamento realizado foi se os profissionais de saúde, em 

formação no curso militar, atuaram nas OMS descritas acima. Dos 74 alunos 

participantes da pesquisa, 90% responderam afirmativamente, que atuaram no 

HCE ou no HGRJ, o que representa um total de 67 alunos. 

SIM    90 % NÃO   10%

 

Figura 3. Atuação dos Oficiais de Saúde da EsSEx. Do total, 90% contribuíram, em OMS, 

durante a pandemia. 



 

Dos alunos que atuaram nas OMS, 78% estavam na linha de frente ao 

combate e os outros 22% contribuíram indiretamente.  O tempo da atuação variou 

de uma semana há três meses. 

 

3.1.4.1. Sentimento de contribuição 

De acordo a Gröhs, Biavaschi e Rodrigues (2020), umas das características 

das Forças Armadas (FA) é o potencial de articular para potencializar os outros 

entes. O sentimento de contribuição e potencialização foi evidente entre os Oficias 

da EsSEx, ao agregar suas habilidades ao serviço de saúde local. O atendimento 

nas OMS fora melhorado com o apoio dos Oficiais da EsSEx e esse sentimento 

foi externalizado ao se mencionar sobre as contribuições da vivência nas OMS 

durante a pandemia, como descrito abaixo: 

A1 “Foi bom saber que trabalhei e pude ajudar em um período 

com tantos desafios como esta pandemia.”  

A9 “Poder contribuir com a saúde dos pacientes atendidos. 

Contribuir com a força durante a pandemia.” 

A15 “Contribuir no funcionamento da instituição e tratamento dos 

pacientes”. 

 

 

Figura 4. Foto tirada após cura da paciente. Os Oficias da EsSEx participaram desse 

momento e foram reconhecidos pela conquista. Imagem cedida pela 1º Tenente ARIÉLE. 
 

[S1] Comentário: 3 meses????? 



Destaca-se, inclusive, o atendimento de militares da ativa, o que enfatiza o 

espirito de corpo também desenvolvido nos Oficiais da EsSEx, como evidenciado 

pelos oficiais da EsSEx, no trecho seguinte: 

 

A19 “Ter contribuído com o atendimento de militares durante a 

pandemia.” 

A5 “Realização pessoal por estar vivenciando e atuando em um 

momento que o mundo necessita de ajuda. A atuação foi necessária, 

tínhamos que estar presentes, colaborando e integrando a equipe. 

Questão de compaixão e empatia acima de tudo”. 

 

Os oficiais de saúde da EsSEx reconhecem a oportunidade de estar 

contribuindo nesse momento tão desafiador e demonstram o engajamento com a 

missão do profissional de saúde militar e também com a família militar. 

 

 3.1.4.2. Estar preparado para o desconhecido  

Como se preparar para uma pandemia? Que recursos utilizar? Essas foram 

algumas das indagações frequentes das lideranças responsáveis pelo planejamento 

das ações para o enfrentamento da Covid-19. Como menciona Gricoli, Silva e 

Migon (2020), o desafio está em enfrentar um oponente novo, que afeta todas as 

estruturas e a capacidade de resposta, cujas ações não seguem uma linearidade 

lógica; enfim, que não pode ter sua estratégia mapeada em um exame de situação.  

Apesar de todas as adversidades impostas pela pandemia, a concepção dos 

oficiais da EsSEx frente aos serviços de saúde prestados nas OMS foi positiva, 

como descrito abaixo: 

A34 “Prestamos atendimento aos pacientes, juntamente com a 

equipe do HCE. O Exército se preparou de forma eficiente, de 

forma que conseguimos atender as vítimas com excelência”. 



 
Figura 5. Registra os profissionais de saúde da EsSEx em apoio à OMS. Todos devidamente 

paramentados. Imagem cedida pela 1º Tenente PARANHOS. 

 

 

3.1.4.3 Aprendizado 

A COVID-19 é uma realidade mundial e é imprescindível que seja 

enfrentada com base nas melhores evidências disponíveis (...); parece consenso, 

no entanto, que a população com comorbidades prévias e com idade avançada está 

suscetível a um quadro mais intenso e de pior evolução, cabendo aos serviços de 

saúde estarem atentos à heterogeneidade de sintomas e a apresentação clínica da 

doença (MACIEL, SILVA E CASTRO,2020). Os oficiais da EsSEx relataram 

como contribuição o aprendizado adquirido com atuação nas OMS durante a 

pandemia. 

A6 “Viver e aprender com a situação e tratamento dos pacientes 

com Covid-19. Aprendizado da hierarquia e funcionamento de um 

hospital militar, prevenção da Covid-19 no ambiente hospitalar e 

tratamento inicial na enfermaria (primeiras noções).” 

 

A atuação durante a pandemia trouxe significativa experiência aos 

profissionais de saúde da EsSEx, como citado acima. 

 
 



 
Figura 6. Treinamento aplicado para capacitar os profissionais de Saúde da EsSEx. Imagem 

cedida pela 1º Tenente PARANHOS 

 

      3.1.4.4 Escala  

                 É retratado por Sousa, et al. o caos provocado pela COVID-19. Notícias 

de afastamentos do trabalho e morte de profissionais da Saúde pela Covid-19, em 

diversos países e no Brasil, vêm sendo divulgadas pela mídia e nas redes sociais, 

assim como registros de suicídios, crises de ansiedade e pânico. Identificados 

relatos de déficit na escala dos serviços e as contribuições ofertadas: 

 

A37 “Aliviar a escala de plantão da equipe. Dar suporte técnico 

em pacientes graves aos cuidados de colegas mais novos.” 

A50 “Ajuda ao serviço em um momento de saturação do setor 

devido ao remanejamento de profissionais a outros setores (UTI).” 

A72 “Complementação de escala (escala com quantidade de 

profissionais defasada.” 

A74 “Ajudar no atendimento de emergência. Participar da 

escala.” 

A25 “Organização do serviço, desafogando a escala.” 

De acordo com o Conselho Nacional de Saúde (CNS), os profissionais de 

saúde, que estão na linha de frente para atendimento dos casos da Covid-19, estão 

expostos a diversos riscos, além da possibilidade de contaminação. Conforme consta 

no documento elaborado pelo CNS, o Brasil poderá apresentar entre 122 mil e 365 

mil casos de profissionais da saúde afastados do trabalho por contágio, adoecimento 

e morte pela doença. 



 

Figura 7.  Oficiais da EsSEx, com uniforme camuflado, em uma OMS do RJ. Imagem cedida 

pela 1º Tenente PARANHOS. 

 

      3.1.4.5 Papel social 

 

O Exército tem seu papel social consolidado e reconhecido, sendo sua 

missão primária a defesa da pátria e, para isso, desenvolve uma ampla gama de 

capacidades de defesa, como a pronta-resposta, flexibilização e a mobilidade 

estratégica. Essas capacidades, desenvolvidas no âmago da doutrina militar, 

favorecem o emprego das Forças Armadas de forma subsidiária, no enfrentamento 

a situações emergenciais (GRICOLI, SILVA E MIGON, 2020). Quando os 

oficiais da EsSEx, indagados quanto as contribuições da vivência na OMS durante 

a pandemia, destacam-se as seguintes afirmações: 

 

A20 “Importante vivenciar o real papel do militar na 

sociedade, que é servir à pátria em qualquer situação. Sendo 

muito importante atuar em momentos de crise.” 

A24 “Atuar na pandemia contribuiu para entender que temos 

que ter flexibilidade quanto às ordens recebidas” 

 

Os militares atuam para minimizar a crise humanitária: distribuem água, 

kits de higiene e cestas básicas a famílias carentes; montam postos de lavagem de 

mãos e de vacinação. Onde houver necessidade, as FA atuarão tanto para garantir 

a ordem e a estabilidade, quanto para estender uma mão amiga. Essa crise 

evidenciou duas coisas: a necessidade da união de todos para enfrentar o vírus e a 



certeza de que o povo brasileiro pode contar sempre com os militares. (COTER, 

2020). 

 
Figura 8. Treinamento para manuseio de vias aéreas. O aperfeiçoamento contínuo para 

melhor servir. Imagem cedida pela 1º Tenente PARANHOS. 

 

           3.1.4.6 Falta de treinamento de rotina e prontuário eletrônico 

 

Em virtude das incertezas geradas pela pandemia e a necessidade de ações 

imediatas, algumas medidas posteriormente, poderão ser analisadas. Afinal, um 

dos desafios identificados pelos oficiais da EsSEx foi o desconhecimento das 

rotinas e sistema eletrônico interno, que normalmente são característicos de cada 

instituição. Apesar do desejo em participar e cumprir a missão, apontado por 

muitos alunos, tal falta de prática ou desconhecimento, além de desconfortável, 

pode atrasar a implementação da assistência ou não atingir a eficiência possível no 

quantitativo de atendimento, como evidenciado abaixo: 

 

A54 “Sistema eletrônico do HCE, rotinas/fluxos”.  

A 55 “Conhecer o sistema de computador utilizado. Aprender a 

rotina e os fluxos intra-hospitalar.” 

A72 “Assumir unidade com pouco conhecimento de fluxo 

interno.” 

A28 “Dificuldade de lidar com o sistema do hospital e a falta de 

protocolos estabelecidos ou meu desconhecimento dos mesmos 

para manejo da Covid-19.” 
 



 Como refere Grabois (2020), a insuficiência ou inadequação de 

capacitações são fatores importantes no risco de contágio de profissionais 

(FIOCRUZ, 2020). 

 

           3.1.4.7 Equipamentos de proteção individual 

 

Desde que os casos de coronavírus se espalharam pelo Brasil e pelo 

mundo, alguns equipamentos de proteção individual (EPI) tornaram-se cada vez 

mais raros. Tal fato, tem relação direta com a China, que além de ser o principal 

produtor e exportador deste tipo de material, também foi o primeiro epicentro da 

Covid-19 (SARS-CoV2) no mundo, o que afetou a produção e venda destes 

equipamentos. Quando retomaram às atividades, as indústrias chinesas estavam 

com elevado número de pedidos vindos de todas partes do mundo, necessitando 

recuperar sua plena capacidade de fabricação e, sobretudo, aumentá-la (SOARES 

ET AL.,2020) 

 Os meios de transmissão do vírus são as gotículas/aerossol e contato. Os 

mecanismos de proteção se dão por medidas simples, como higiene frequente das 

mãos, distanciamento e o uso correto dos EPI. A Fiocruz divulgou fatores 

contributivos ao aumento dos riscos aos profissionais de saúde em meio à 

pandemia, entre eles: trabalhar em ambientes de alto risco, falta ou uso 

inadequado do EPI, não valorização da higienização das mãos, longas horas de 

plantão, (FIOCRUZ, 2020).  Apesar dos esforços generalizados em adquirir EPI 

para uma demanda desconhecida, foi identificado esse desafio também nas OMS, 

como relatado abaixo. 

A 56 “Em alguns plantões, houve falta de EPI para os 

profissionais de saúde que atendíamos os pacientes com Covid-

19.” 

A39 “Falta, algumas vezes, de EPI (...).” 

A10 “Dificuldades quanto a EPI.” 

A15 “Quantidade de EPI e falta de protocolos de tratamento da 

Covid-19.” 

 

Reconhecer o valor e abnegação dos profissionais de saúde é importante, 

mas a proteção adequada, essa, sim, pode reduzir o risco de contágio, 

adoecimento e morte, assim como a transmissão da Covid-19 dentro dos serviços 

de saúde (FIOCRUZ, 2020). Uma dos ensinamentos dessa pandemia é o uso 



adequado e raciona dos EPI como também como, a busca por outros mercados 

produtores e tecnologias. 

 

           3.1.4.8 Adoecimento e consequente déficit de profissionais de saúde 

 

A pandemia impôs inúmeros desafios aos serviços de saúde, entre eles o 

adoecimento daqueles que cuidam, dos profissionais de saúde. Segundo Teixeira 

et al, (2020) o principal problema de saúde apresentado entre os envolvidos 

diretamente no cuidado aos pacientes sintomáticos ou diagnosticados com a 

COVID-19 relacionou-se ao risco de contaminação pela doença, impossibilitando 

a manutenção, temporária ou permanente, desses profissional na assistência. 

Em virtude do déficit de profissionais de saúde acentuado na pandemia, 

seja por pertencerem ao grupo de risco ou por se contaminarem, houve a 

exacerbação do subdimensionamento de equipes de saúde e a necessidade de 

realocar profissionais de saúde. Inclusive, muitos especialistas passaram a atuar 

em áreas que, há algum tempo, não atuavam, como urgência e emergência. Afinal, 

uma resposta efetiva à pandemia depende de equipes mais completas.  Diante 

desse cenário, todos que estão disponíveis para atuar foram deslocados ao cerne 

(FIOCRUZ, 2020). Esse cenário de déficit de profissionais de saúde também foi 

vivenciado pelos oficiais da EsSEx, e inclusive sinalizado como um dos desafios, 

já eu em virtude dessa problemática, muitos precisaram afastar-se das suas 

especialidades. 

A59 “Atuar em atendimento clinico após 6 anos em 

especialização cirúrgica.” 

A43 “Trabalhar em uma área fora da minha especialidade.” 

A67 “Atuar em especialidade distinta.” 

 

Muitos profissionais de saúde adoeceram e outros, especialistas de aéreas 

distintas, foram realocados para urgências e emergências, evidenciando a 



importância de treinamentos.

 

Figura 9. Profissional de Saúde da EsSEx paramentada. Demonstrando engajamento com a 

missão. Imagem cedida pela 1º Tenente LUNARDELLI. 

 

5. CONCLUSÃO  

A pandemia COVID-19 trouxe incertezas a todas as esferas da sociedade. 

Uma virose, transmitida por contato, gotícula ou até aerossol, exigiu a adoção de 

medidas sanitárias para a manutenção dos serviços prestados, principalmente os 

serviços em saúde.  

 Notadamente, verificou-se o empenho do MD e das FA no combate à 

pandemia. No âmbito do Exército Brasileiro e da própria EsSEx, foi constatado o 

comprometimento em implantar e implementar as orientações sanitárias no 

combate à Covid-19, com a adoção de medidas diversificadas e importantes no 

apoio aos cidadãos.  

Os cursos desenvolvidos pela escola de saúde, por exemplo, são 

imprescindíveis no planejamento e cumprimento das missões militares. Além de 



cumprir a missão de formador de recursos humanos, proporciona treinamentos de 

capacitação e reciclagem dos profissionais de saúde, militares e civis, para 

atuarem nas OMS. 

Com base nos resultados apontados pela presente pesquisa, foi possível 

concluir que houve importante contribuição da EsSEx às OMS, ao realocar os 

oficiais da instituição e permitir ampliar o efetivo de profissionais. A partir disso, 

proporcionou uma resposta efetiva diante do cenário pandêmico, como também 

trouxe aprendizados e vivências da própria carreira militar aos, então, 

profissionais de saúde em formação militar. Foram identificadas possibilidades de 

melhorias para eventos similares, além de haver incrementado o sentimento de 

missão e da importância do profissional de saúde militar frente às crises que 

atingem a nação. 
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ANEXO 1 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO 

(Es Apl Sv Sau Ex / 1910) 

 

 

                                QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA 

 

1. Idade? 

 

 

2. Sexo      

 

F(        )       M (         ) 

3. Formação e especialidade? 

 

 

 

4. Atuou durante a Pandemia 

como Oficial Militar? 

 

SIM (  )   NÃO (  )    

5. Durante quanto tempo?  

 

 

6. Como era escalado? 

 

 Plantão de 12h (   ) 

 Plantão de 6 h   (   ) 

 Outros (  )_________ 

 

7. Em que serviço de Saúde  

 

8. Atuou na linha de frente da 

assistência a pacientes com 

COVID 19? 

 SIM (  )   NÃO (  )    

9. Descreva   as contribuições e 

os desafios vivenciados na 

atuação profissional, durante 

a pandemia. 

 

 

 

 

 

 



 


