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                                                                      RESUMO 
 

A pandemia do COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), já atingiu mais de 4 
milhões de pessoas e mais de 300.000 mortes no mundo todo. Os cuidados para prevenção 
de contaminação de trabalhadores nesta pandemia pelo novo coronavírus devem ser 
priorizados. Para evitar a disseminação do vírus no meio militar tornou-se essencial traçar 
perfil sorológico dos soldados incorporados na Guarnição em Natal no ano de 2021. Trata-se 
de um estudo observacional de corte transversal do perfil sorológico de COVID-19 dos 
soldados incorporados na Guarnição de Natal e notificados pelo Hospital de Guarnição de 
Natal/RN no ano de 2021. Foram submetidos ao teste, aproximadamente 957 soldados. Os 
resultados apresentados demonstram que 75,13% dos soldados recém incorporados não 
apresentaram sorologia positiva para COVID-19. 
 
 

Palavras-chave: Perfil Sorológico. COVID-19. Soldados.   



 

 

 

 

ABSTRACT  
 

The COVID-19 pandemic, caused by the new coronavirus (SARS-CoV-2), has already affected 
more than 4 million people and more than 300,000 deaths worldwide. Care to prevent 
contamination of workers in this pandemic by the new coronavirus must be prioritized. To 
prevent the spread of the virus in the military, it became essential to draw a serological 
profile of soldiers incorporated into the garrison in Natal in 2021. This is an observational 
cross-sectional study reported by COVID-19 in a garrison hospital in Natal /RN in the year 
2021. Approximately 957 soldiers underwent the test. The results presented demonstrate 
that 75.13% of newly incorporated soldiers did not present positive serology for COVID-19. 
 

Keywords: Serological Profile. COVID-19. Soldiers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov2), mais 

conhecida como novo coronavírus 2019 (COVID-19), vem produzindo repercussões não 

apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e 

impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história 

recente das epidemias (WHO, 2020).   

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). 

A atual pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), já 

atingiu mais de 4 milhões de pessoas e mais de 300.000 mortes no mundo todo. No Brasil já 

são quase 600 mil casos e mais de 32 mil mortes causadas pelo Covid-19. 

Ela eclodiu em Wuhan, uma cidade importante na China, altamente densa com uma 

população de mais de 14 milhões, em 2019. Os estudos iniciais demonstravam que o vírus 

era altamente contagioso, mais que os outros subtipos de Corona vírus responsáveis pelas 

Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SARS) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS), porém com menor taxa de mortalidade (ZHU, 2020). 

SARS-CoV-2 é da família Coronaviridae com RNA de fita positiva e aparência de coroa 

ao microscópio eletrônico. A transmissão ocorre por meio de gotículas respiratórias 

(partículas> 5-10 μm de diâmetro) geralmente resultantes da tosse e espirros. A transmissão 
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por aerossol também é possível em caso de exposição prolongada a concentrações elevadas   

de   aerossol   em   espaços fechados, ou      ainda   por   meio   de   superfícies contaminadas 

(RIBOLI, 2020). 

De acordo com Chen et al., (2020) apesar de possuir letalidade em torno de 3%, o 

novo coronavírus tem disseminação maior que os outros da mesma espécie. Sua 

transmissão ocorre por contato próximo e sem proteção com secreções e gotículas de 

indivíduo infectado. Os sintomas podem variar, sendo que a maioria dos casos ocorre com 

sintomatologia leve de uma síndrome gripal. Os sintomas mais comuns são tosse, febre, 

coriza, dor de garganta e dispneia. Os casos mais graves evoluem para Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) e necessitam de cuidados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).  

Nas palavras de Silva; Soares (2020) apontam que com o surgimento do novo 

coronavírus, altamente infeccioso, com disseminação rápida e global, vivenciamos uma 

pandemia sem precedentes.  

 

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 (SILVA; SOARES, 2020, p.05). 

 

A gravidade da doença levou o sistema de saúde de vários países ao colapso, a 

situação crítica para atender a demanda por leitos de UTI levou ao aumento da mortalidade 

em lugares em que a oferta não acompanhou o crescimento no número de casos (NORONHA 

et al., 2020). 

Considerando a gravidade da doença e o número de mortos, o foco explorado pela 

mídia e as preocupações da população tendem a se concentrar na atenção terciária de alta 

complexidade e alto custo, com matérias abordando a falta de leitos e oxigênio. Porém, a 

maioria dos casos de COVID-19 requer cuidado domiciliar, no qual alternativas de 

tratamentos, como alguns medicamentos, são testados cotidianamente (SILVA, 2020). 

A OMS chamou a atenção para a necessidade dos locais da linha de frente 

expandirem sua capacidade de triagem e isolamento para COVID-19 e de triagem de todos 

os pacientes, incluindo a reorganização de espaços físicos e estocagem de materiais de EPI e 

insumos adequados (por exemplo, produtos de higiene das mãos e desinfetantes para 



 

 

 

 

descontaminação ambiental). Neste momento de pandemia, participar ativamente da 

educação social, além de responder às demandas do SUS e necessidades da população, 

acompanhando os casos clínicos, atuando na assistência, bem como participando do 

processo de promoção à saúde, que inclui como atividade, a testagem rápida para COVID-19. 

Alertou que as consultas deveriam ser agendadas com intuito de evitar aglomeração 

nas áreas de espera, com uma reorganização para garantir o distanciamento físico. Outras 

medidas propostas foram a redução no número de visitantes e de períodos de visita, 

minimizando contatos desnecessários entre os pacientes e a equipe, sugerindo-se 

reorganizar os processos e o espaço físico para criar um fluxo unidirecional (WHO, 2020). 

Assim, é notável que esta pandemia não só ocasiona mudanças abruptas no 

funcionamento das instituições de saúde, mas torna-se também um grande desafio para a 

saúde pública em todo o mundo, com repercussões políticas, sociais e econômicas, 

provocando mudanças na rotina da população, além de acarretar novas demandas de 

trabalho para os profissionais de saúde (PCI, 2019). 

O tempo de pandemia pelo Coronavírus (COVID-19) trouxe uma ressignificação para 

a educação, nunca antes imaginada. A dor causada pela perda de pessoas, o afastamento, o 

isolamento social, causaram uma desestruturação (ALMEIDA et al., 2020). 

A pandemia desencadeou ao menos cinco fatores de estresse na população, 

relacionados tanto à própria pandemia como ao seu enfrentamento: i) o medo de ser 

infectado, de alguém próximo também ser infectado ou de não ser possível receber 

atendimento médico; ii) a diminuição da renda, resultando em sacrifícios no consumo ou 

endividamento; iii) o confinamento; iv) informações conflitantes ou imprecisas sobre a 

pandemia e seu enfrentamento; e v) a ausência de uma estratégia de saída da crise. Muito 

embora estes fatores atinjam toda a população, níveis de estresse são proporcionalmente 

maiores para alguns grupos, especialmente aqueles com maior risco de contrair a doença ou 

em situação de pobreza (ou que nela podem vir a entrar) (MORAES, 2020). 

Na atual pandemia foram registrados alguns episódios violentos: na Ucrânia, pessoas 

entraram em pânico devido à chegada de um ônibus com pessoas retiradas da China, o que 

levou a confrontos com a polícia (BBC NEWS, 2020a); na província de Hubei, na China, a 

população se revoltou contra a manutenção do isolamento imposto pelo governo 

(SHERWELL, 2020); e na Índia há diversos relatos de agressões por agentes públicos (AYYUB, 

2020). 



 

 

 

 

A pandemia e a restrição à circulação de pessoas produzem uma diminuição 

generalizada na quantidade de produtos e serviços ofertados e demandados, levando à 

redução dos níveis de renda e ao aumento do desemprego. Embora isto ocorra em toda a 

sociedade, alguns grupos são atingidos proporcionalmente mais que outros. Adaptando ao 

caso brasileiro uma divisão proposta por Milanovic (2020b), trabalhadores podem ser 

divididos em ao menos cinco grupos: i) profissionais de saúde ou de setores que fornecem 

insumos (diretos ou indiretos) para a saúde, cujos serviços têm um elevado crescimento da 

demanda; ii) trabalhadores que operam serviços on-line, cujo trabalho passa a ser mais 

demandado; iii) trabalhadores não ligados à área de saúde, mas que desempenham funções 

essenciais (segurança pública, limpeza urbana, água, eletricidade, produção e distribuição de 

alimentos etc.), cuja demanda se mantém estável ou diminui relativamente pouco; iv) 

trabalhadores que podem desempenhar funções a distância (advogados, contadores, 

programadores, bancários, burocratas etc.), cuja demanda também se mantém estável ou 

diminui relativamente pouco; e v) trabalhadores de setores cuja demanda diminui 

substancialmente, em muitos casos chegando a zero (trabalhadores de unidades fabris 

fechadas, do comércio, vendedores de rua, profissionais da cultura e entretenimento etc.). 

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos assinala que 

a quarentena pode trazer várias consequências, entre as quais: ansiedade, medo, 

irritabilidade, mudanças no apetite, distúrbios no sono e aumento do consumo de álcool, 

tabaco e drogas ilícitas (CDC, 2020b). Entre as recomendações feitas pelo CDC e pelo 

National Health Service (NHS) do Reino Unido estão: manter contato on-line com amigos e 

família, fazer exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, e praticar hobbies e técnicas 

de relaxamento (NHS, 2020). O CDC (2020a) também recomenda que pessoas compartilhem 

informações úteis produzidas por órgãos confiáveis, auxiliando, assim, outros a reduzir seus 

níveis de estresse. Por fim, o estresse experimentado por adultos é comumente refletido nas 

crianças, uma razão a mais para que se busque manter uma boa saúde mental em tempos 

de crise. 

A COVID-19 avança em todos os continentes, em diferentes culturas e 

nacionalidades. Impõe necessidades de contenção e isolamento de comunidades e pessoas 

para minimizar o crescimento exponencial do número de pessoas infectadas. Assistimos aos 

esforços de governos, profissionais de diferentes especialidades, empresas e um conjunto de 

pessoas genuinamente interessadas em contribuir na assistência, segurança e provimento 



 

 

 

 

de recursos necessários à redução da velocidade de difusão da doença e na mitigação de 

seus resultados na saúde das pessoas. Por outro, lado, verificamos que as políticas e ações 

de prevenção da contaminação e de redução de danos não conseguem alcançar as 

comunidades periféricas das cidades. Nelas, a alta densidade populacional por metro 

quadrado e as condições sanitárias são precárias, facilitando a rápida contaminação pela 

COVID-19 (CARLOTO et al., 2020). 

Internacionalmente, os estudos recentes acerca dos impactos na saúde mental dos 

profissionais de saúde que lidam diretamente com as pessoas com populações infectadas 

pelo COVID-19 discutem a relação entre o temor pela exposição ao contágio, a situação de 

isolamento e confinamento e as medidas de quarentena implementadas. Entre os 

profissionais expostos diretamente aos riscos de contaminação, especialmente aqueles que 

atuam em hospitais e postos de saúde, há registros de exaustão, redução da empatia, 

ansiedade, irritabilidade, insônia e decaimento de funções cognitivas e do desempenho. Em 

situações de quarentena impostas no passado, foram observados aumento da violência 

social, casos de suicídio, além da manifestação de sintomas de estresse agudo, poucos dias 

após a implementação da quarentena (The Lancet, 2020). 

Nos últimos anos, as mídias sociais vêm sendo usadas para comunicar e compartilhar 

informações durante emergências de saúde pública, como por exemplo: Ebola, Zika Vírus e 

Dengue, e permanecem com um papel relevante e como principal meio de disseminação de 

informações durante a pandemia de COVID-19. No entanto, a excessiva quantidade de 

informações sobre o novo coronavírus podem dificultar as   pessoas a encontrarem fontes 

confiáveis, prejudicando a saúde. Além de propagar facilmente a desinformação nas mídias 

sociais (SOARES et al., 2020). 

Diante do que foi colocado surgiram os seguintes problemas: Qual o perfil sorológico 

dos soldados incorporados na guarnição em 2021? Qual a importância desta testagem? 

Quantos soldados se submeterão ao teste? O número de soldados será necessário para 

traçar o perfil? Qual a faixa etária? Após o resultado, quais medidas serão tomadas? 

Dessa forma teve como objetivo geral, traçar o perfil sorológico dos soldados 

incorporados na Guarnição em Natal no ano de 2021. Já os objetivos específicos foram: 

Detectar casos assintomáticos; contribuir com os dados epidemiológicos; traçar perfil nessa 

população estudada; propor estratégias no combate ao COVID-19 juntos aos soldados 

incorporados. 



 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo observacional de corte transversal do perfil sorológico de 

COVID-19 dos soldados incorporados na Guarnição de Natal e notificados pelo Hospital de  

Guarnição de Natal/RN no ano de 2021.  

Foram submetidos ao teste, aproximadamente 957 soldados que foram incorporados 

na Guarnição de Natal/RN, no corrente ano. 

Quanto a abordagem a pesquisa, ela é quanti-qualitativa, e de acordo com Minayo 

(2010) abordagens quantitativas  qualitativas passaram a significar não apenas duas formas 

“profissionalmnte distintas” de apreender (epidemiologia) e compreender (antropologia) o 

real, mas duas modalidades de investigação com campos teóricos próprios delimitados e 

frequentemente antagônicos. 

Quanto ao objetivo da pesquisa, ela é exploratória e descritiva, para Santos (2002) 

explorar é tipicamente a primeira aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade 

em relação a um fato ou fenômeno. Quase sempre se busca essa familiaridade pela 

prospecção  de materiais que possam informar ao pesquisador a real importância do 

problema, o estágio em que se encontram as informações já disponiveis  a respeito do 

assunto, e até mesmo revelar  ao pesquisador novas fontes de informação. Por isso, a 

pesquisa exploratória  é quase sempre feita como levantamento bibliográfico, entrevistas 

com profissionais que estudam/atuam na área, visitas a web sites etc. 

Por determinação da Diretoria de Saúde do Exército (DSau) foram testados 957 

soldados que incorporaram na Guarnição de Natal em fevereiro de 2021, oriundos de 06 

Organizações Militares (OM), conforme tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Organização Militar Efetivo de soldados testados 

17○ GAC 143 

Base Adm 40 

7BE CMB 418 

HGUN 19 

16○ BIMtz 256 

7○ Bda Inf Mtz 81 

Tabela 01 – Organizações Militares e respectivo efetivo testado para COVID-19 

Legenda: 17º GAC - 17º Grupamento de Artilharia de Campanha 
    Base Adm – Base Administrativa da Guarnição de Natal 
    7ºBEComb - 7º Batalhão de Engenharia de Combate 
     HGuN – Hospital de Guarnição de Natal  
     16º BIMtz - 16º Batalhão de Infantaria Motorizada 
     7º Bda Inf Mtz – 7ª Brigada de Infantaria Motorizada 
 
Os exames dos soldados foram realizados no período de 24 de fevereiro a 02 de 

março de 2021, no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital de Guarnição de Natal.  A 

testagem foi obtida por coleta de sangue realizada na própria seção de saúde da OM de 

origem dos militares testados e o equipamento utilizado na detecção dos anticorpos IgG e 

IgM da Síndrome Respiratória Aguda Grave por Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) foi o Celer 

FINECARE FIA Meter. 

O referido equipamento utiliza a metodologia de imunodetecção por fluorescência, 

ou seja, o método utiliza o modo de imunodetecção em “sanduíche” quando uma amostra é 

adicionada ao poço de reação. Antígenos marcados com fluorescência SARS-CoV-2 se ligam 

aos anticorpos SARS-CoV-2 IgM e IgG presentes na amostra. A mistura migra pela matriz de 

nitrocelulose da tira de reação por ação capilar e os complexos de anticorpos SARS-CoV-2 

IgM circulantes são capturados pelo anticorpo anti-IgM humano imobilizado na tira de teste 

região T1. O mesmo ocorre com anticorpos SARS-CoV-2 IgG circulantes, que também são 

capturados pelo anticorpo anti-IgG humano imobilizado na tira de teste região T2. Assim 

quanto maior a concentração de anticorpos SARS-CoV-2 IgG/IgM presentes na amostra, mais 

complexos se formam e se acumulam na tira de reação.  A intensidade do sinal de anticorpos 

fluorescentes detectados pelo equipamento reflete a concentração de anticorpos SARS-CoV-

2 IgG/IgM capturados durante a reação, indicando a sua presença na amostra de sangue. 



 

 

 

 

Na fase pré-analítica o material foi recebido no laboratório, cadastrado no sistema de 

gestão laboratorial e devidamente etiquetado. Na fase analítica, o mesmo foi centrifugado e 

o soro dos pacientes colocados na linha de análise, na sequência foram realizados os testes 

no equipamento e o resultado exportado para o sistema de interface, gerando o laudo para 

ser liberado, concluindo assim, a fase pós-analítica.  

 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS   

 

             A resposta imune é essencial para controlar e eliminar a infecção por coronavírus, 

entretanto, uma resposta desregulada pode resultar em danos celulares mais graves. A 

imunidade inata é responsável por inibir a replicação viral, promover o clearance viral, 

induzir reparo tecidual e desencadear uma provável resposta imune prolongada contra o 

vírus. 

Miranda (2020) complementa descrevendo as situações que elevam os desgastes 

devido ao medo de infectar-se ou de transmitir o vírus aos entes queridos.  

A importância deste estudo deve-se em grande parte pela preocupação do alto 

escalão militar com as taxas de transmissibilidade dentro da força, ordenando, assim, a 

testagem em massa dos soldados incorporados nesta e em outras guarnições do país. 

Por se tratar de uma infecção respiratória aguda, o SARS-CoV-2 se dissemina 

principalmente por gotículas, secreções respiratórias e contato direto com o paciente 

infectado. Diante dessa perspectiva, destaca-se a capacidade do vírus ser transmitido de 

humano para humano (transmissão direta), principalmente entre membros familiares, entre 

os quais existe maior contato próximo e por tempo prolongado (TEKANAMI et al., 2020). 

O teste padrão ouro para o diagnóstico da COVID-19 é o RT-PCR. Contudo na 

indisponibilidade do RT- PCR e, em algumas circunstâncias, a COVID-19 pode ser identificada 

indiretamente pela mensuração da resposta imune do hospedeiro à infecção pelo vírus 

SARS-CoV-2 pelos testes sorológicos. Diferentemente dos métodos de biologia molecular, 

para o desenvolvimento de testes imunológicos os fabricantes precisam obter antígenos 

virais ou recombinantes, avaliar em testes preliminares se os antígenos purificados são de 

fato imunogênicos e específicos. Os principais antígenos imunogênicos utilizados pelos 

fabricantes são os antígenos da nucleoproteína (NC) e os antígenos do spike, proteína de 

fixação do hospedeiro 



 

 

 

 

Os exames sorológicos disponíveis para diagnóstico da COVID-19 se baseiam na 

ligação de antígenos aos anticorpos, com versões que podem detectar os anticorpos ou os 

antígenos virais. Aqueles que identificam os antígenos virais na secreção nasal, 

principalmente por imunocromatografia, ainda requerem melhorias técnicas para aumentar 

a sensibilidade analítica, no uso do diagnóstico laboratorial. Estes testes podem ter mais 

resultados falso-negativos, quando comparados com a pesquisa do vírus pelo método de RT-

PCR.  

A escolha do teste sorológico em nossa pesquisa se deu ao fato da indisponibilidade 

de testes de RT-PCR para a realização do exame em 957 soldados, pois o processo licitatório 

do Hospital de Guarnição de Natal encontrava-se em andamento e o encaminhamento de 

todos esses soldados para OCS tornar-se-ia muito oneroso devido ao elevado custo do 

exame em laboratórios externos. Assim, o exame sorológico fez o papel de triagem do perfil 

deles, analisando os resultados e encaminhando os recém-incorporados positivos para IgM 

para que confirmassem o diagnóstico através do teste de RT-PCR. 

Os testes rápidos possuem desempenhos melhores quando são utilizados em 

amostras de soro ou plasma, quando comparados com amostras de sangue total ou capilar, 

principalmente quanto à sensibilidade diagnóstica. Por isto, alguns laboratórios têm 

recomendado em suas rotinas que as amostras de sangue sejam colhidas, centrifugadas 

(utilização do soro) e enviadas para processamento na área técnica laboratorial. Ainda assim, 

o desempenho de alguns testes rápidos mesmo em amostras de soro, tem apresentado 

variações na sensibilidade e especificidade quando comparado com as informações geradas 

pela bula pelo fabricante. Com a demanda aquecida para o diagnóstico da COVID-19 

diferentes fabricantes pelo mundo desenvolveram algumas destas metodologias com 

diferentes tipos de antígenos (epítopos proteicos do arcabouço viral) e cada qual com o seu 

desempenho na identificação dos anticorpos. Outros fatores conhecidos podem interferir no 

desempenho dos testes rápidos, entre eles: o volume de amostra utilizada, temperatura e a 

umidade do local do processamento da amostra. 

No Laboratório do HGuN estão disponíveis testes rápidos, mas estes não foram 

escolhidos para a realização do teste, por possuirmos os testes de imunocromatografia que 

são mais sensíveis e específicos. 

O uso da saliva para diagnóstico complementar da COVID-19 tem sido considerado, 

uma vez que contém vírus vivo (SARS-CoV-2), a partir do conteúdo do trato respiratório 



 

 

 

 

inferior, nasofaringe e glândulas salivares (a infecção da glândula salivar ocorre no início da 

infecção para os coronavírus). Diferente de outros coronavírus, alta carga viral SARS-CoV-2 

tem sido detectada na primeira semana após o início dos sintomas, o que aponta para a 

saliva como importante fonte de transmissão. O exame salivar é mais uma alternativa para o 

diagnóstico precoce do COVID-19, vindo para somar com as outras metodologias já 

existentes. 

No presente estudo foram testados 957 soldados incorporados na Guarnição de 

Natal em 2021, provenientes de diversas OMs (Organizações Militares) desta guarnição. 

Com essa pesquisa conseguimos obter os seguintes resultados: 

O efetivo relativo de soldados testados está distribuído conforme gráfico abaixo: 

  

 

Gráfico 01 - - Distribuição relativa (%) dos soldados testados para COVID-19 por Organização 

Militar 

 

Dos 957 soldados testados, 172 (17,97 %) apresentaram sorologia para IgG positiva, 

36 (3,76%) sorologia para IgM positiva, 30 (3,13%) sorologia para ambos positiva e 719 

(75,13%) não apresentaram anticorpos contra o COVID -19, ou seja, não entraram em 

contato com o vírus ou mesmo tendo entrado em contato, não desenvolveram imunidade 

detectável. 

Não foram encontrados registros na literatura para que seja realizada a comparação desses 

resultados, tendo em vista que não foi realizada testagem em massa no Brasil, pois só assim 

teríamos um comparativo para os dados encontrados neste estudo. 
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Gráfico 02 - Resultados absolutos da testagem de COVID-19 nos soldados incorporados 

 

 

 

Gráfico 03 - Resultados relativos da testagem de COVID-19 nos soldados incorporados 

 

Das Organizações Militares testadas, a maior incidência de sorologia positiva foi a do 

7º BE Cmb com o resultado de 30,38% dos militares testados reagentes para algum dos 

anticorpos contra COVID-19.  

Tais resultados foram encontrados devido ao “n” testado no 7 BE CMB ser maior que 

nas outras Organizações Militares, e de acordo com o Gráfico 1, totalizando 44% do universo 

dos testados. 

 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – Distribuição relativa das sorologias positivas dos soldados testados por 

Organizações Militares 

 

De acordo com o gráfico abaixo, pode -se observar que o 7º BE Cmb também obteve 

a maior porcentagem de soldados positivos para IgG (8,46%), para IgM (2,29%) e para IgG/ 

IgM (2,50%) entre todos os soldados testados. E isso se deve a maior contribuição de 

soldados para o estudo, ou seja, a Organização Militar que apresentou o efetivo maior para 

testes. Na mesma linha de raciocínio temos o HGuN com a menor porcentagem de soldados 

positivos para IgG (0,20%), para IgM (0,10%) e para IgG/ IgM (0%) entre todos os soldados 

testados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico 05 – Porcentagem de sorologias positivas para IgG nos soldados testados para 

COVID-19 por Organização Militar. Série 1 – Números absolutos de soldados com teste 

positivo para IgG contra COVID-19 em cada OM estudada; Série 2- Porcentagem de soldados 

com sorologia positiva para IgG em cada OM em relação ao universo de soldados testados. 

 

 

 

 

 

Gráfico 06 – Porcentagem de sorologias positivas para IgM nos soldados testados para 

COVID-19 por Organização Militar. Série 1 – Números absolutos de soldados com teste 

positivo para IgM contra COVID-19 em cada OM estudada; Série 2- Porcentagem de soldados 

com sorologia positiva para IgM em cada OM em relação ao universo de soldados testados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Gráfico 07 – Porcentagem de sorologias positivas para IgG/IgM nos soldados testados para 

COVID-19 por Organização Militar. Série 1 – Números absolutos de soldados com teste 

positivo para IgG/ IgM contra COVID-19 em cada OM estudada; Série 2- Porcentagem de 

soldados com sorologia positiva para IgG/IgM em cada OM em relação ao universo de 

soldados testados. 

 

 

De acordo com o Programa de Instrução Militar (PIM, 2020/2021), os soldados 

incorporados devem iniciar seu treinamento no meio militar pela Instrução Individual Básica 

(IIB). A IIB deve ser desenvolvida, como referência, até a 9ª semana de instrução, sendo que 

as quatro primeiras são realizadas, em princípio, em regime de internato para o Efetivo 

Variável (EV), podendo chegar a cinco semanas. 

Para que esse regime de internato seja possível, tornou-se imprescindível a realização 

dos testes sorológicos afim de evitar a infecção em massa, pois idealmente os militares que 

tiveram sorologia positiva para IgM ou IgG/IgM, com posterior confirmação do diagnóstico 

de RT-PCR positivo, devem ser isolados para cumprir a quarentena estabelecida pela 

Organização Mundial de Saúde, afim de não transmitirem o vírus. A testagem em massa 



 

 

 

 

desses soldados viabiliza a possibilidade triar os infectados assintomáticos e promover este 

isolamento. 

Tendo em vista todas as circunstâncias acima, faz se necessário a testagem dos 

soldados como prioridade máxima ao serem incorporados na Força. Visto que os 

treinamentos intensos e o grau de proximidade entre eles nas atividades inerentes ao meio 

militar pode ser um grande foco de disseminação entre esses jovens.  

Dados preliminares da China, confirmados na experiência mais recente da Europa e 

dos EUA, mostram que idosos, particularmente aqueles com determinadas condições 

subjacentes de saúde, apresentam um risco desproporcionalmente maior de doença grave e 

morte associadas à COVID-19 quando comparados a adultos jovens, adolescentes e 

crianças. O primeiro grande relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da 

China incluiu 44.672 casos confirmados de COVID-19, apenas uma morte ocorreu em 

pessoas com ≤ 19 anos e aproximadamente 80% das mortes ocorreram em adultos com ≥ 60 

anos (SAFADI, 2020). 

De acordo com os dados acima, a mortalidade entre jovens na idade dos soldados 

não é uma grande preocupação, porém, a grande preocupação é a transmissibilidade, pois a 

maioria deles pode ser assintomático e transmitir para os entes queridos que moram na 

mesma casa ou fazem parte do seu convívio. 

Algumas pandemias podem desencadear graves problemas de saúde pública e levar 

os países afetados a crises políticas e socioeconômicas desastrosas. O novo Coronavírus se 

tornou uma grande ameaça para a saúde pública mundial. O surto deste vírus começou no 

mercado de frutos do mar de Huanan, situado na cidade Wuhan na China em dezembro de 

2019. Rapidamente em alguns meses virou uma emergência de saúde mundial, afetando 

todos os continentes exceto a Antártica. Sendo categorizada pela a organização mundial de 

saúde (OMS) como uma pandemia mundial (AMITRANO; MAGALHÃES; SILVA, 2019; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Diante dessa realidade, o Brasil vem tomando medidas de contenção, como na 

criação de Hospitais de Campanha, para aumentar a demanda de leitos, prevendo o que de 

pior pode acontecer, segundo relatório publicado pela OMS. E nas Forças Armadas isso não 

poderia ser diferente. 



 

 

 

 

Como uma das instituições de Estado com maior credibilidade junto à população, as 

Forças Armadas atuam como guardiã da Constituição Federal e cumprem o seu papel de 

estar ao lado do povo sempre que for preciso. 

Em cidades como Rio de Janeiro, Recife e Campo Grande, o Exército construiu 

hospitais de campanha militares. Em Boa Vista (RR), montou uma Área de Proteção e 

Cuidados para atender brasileiros e venezuelanos e, no Guarujá (SP), cedeu espaço na Base 

Aérea para a construção de um hospital de campanha civil. 

Em Porto Alegre, Caxias do Sul, Criciúma, Rio Grande (RS), Florianópolis (SC), Curitiba 

(PR), Valinhos (SP) e Campinas (SP), construiu Pontos de Triagem na frente dos hospitais 

para aumentar a capacidade de atendimento. Enquanto isso, aeronaves transportam 

vacinas, respiradores, equipamentos de proteção individual e álcool em gel. Todos os dias, a 

instituição produz 5 mil máscaras em TNT e FaceShield, que serão distribuídas a profissionais 

de saúde e à população. 

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. São requisitados até para ajudar no recebimento, organização e estocagem de 

materiais que serão distribuídos à população. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O envolvimento de toda sociedade para a adoção consciente das medidas de 

precaução frente a Covid-19 exige uma mudança de comportamento individual e coletivo 

nesse momento, de forma imediata e rigorosa. Nesse cenário da pandemia, é possível 

aprender que seu curso e impactos no Brasil depende do esforço colaborativo de todos, 

poder público, famílias e cidadãos. 

Os resultados apresentados demonstram que 719 soldados não apresentaram 

sorologia positiva para IgG e IgM de COVID-19, concluindo-se que esses indivíduos ainda não 

tiveram contato com o vírus até a data da realização do exame, ou mesmo tendo entrado 

em contato, não desenvolveram imunidade detectável. Isto representa 75,13% dos recrutas 

testados. Os 36 recrutas que testaram IgM positivo foram encaminhados para um 

laboratório externo para a confirmação do resultado com o exame padrão ouro (PCR em 



 

 

 

 

tempo real), e, caso o resultado também fosse positivo, foi recomendado que os mesmos 

realizariam a quarentena para que, depois disso, pudessem iniciar o treinamento militar. Os 

soldados que testaram positivo para IgM e negativo para PCR em tempo real para COVID-19 

já ficaram liberados pro início do treinamento. 

 Os 30 recém incorporados que testaram positivo para IgG/IgM representaram uma 

parcela do universo testado que teria tido uma infecção recente, totalizando 3,13% dos 

testados.  

A fatia da pesquisa que resultou em 17,97% teve os resultados apenas de IgG 

positivo, significando que 172 recrutas já tiveram contato anterior com o vírus SARSCoV-2.  

Na Organização Militar do 7º BECmb foram observados os maiores índices de 

sorologias positivas e isso se deve ao maior universo de recrutas testados nessa unidade. 

Não foi possível comparar os resultados do presente estudo com outras regiões do 

país, visto que não foi determinado a testagem em massa no território nacional para 

obtermos tais dados para comparação. 

Com isso, podemos concluir a importância da testagem em massa para iniciar a 

Instrução Individual Básica, pois certamente conseguimos evitar a propagação do vírus da 

COVID-19 entre esses militares, reduzindo a taxa de transmissão e evitando internações e, 

até possíveis mortes. 
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