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RESUMO 

 
A palavra “risco” está associada à possibilidade de ocorrência de um evento 

indesejado. Desde março de 2020, estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus, 

que é uma nova cepa detectada após a notificação de um surto em Wuhan, na China, 

em dezembro de 2019. Devido a facilidade de transmissão, o diagnóstico precoce de 

novos casos de COVID-19 é crucial para interromper a disseminação do vírus. Diante 

do cenário da pandemia, torna-se pertinente identificar a relevância dos exames para 

covid-19 no monitoramento do risco sanitário associado à infecção pelo coronavírus. 

Foi realizado um estudo ecológico com dados de infecção da doença nos militares da 

Escola de Saúde do Exército, separando-os em 3 grupos, calculando e avaliando: casos 

confirmados e as taxas de incidência, prevalência e mortalidade. A taxa de mortalidade 

foi zero, os casos confirmados e a incidência foram maiores nos meses de abril, maio e 

setembro, e a prevalência foi de 15,4% na CCS; 37,5% no CA e 50% nos Oficiais. Este 

trabalho demonstrou a relevância dos exames, mas torna-se pertinente elaborar 

estudos mais detalhados e completos.   

Palavras-chave: Exames COVID-19. RT-PCR COVID-19. Riscos sanitários COVID-19. 
Militares COVID-19.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
The word "risk" is associated with the possibility of an unwanted event.  Since March 

2020, we are living the pandemic of the new coronavirus, which is a new strain 

detected after notification of an outbreak in Wuhan, China, December 2019. Due to 

the ease of transmission, the early diagnosis of new cases of covid -19 is crucial to 

interrupting the spread of the virus. Faced with the pandemic scenario, it becomes 

relevant to identify the relevance of the exams for Covid-19 in the monitoring of the 

health risk associated with coronavirus infection. An ecological study with disease  

infection data was carried out in the military of the Army Health School, separating 

them into 3 groups, calculating and evaluating: confirmed cases and incidence rates, 

prevalence and mortality. The mortality rate was zero, the confirmed cases and the 

incidence were higher in the months of April, May and September, and the 

prevalence was 15.4% in CCS; 37.5% in CA and 50% in officers. This work 

demonstrated the relevance of the exams, but it becomes relevant to elaborate 

more detailed and complete studies. 

Keywords: Covid-19 exams. RT-PCR Covid-19. Hazards Covid-19. Military Covid-19. 
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Análises laboratoriais no monitoramento de riscos sanitários 
associados à COVID-19 em militares da Escola de Saúde 

 
MARIA CLARA ANDREZA ROCHA ALCANTARA PORTUGAL1 

ARIANY ANTUNES FREITAS MARTINS2 

EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO3 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A palavra “risco” está associada à possibilidade de ocorrência de um evento 

indesejado. Vários ambientes trazem riscos intrínsecos, ou seja, inerentes ou 

decorrentes da interação nessas dimensões, como por exemplo o mundo natural, o 

ambiente ou a tecnologia. Assim, ao se tratar da questão do risco sanitário, essa 

complexidade agrega ainda o elemento “risco à saúde”. Portando, riscos sanitários são 

as características que uma atividade tem de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à 

saúde humana.  

Desde março do ano de dois mil e vinte, estamos vivendo a pandemia do novo 

coronavírus. Os coronavírus são uma ampla família de vírus que podem causar desde 

resfriado comum até doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente 

Médio (MERS-CoV) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV). O chamado 

novo coronavírus é uma nova cepa detectada após a notificação de um surto em 

Wuhan, na China, em dezembro de 2019.  

O nome COVID-19 foi escolhido para nomear essa nova infecção a partir do acrômio de doença 

do coronavírus 2019, resultando em "co" de corona, "vi" de vírus, "d" de doença e o número 19 

indicando o ano de sua aparição (VIEIRA; EMERY; ANDRIOLO, 2020). 

As manifestações clínicas deste vírus podem ser totalmente assintomáticas (em 

até 89% dos infectados) ou caracterizar-se por desde sintomas discretos, até críticos e 

fatais. Os sintomas podem se desenvolver entre 2 a 14 dias após a exposição ao vírus, 

com um período médio de incubação de 5,1 dias. Contudo, uma dificuldade na 

contenção da transmissão é devido aos sintomas do covid-19 serem similares aos 

sintomas de resfriados comuns: tosse, coriza, cefaleia e febre, principalmente.  

                                              
1 Farmacêutica, Primeiro Tenente Aluna, Escola de Saúde do Exército. E-mail: 
mc.alcantarandreza@gmail.com 
2 Cirurgiã Dentista (Endodontia), PrimeiroTenente, Escola de Saúde do Exército.  
3 Farmacêutico, Major,  Escola de Saúde do Exército. 

https://ebaula.eb.mil.br/user/view.php?id=14684&course=1
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O COVID-19 é transmitido por meio do contato direto, indireto (superfícies ou 

objetos contaminados) ou próximo com pessoas infectadas através de secreções, 

como saliva, e secreções respiratórias ou de suas gotículas respiratórias, que são 

expelidas quando uma pessoa tosse, espirra ou fala.  

Devido a facilidade de transmissão, o diagnóstico precoce de  novos casos de 

COVID-19 é crucial para interromper a disseminação do vírus por meio de estratégias 

de isolamento social e quarentena. A confirmação de casos de COVID-19 é um desafio, 

pois geralmente há um descompasso entre o início dos sintomas e o diagnóstico 

confiável, além da alta taxa de doentes assintomáticos. 

O atraso no diagnóstico e tratamento de indivíduos infectados, são 

determinantes para a velocidade de disseminação das infecções em contextos de 

epidemia. Em diversos países, uma das medidas mais efetivas em termos de detecção 

e prevenção de novos casos de COVID-19 foi a testagem em ampla escala da 

população, já recomendada pela OMS; assim como a indicação do regime de 

quarentena por 14 dias para os casos identificados, e seus contatos diretos após o 

início dos sintomas. 

A Escola de Saúde do Exército (EsSEx) tem a missão anual de formar os oficiais 

de saúde da Força Terrestre. Profissionais médicos, dentistas e farmacêuticos, e 

também neste ano em questão, enfermeiros e veterinários. Estes militares convivem 

juntos desde março por 37 semanas, durante as quais fazem refeições diariamente, 

participam de treinamento físico militar, atividades operacionais de adestramento, 

instruções em ambiente fechado e alguns compartilham alojamento. Além disso, a 

escola conta com uma Companhia de Comando e Serviço (CCS), na qual sargentos, 

cabos e soldados também realizam atividades em grupo e compartilham o alojamento.  

Diante do cenário da pandemia, torna-se pertinente avaliar se o protocolo de 

realização de exames laboratoriais para covid-19 no ano de 2020 foi suficiente para 

reduzir os riscos sanitários associados à esta nova doença e conter a transmissão da 

mesma neste núcleo de trabalho. Por isso, o objetivo principal deste trabalho é 

identificar a relevância dos exames para covid-19 no monitoramento do risco sanitário 

associado à infecção pelo coronavírus.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 CORONAVÍRUS E A PANDEMIA 

  

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 

alertada sobre vários casos de pneumonia em trabalhadores de um mercado de frutos 

do mar, na cidade de Wuhan, província de Hubei na China, de causa até então 

desconhecida. Uma semana depois as autoridades chinesas confirmaram que haviam 

identificado um novo tipo de coronavírus. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou 

que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de 

importância internacional, o que é o mais alto nível de alerta desta organização. O 

SARS-CoV-2 rapidamente se disseminou em vários países do mundo, indicando alta 

taxa de transmissibilidade, e em março de 2020, a OMS decretou o estado de 

pandemia dessa doença, denominada de Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). A 

palavra “pandemia” se refere a expansão da doença em vários países do mundo, e não 

a gravidade da doença. A pandemia de COVID-19 chegou ao Brasil em 26 de fevereiro 

de 2020, com o primeiro caso registrado em São Paulo, de um homem de 61 anos 

proveniente da Itália.  

Os coronavírus fazem parte de uma família de vírus que causam infecções 

respiratórias em humanos, sendo a segunda principal causa do resfriado comum e, até 

as últimas décadas, quase nunca causavam doenças mais graves. Há sete coronavírus 

humanos (HCoVs) conhecidos, entre eles o SARS-COV (que causa Síndrome 

Respiratória Aguda Grave-SRAG), o MERS-COV (síndrome respiratória do Oriente 

Médio) e o SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, é o novo coronavírus, identificado como um vírus 

RNA envelopado, classificado como betacoronavírus, com similaridade filogenética ao 

SARS-CoV, sendo por isso chamado de “novo” coronavírus.  

Em sua membrana externa, os coronavírus apresentam as proteínas S (do inglês 

Spike, espinho), as quais são responsáveis pela fixação na célula do hospedeiro e pela 

principal característica visual do vírus, a qual originou seu nome “corona”, de “coroa” 

devido a semelhança. Em ambos os SARS-CoV a proteína S liga-se à superfície celular 

por meio dos receptores conversores de angiotesina-2 (ACE2).  

https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-health-emergency-novel-coronavirus
https://www.paho.org/pt/news/30-1-2020-who-declares-public-health-emergency-novel-coronavirus
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Como todos os vírus já estudados e conhecidos no meio acadêmico, os 

coronavírus tem uma grande facilidade de mutação, devido a erros na transcrição da 

fita de RNA durante a duplicação. Estes erros podem ser benéficos ou maléficos para o 

vírus, aleatoriamente. As mutações mais relevantes do SARS-CoV-2 do ponto de vista 

clínico e epidemiológico são aqueles que afetam a proteína S. Atualmente há quatro 

variantes identificadas, que se iniciaram nos países: Reino Unido, África do Sul, Japão e 

Brasil. Dentro dessas variantes Brasil, Europa, Estados Unidos da América, Japão e 

outros países já notificaram a detecção de muitas outras novas variantes e mutações, 

cujo escopo e importância para a saúde pública requerem mais epidemiologia e 

pesquisa de laboratório. 

 

 

2.2 TRANSMISSÃO E MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

 

A transmissão do coronavírus pode ocorrer por gotículas de saliva, espirro, 

tosse ou catarro, que podem ser repassados por contato com objetos, mãos ou 

superfícies contaminadas pelo infectado. A capacidade de transmissão do vírus inicia 

antes do início dos sintomas, então não é possível identificar quem esteja transmitindo 

apenas com base nos sintomas de tosse e espirros.  

Por esse motivo, para se proteger da contaminação, as recomendações são: 

higiene respiratória e das mãos, e distanciamento social. Ou seja, como não é possível 

identificar quem está transmitindo o vírus ou não, é importante manter uma distância 

de pelo menos um metro entre as pessoas; lavar as mãos com sabão ou higienizar com 

álcool em gel 70%; cobrir a boca ao tossir e espirrar, com a parte interna do cotovelo 

ou lenço; evitar tocar nos olhos, nariz e boca; e se manter isolado em caso de suspeita 

da doença. O uso de máscara de tecido caseira para toda a população como forma de 

conter a transmissão da doença foi indicado a partir de maio do mesmo ano, pelo 

Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz. 
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2.3 OS EXAMES DE DETECÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a confirmação 

etiológica da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 deve ser feita por exames laboratoriais, 

os quais podem ser virológicos ou sorológicos.  

O primeiro grupo inclui testes moleculares que podem detectar a presença de 

componentes do vírus (material genético ou antígenos), como o RT-PCR. O segundo 

grupo de testes (os sorológicos) detectam anticorpos IgA, IgM ou IgG gerados como 

parte da resposta imune do indivíduo contra o vírus SARS-CoV-2. 

É importante ressaltar que o diagnóstico da COVID-19 demanda uma coleta 

adequada da amostra do paciente no momento certo da infecção, no sentido de 

aumentar a chance de detecção. A recomendação dos órgãos de saúde é seguir os 

intervalos de duração da doença, conforme a imagem abaixo.  

  

 

Fonte: DIAS et al; 2020 

 

Os testes com princípios metodológicos de biologia molecular e  de imunologia 

são fundamentais em diferentes momentos da infecção, tendo sido demonstrada a 

aplicação simultânea com maior proficiência diagnóstica e prognóstica.  
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2.3.1 Exames Virológicos 

 

Também chamados de testes moleculares, trata-se da detecção do SARS-CoV-2 

por meio da amplificação de sequências conservadas do vírus. A metodologia é 

baseada na reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa com reação de 

amplificação em tempo real, sigla do inglês RT-PCR (Reverse Transcription - Polymerase 

Chain Reaction).  

Este é considerado o exame “padrão-ouro” para a confirmação do diagnóstico 

de covid-19, pois apresenta especificidade próxima a 100%, mas a sensibilidade 

dependente da amostra coletada e do período da doença em que o paciente se 

encontra e varia de 63 a 92% (MAGNO et al, 2020).  

As melhores amostras para este exame são as originárias do trato respiratório 

superior, principalmente amostras de swabs nasofaríngeos, mas também: 

orofaríngeos, aspirado e lavado nasofaríngeo. Na impossibilidade destas, pode-se fazer 

com amostras do trato respiratório inferior como escarro, aspirado traqueal e lavado 

broncoalveolar, líquido pleural e biópsia pulmonar ou, dependendo das necessidades 

clínicas, podem até ser considerados coleta de amostras de fezes, soro e urina. 

Amostras colhidas de swab de nasofaringe apresentam sensibilidade menor que 

amostras de escarro e lavado bronco-alveolar.  

O swab utilizado para a coleta deve ser estéril, confeccionado em fibra sintética 

com hastes plásticas. Swabs de alginato de cálcio ou com hastes de madeira não 

devem ser usados pois podem conter substâncias que inativam o novo coronavírus e 

inibem o teste de RT-PCR. A recomendação atual é que seja coletado apenas por via 

nasofaríngea. Contudo, as amostras da via orofaríngea continuam sendo um tipo de 

amostra aceitável. Se ambos swabs forem coletados, eles devem ser combinados em 

um único tubo para maximizar a sensibilidade do teste e limitar o uso de insumos.  

A técnica recomendada para coleta de secreção nasofaríngea é inserir o swab 

estéril com haste de plástico flexível através da narina paralela ao palato (não para cima) até 

que seja encontrada resistência ou a distância seja equivalente à da orelha até a narina do 

indivíduo, indicando contato com a nasofaringe. Esfregue e role o cotonete suavemente por 

alguns segundos para absorver e remova lentamente a amostra a ser coletada. O mesmo swab 

pode ser usado na outra narina se houver resistência devido à presença de desvio de septo. 
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Recomenda-se coletar um conjunto de três swabs (duas nasofaríngeas e uma orofaríngea) e 

inserir as três swabs no mesmo frasco contendo soro fisiológico (DALL’AGNOL; SCHWARTZ; 

LISE, 2021). 

Para garantir o melhor desempenho do RT-PCR, deve-se atentar à técnica de 

coleta da amostra e transporte, ou seja, o swab deve ser identificado e submerso em 

meio de transporte (2-3mL de soro fisiológico) no tubo, acondicionado em caixa 

térmica mantendo a temperatura entre 2 a 8°C e encaminhando para análise em no 

máximo 48 horas após a coleta.  

A cinética viral na COVID-19 também impacta no desempenho do teste: 

pacientes com COVID-19 parecem ter excreção viral diminuída nos primeiros dias de 

sintomas, por isso a recomendação de realizar o exame entre o 3º e o 7º dia de início 

dos sintomas.   

Não foram observadas amplificações cruzadas com outros coronavírus 

endêmicos. Além do prazo curto para a realização do exame com eficiência, existem 

outras limitações: trata-se de um exame de alta complexidade técnica, que necessita 

de uma infraestrutura com um nível de biossegurança adequado para realização, e é 

relativamente caro; além de não ser possível detectar o fim da infecção (como antes se 

imaginava), pois podem ser detectados fragmentos virais em amostras de pacientes, 

que já não são capazes de contaminar outro hospedeiro, mas ainda positivam o teste. 

 

2.3.2 Exames Sorológicos 

 

É a detecção de anticorpos das classes IgA, IgM e IgG contra o SARS-CoV2. 

Existem vários tipos de testes, podendo detectar os aticorpos IgG, IgM, IgA ou 

Anticorpos Totais (IgG + IgM), em materiais de amostras de sangue total, soro ou 

plasma. Estes testes sorológicos para COVID-19 podem ser divididos em dois tipos: 

testes rápidos, que utilizam a metodologia imunocromatográfica; ou testes sorológicos 

realizados por técnicas convencionais de ensaios imunoenzimáticos (ELISA, do inglês, 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) por detecção em plataformas de 

quimioluminescência (CLIA) ou eletroquimioluminescência (EIA).  ELISA é uma técnica 

de imunoensaio heterogêneo no qual é possível detectar, em uma amostra, a presença 

de um anticorpo ou um antígeno através da interação antígeno-anticorpo. Os 
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anticorpos são proteínas específicas que se ligam a uma parte restrita do antígeno, o 

epítopo. As suas elevadas especificidades e sensibilidade permitem a detecção, o 

isolamento e a quantificação seletiva de moléculas. No imunoensaio 

quimioluminescente, o anticorpo sinalizador é marcado com um composto 

quimioluminescente, que emite luz quando combinado a um reagente disparador, 

como resultado de uma reação química. Na eletroquimioluminescência é observada a 

emissão de luz durante a aplicação de potencial em eletrodos da célula 

eletroquímica que contém determinada solução de espécies luminescentes. Em 

metodologias imunocromatográficas a ligação do antígeno com o anticorpo promove 

uma mudança de coloração visível, devido geralmente a um cromografo utilizado na 

reação.  

Para a realização dos testes imunológicos os fabricantes precisam obter 

antígenos virais ou recombinantes e avaliar em testes preliminares se os antígenos 

purificados são de fato imunogênicos e específicos.  

Os principais antígenos imunogênicos utilizados para a detecção de anticorpos contra 

covid-19 são os antígenos da nucleoproteína (NC) e os antígenos do spike (S), proteína de 

fixação do hospedeiro. À semelhança do SARS-CoV-1, a proteína S do SARS-CoV-2 liga-se à 

superfície celular por meio dos receptores conversores de angiotesina-2 (ACE2). Anticorpos 

neutralizantes parecem ser predominantemente dirigidos para a proteína S, enquanto a 

proteína NC tem papel crucial na replicação viral e induz produção de anticorpos mais cedo. Os 

testes que detectam anticorpos contra N costumam ser mais sensíveis e aqueles com detecção 

de anticorpos contra receptor da proteína S (RBD-S), testes mais específicos e possivelmente 

mais neutralizantes (DIAS et al, 2020b).  

A detecção do anticorpo da classe IgA parece ser mais sensível que a do IgM em 

casos de COVID-19, com 92.7% e 85.4% de positividade, respectivamente. A detecção 

destes anticorpos de fase aguda parece se iniciar em torno do 5º dia de sintomas e 

podem ter positividade cruzada pela infecção por outros vírus ou vacinação contra a 

influenza. O anticorpo IgG aparece com 10-18 dias de sintomas e tem uma positividade 

de 67-78% (DIAS et al, 2020). 

A infecção por SARS-CoV-2 pode ser dividida, basicamente, em três estágios: o 

primeiro é um período de incubação assintomática com ou sem vírus detectável; o 

segundo um período sintomático não grave com presença de vírus; e o último estágio, 
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é um período sintomático respiratório grave com alta carga viral. Para o 

desenvolvimento de uma resposta imune protetora endógena no primeiro e segundo 

estágios, o hospedeiro deve estar em boa saúde geral e com um histórico genético 

apropriado que provoque imunidade antiviral específica.  

Os anticorpos neutralizantes são soroconvertidos entre o 4º e o 9º dia da 

infecção, com pico de IgM específica no dia 9 após o início da doença e a mudança 

para IgG na segunda semana. Estudos sugerem que os pacientes com COVID-19 

desenvolvem respostas IgG e IgM especialmente às proteínas NP e S-RBD, e também 

sugerem que pacientes infectados possam manter seus níveis de IgG, por pelo menos 

por duas semanas. Detectar a produção de anticorpos, especialmente IgM, que são 

produzidos relativamente rápido após a infecção, pode ser uma ferramenta combinada 

com a RT-PCR para melhorar a sensibilidade e precisão diagnóstica.  

Os testes sorológicos desempenham um papel importante na pesquisa e 

vigilância, mas não são recomendados para a detecção e diagnóstico exclusivo de 

COVID-19, pois eles não detectam o vírus, e sim a resposta imune do 

hospedeiro/paciente. Por isso, deve-se utilizar os testes sorológicos com o objetivo de 

auxiliar na identificação de pessoas que foram expostas ao vírus ou que tenham se 

recuperado de uma infecção por COVID-19. No entanto, é importante ressaltar que a 

taxa de resultados falso-negativos dos testes de anticorpos de IgM registrados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) variou de 10% a 44% (DALL’AGNOL; 

SCHWARTZ; LISE, 2021). 

O Ministério da Saúde (MS) considera a utilização de testes sorológicos como 

um dos critérios laboratoriais para a confirmação da doença por COVID-19 em 

pacientes com Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) se 

tiverem IgM ou IgG positivo, desde que a amostra tenha sido coletada após o sétimo 

dia de sintomas. No entanto, o mesmo documento adverte que o teste deve ser usado 

como uma ferramenta de auxílio para o diagnóstico da COVID-19 e seu resultado deve 

ser interpretado por um médico com a utilização de outros dados clínicos e exames 

laboratoriais confirmatórios. 

Considerando potencialidades e limitações dos principais métodos diagnósticos 

usados, é importante frisar que as vantagens dos testes baseados em imunoensaios 

são: o tempo menor de realização e leitura de resultados (testes rápidos variam de 15 
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a 30 minutos; ELISA de 1 a 2 horas); os testes rápidos (imunocromatografia) podem ser 

realizados em pesquisa de campo, a partir de gota de sangue colhida na polpa digital; 

uma vez que se trata de uma infecção aguda, há chance de após 10 a 14 dias, o teste 

baseado na detecção de RNA viral, não ser positivo, enquanto que os anticorpos da 

classe IgG poderão ser detectados, em princípio, por toda a vida, além disso os títulos 

de IgG poderão ser aferidos para demonstrar uma conversão sorológica recente.  

 

2.4 RECOMENDAÇÕES DO COMANDO DO EXÉRCITO 

 

Os militares que retornaram de viagens internacionais foram colocados em 

quarentena de 14 dias, mesmo sem sintomas, e as viagens em missões internacionais 

ou mesmo nacionais que ainda não haviam sido iniciadas ou que não fossem de 

extrema necessidade foram canceladas. As atividades que implicavam em 

aglomerações foram suspensas, mesmo que já iniciadas, e as atividades de 

adestramento de tropa tiveram sua pertinência avaliada, assim como os cursos. Além 

disso, as atividades relacionadas ao preparo da Força Terrestre tiveram a intensidade 

regulada em no máximo “moderada”, respeitando as condições fisiológicas de cada 

militar, para não reduzir o grau de imunidade de cada um.  

Foram adotadas medidas de triagem clínico-epidemiológicas para acesso às OM 

e OMS. As reuniões presenciais foram restritas ao máximo de 10 participantes, os 

acessos aos refeitórios foram escalonados e as janelas e portas de todos os locais de 

trabalho deveriam ser mantidas abertas, para facilitar a ventilação. Nos alojamentos as 

camas passaram a ter um distanciamento mínimo de 2 metros e a ocupação nos 

beliches de apenas um militar.  

Ficou a cargo dos Comandantes, Chefes e Diretores das OM autorizar, sem 

prejuízo grave do serviço, a realização de teletrabalho por militares e servidores que: 

tivessem com sintomas de covid-19 ou com familiares que com eles residam, assim 

como militares cujo cônjuge atue na área da saúde diretamente no enfrentamento do 

covid-19; fizesse parte dos grupos de risco divulgados pelo Ministério da Saúde; ou 

com filhos em idade escolar.  
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Ficou a cargo dos comandantes, em todos os níveis, orientar seus subordinados 

quanto às medidas de proteção e preventivas ao contágio do coronavírus, além de 

estabelecer medidas complementares às diretrizes, se necessário.  

A Diretoria Geral de Pessoal (DGP), estabeleceu um Centro de Coordenação de 

Operações de Saúde, para coordenar todas as ações de proteção e prevenção ao 

contágio do covid-19 no âmbito do Exército Brasileiro.  

Em abril de 2020, as Diretoria de Saúde (D Sau) e Geral do Pessoal (DGP) 

enviaram uma mensagem instruindo os médicos assistentes a conceder a dispensa 

médica aos pacientes com covid-19 por 14 dias; ou seja, aumentando a duração da 

dispensa que estes são capazes de dar normalmente (8 dias).  

A ideia principal de todos os documentos de orientação lidos para esse trabalho 

foram voltados a manter a higidez da tropa, mantendo-a em condições de ser 

empregada, no mais alto nível possível, no apoio às ações de combate à pandemia 

tanto voltada para a saúde da população brasileira, como até mesmo em operações de 

Garantia da Lei e da Ordem.   

  

 

3. METODOLOGIA 

 

Este será um trabalho observacional retrospectivo, do tipo estudo ecológico. 

Neste estudo a unidade de análise é uma população ou um grupo de pessoas 

geograficamente definido e não em nível individual. Tem a capacidade de avaliar como 

os contextos social e ambiental podem afetar a saúde dos grupos populacionais.  

Para alcançar o objetivo proposto, serão avaliados estatisticamente os dados 

de infecção pelo covid-19 em todos os militares da EsSEx, no ano de 2020 a partir do 

anúncio de pandemia da Organização Mundial de Saúde (OMS). Os dados em questão 

foram fornecidos 3ª Seção, previamente compilados em apenas dados numéricos, 

trabalho realizado pela 2ª Seção em um trabalho de Inteligência Sanitária. Os dados 

estão divididos de acordo com as companhias, sendo considerada Companhia de 

Comando e Serviço (CCS) os soldados do efetivo variável, os soldados engajados, os 

cabos, sargentos e sub-tenentes; Corpo de Alunos (CA) apenas os alunos do curso de 
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formação de oficiais de saúde; e Oficiais Permanentes (Of) os militares oficiais que 

integram a escola, mesmo sendo instrutores e/ou comandantes de pelotão dos alunos.  

O número de infectados mensalmente (percentual e absoluto) fornecido, será 

utilizado para cálculos de medidas epidemiológicas e posterior comparação entre as 

companhias da Escola. As medidas epidemiológicas calculadas e avaliadas neste 

trabalho serão: casos confirmados e as taxas de incidência, prevalência e mortalidade.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

Abaixo estão as tabelas com os resultados dos dados compilados, de forma a 

apresentar a quantidade dos casos mensalmente, quinzenalmente, prevalência mensal 

e taxa de incidência dividida entre as companhias da Escola de Saúde e por fim, a taxa 

mensal média entre todas as companhias. 

Esta primeira tabela abaixo, mostra a quantidade absoluta e percentual dos 

casos mensalmente, divididos entre a Companhia de Comando e Serviço (CCS), Corpo 

de Alunos (CA) e dos Oficiais permanentes. 

Tabela 1. Quantidade absoluta e percentual dos casos mensalmente  

Mês CCS % CA % Of % 

Mar 0 0 0 0 0 0 

Abr 1 0,8 11 12,5 5 13,9 

Mai 4 3,4 8 9,1 3 8,3 

Jun 3 2,6 2 2,3 3 8,3 

Jul 3 2,6 0 0 0 0 

Ago 1 0,8 0 0 0 0 

Set 1 0,8 11 12,5 1 2,8 

Out 3 2,6 0 0 1 2,8 

Nov 0 0 1 1,1 1 2,8 

Dez 2 1,7 0 0 4 11,1 

 

A Tabela 2 abaixo expõe a quantidade quinzenal dos casos, divididos entre a 

Companhia de Comando e Serviço (CCS), Corpo de Alunos (CA) e dos Oficiais 

permanentes. O tempo de quinze dias foi escolhido devido ao tempo de duração 

médio dos sintomas e tempo de isolamento em caso de suspeita.  
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Tabela 2. Quantidade absoluta quinzenal dos casos 

Mês CCS CA Of 

Abril 1ªq 0 7 1 

Abril 2ªq 1 4 4 

Maio 1ªq 2 4 2 

Maio 2ªq 2 4 1 

Junho 1ªq 0 1 0 

Junho 2ªq 3 1 3 

Julho 1ªq 1 0 0 

Julho 2ªq 2 0 0 

Agosto 1ªq 0 0 0 

Agosto 2ªq 1 0 0 

Setembro 1ªq 1 8 0 

Setembro 2ªq 0 3 1 

Outubro 1ªq 3 0 0 

Outubro 2ªq 0 0 1 

Novembro 1ªq 0 1 1 

Novembro 2ªq 0 0 0 

Dezembro 1ªq 2 0 4 

 

A Tabela 3 demonstra a prevalência mensal dos infectados, dividida entre a 

Companhia de Comando e Serviço (CCS), Corpo de Alunos (CA) e dos Oficiais 

permanentes. 

Tabela 3. Prevalência mensal dos infectados 

Mês CCS CA Of 

Mar 0 0 0 

Abr 0,008 0,125 0,139 

Mai 0,043 0,216 0,222 

Jun 0,068 0,239 0,305 

Jul 0,094 0,239 0,305 

Ago 0,102 0,239 0,305 

Set 0,111 0,364 0,333 

Out 0,137 0,364 0,361 

Nov 0,137 0,375 0,389 

Dez 0,154 0,375 0,5 

 

A quarta tabela apresenta a taxa de incidência acumulada quinzenal, dividida 

entre a Companhia de Comando e Serviço (CCS), Corpo de Alunos (CA) e dos Oficiais 

permanentes. 
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Tabela 4. Taxa de Incidência Acumulada quinzenal  

Mês CCS CA Of 

Mar 1ª 0 0 0 

Mar 2ª 0 0 0 

Abr 1ª 0 0,079 0,028 

Abr 2ª 0,001 0,045 0,111 

Mai 1ª 0,017 0,045 0,055 

Mai 2ª 0,017 0,045 0,028 

Jun 1ª 0 0,011 0 

Jun 2ª 0,026 0,011 0,083 

Jul 1ª 0,001 0 0 

Jul 2ª 0,017 0 0 

Ago 1ª 0 0 0 

Ago 2ª 0,001 0 0 

Set 1ª 0,001 0,091 0 

Set 2ª 0 0,034 0,028 

Out 1ª 0,026 0 0 

Out 2ª 0 0 0,028 

Nov 1ª 0 0,011 0,028 

Nov 2ª 0 0 0 

Dez 1ª 0,017 0 0,111 

Dez 2ª 0 0 0 

 

A quinta tabela, abaixo, expõe a média total dos infectados e percentual 

mensal, considerando os dados das três companhias da Escola de Saúde.  

Tabela 5. Média total dos infectados e percentual mensal 

  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média 0 5,7 5 2,7 1 0,3 4,7 1,3 0,7 2 

 % Total 0 7,1 6,2 3,3 1,2 0,4 5,8 1,7 0,8 2,5 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

A epidemiologia é um ramo da medicina que estuda os padrões de ocorrência, 

distribuição e os determinantes de doenças nas populações. Para isso, é necessário 

inicialmente medir a frequência ou ocorrência dessas doenças. Essas medidas servem 

de base para a formulação de hipóteses que serão testadas através da comparação de 

grupos de indivíduos com diferentes características ou exposições ao fator estudado.  
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Neste trabalho foram usadas as taxas de prevalência e incidência por um 

motivo. A primeira, taxa de prevalência, mede a proporção de indivíduos em uma 

população que estão acometidos da doença em um determinado momento. É uma 

medida estática, ou seja, uma fotografia do momento. A taxa de incidência refere -se 

ao número de novos casos que ocorrem em uma população em um determinado 

período de tempo. No caso, foi utilizada a taxa de incidênci a cumulativa pois esta 

fornece uma estimativa da probabilidade de um indivíduo desenvolver a doença 

durante um período específico de tempo, sendo comumente chamada de “risco”. 

Portanto, no cálculo desta taxa exclui os indivíduos que já não podem mais se 

contaminar com a doença em questão.  

A taxa de mortalidade demonstra o risco da doença de levar ao óbito. O covid-

19 apresentou uma taxa de mortalidade de 286,1 por 100 mil habitantes no estado do 

Rio de Janeiro no ano de 2020 (DATARIO, 2021). Na EsSEx a taxa de mortalidade foi 

zero. Assim como a taxa de internação e agravamento da doença.   

O primeiro caso foi constatado em um Prestador de Trabalho por Tempo 

Certo (PTTC), que teve início dos sintomas em 07 de abril. Contudo, a confirmação do 

caso se deu ao mesmo tempo que um aluno, no dia 13 de abril, através de um exame 

RT-PCR.  

Os meses com maiores casos confirmados foram abril, maio e setembro. O 

mês de abril foi recorde com 15 confirmados simultaneamente, sendo 11 alunos e 

destes, 9 moradores da Escola de Saúde.  Este aumento no número de casos se parece 

com o ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, onde a escola é sediada, como pode -se ver 

no gráfico 5 abaixo, no qual houve um aumento nos meses de abril, com pico em maio 

e outro ligeiro aumento em setembro.  
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Gráfico 5. Total de casos confirmados na cidade do Rio de Janeiro 

 

Adaptado de: PRJ, 2021 

 

O maior efetivo é da CCS com 117 militares, seguido do CA com 88 alunos e 

o menor são os Of com 36 militares. Nestes grupamentos o percentual total de 

infectados foi de 15,4%; 37,5% e 50%, respectivamente. Então, embora o número 

absoluto de infectados no CA tenha sido em alguns meses maior, a prevalência da 

covid-19 foi maior nos oficiais.    

Neste ano em questão, todos os exames de confirmação foram realizados 

pela metodologia de RT-PCR e centralizados no Instituto de Biologia do Exército (IBEx), 

de todos os militares, independente do posto ou patente. Todos tiveram acesso 

igualitário ao exame e à assistência médica na Seção de Saúde da própria Escola. O 

prazo médio para a divulgação do resultado do exame foi de 5 dias, nos quais o militar 

esperava afastado em sua residência.     

Contudo, assim como o artigo publicado por Magno e colaboradores 

(MAGNO et al, 2020), já era esperado que o grupamento de sargentos, cabos, e 

soldados tivesse uma baixa prevalência, devido à dificuldade de acesso a informações 

de qualidade sobre os sintomas e transmissão, mesmo que tenha sido ordem do Alto 

Comando do Exército a instrução para todos os militares. Isto pois os sintomas de 

covid-19, na maioria da população é similar ao de um resfriado ou até mesmo 

inexistente. Então, é esperado que esta população não tenha a perspicácia de procurar 

atendimento médico e realizar o exame de detecção de covid-19 nos primeiros 
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sintomas. Por isso, provavelmente este valor esteja aquém da realidade de 

contaminados.       

A maior taxa de incidência acumulada foi na primeira quinzena de setembro, 

no Corpo de Alunos, com 0,091. Essa alta se deve, provavelmente, a atividade 

dispersiva realizada neste período, a qual facilitou a transmissão entre os alunos.  

 Analisando a tabela 2, pode-se verificar que os meses de abril e maio 

apresentaram maior manutenção de novos casos sendo, portanto, o período com a 

maior transmissão entre os militares da escola. Essa alta implicou na alta incidência 

deste período e se relaciona com o começo da pandemia, a inutilização de máscaras de 

proteção e a incredulidade na doença e na alta transmissão da mesma.    

 

6. CONCLUSÃO 

 

Após a coleta de dados e discussão neste trabalho, pode-se concluir que no 

âmbito da Escola de Saúde do Exército a transmissão foi controlada após o uso das 

máscaras de proteção e seguidas as medidas elaboradas pelo Ministério da Saúde, D 

Sau e DGP.  

Este trabalho demonstrou a relevância dos exames para covid-19 no 

monitoramento do risco sanitário associado à infecção pelo coronavírus, mas torna-se 

pertinente elaborar mais estudos para identificar se o protocolo de realização de 

exames laboratoriais para covid-19 no ano de 2020 foi suficiente.   

Além disso, ainda é necessária a elaboração de estudos mais detalhados, 

comparando os dados estatísticos da Escola com os da população do entorno e 

incluindo todos os meses de duração da pandemia, para haver uma fidedignidade com 

a situação como um todo. 
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