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RESUMO 
 
 

Os anos de 2020 e 2021 foram atípicos devido a pandemia de COVID-19, doença que se 

originou em Wuhan na China, e se alastrou rapidamente pelo mundo. Devido a grande 

infectividade e alta mortalidade desta patologia, foram necessárias diversas mudanças de 

hábitos de vida. O presente artigo trata sobre as mudanças necessárias para a manutenção 

das atividades Escola de Saúde do Exército, por exemplo, alteração na rotina das instruções 

com auxílio no Hospital Central do Exército (HCE), modificação dos hábitos de higiene e 

distanciamento social, entre outras. Também foi abordada a atuação das Forças Armadas no 

combate ao COVID-19, assim como uma suscinta revisão da patologia em voga.  

Palavras-chave: COVID-19. Pandemia. Escola de Saúde do Exército. EsSEx. Forças Armadas. 



 

ABSTRACT 

 
 
The years 2020 and 2021 were atypical due to COVID-19 pandemic, a disease that 

originated in Wuhan in China, and spread rapidly throughout the world. Due to the great 

infectivity and high mortality levels, several changes were necessary. This article is about 

the necessary changes for the maintenance of Army Health School activities, for 

example, changes in the routine of instructions with assistance at the Central Army 

Hospital, modification of hygiene habits and social distancing, among others. The action 

of the Armed Forces in the fight against COVID-19 was also addressed, as well as a brief 

review of the pathology in vogue.  

Keywords: COVID-19. Pandemic. Escola de Saúde do Exército. EsSEx. Armed Forces. 
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A Escola de Saúde e a Pandemia do COVID-19 
 

SARA YAMAKAMI RIBEIRO¹ 
ARIANY ANTUNES FREITAS MARTINS² 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

A Escola de Saúde do Exército (EsSEx) é um Estabelecimento de Ensino, 

subordinado à Diretoria de Educação Superior Militar (DESMil).  

A EsSEx foi criada em 06 de janeiro de 1910, com a denominação de Escola de 

Aplicação Médica Militar, com a finalidade de capacitar profissionais de saúde para o 

atendimento médico militar em tempos de guerra e paz.  

Inicialmente, o curso era exclusivo para médicos, sendo em seguida, estendido 

aos farmacêuticos, dentistas e veterinários que ingressavam, mediante concurso, ao 

Corpo de Saúde do Exército. 

O curso de formação de oficiais de saúde tem duração de 36 semanas, com 

instruções gerais militares, como: Regulamento Interno de Serviços Gerais (RISG), 

Regulamento de Uniformes do Exército (RUE), Regulamento de Continências (RCONT), 

Regulamento Disciplinar do Exército (RDE); Instruções de saúde, por exemplo: Serviço 

de Saúde em Campanha, Serviço de Saúde em Tempos de Paz, Perícias Médicas, 

Auditoria em Serviço de Saúde; Treinamento Físico Militar, entre outras instruções. Para 

a manutenção do cronograma do curso durante a pandemia, foi necessário implementar 

medidas sanitárias para prevenção da propagação do COVID-19, as quais serão 

discutidas ao longo deste artigo. 

A seguir, será realizada uma revisão suscinta sobre o histórico do COVID-19 a fim 

de situar o leitor na evolução desta pandemia.  

 

O início da pandemia 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 31 de dezembro de 2019, foi 

alertada sobre diversos casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, 

na República Popular da China. Tratava-se de um novo subtipo de coronavírus que não  

havia sido identificada antes em seres humanos. 

 
1 Pediatra, Escola de Saúde do Exército. E-mail: sarayribeiro@hotmail.com 
2 Endodontia, Escola de Saúde do Exército. 
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Após uma semana, no dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas 

confirmaram que haviam identificado uma nova cepa de coronavírus. Estes são a 

segunda principal causa de resfriado comum (após rinovírus) e raramente causavam 

doenças graves em humanos quando comparados ao resfriado comum (OPAS, 2020). 

O novo surto do coronavírus, foi declarado pela OMS, em 30 de janeiro de 2020, 

como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais 

alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional. Isso levou a busca global pela interrupção da propagação do vírus. 

No Regulamento Sanitário Internacional (RSI), a ESPII é “um evento extraordinário que 

pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação 

internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional 

coordenada e imediata”. 

Devido ao enfoque mundial no COVID-19, a Escola de Saúde do Exército (EsSEx) 

vem se atentando para medidas de prevenção e atualização para melhoria no 

tratamento dos doentes.  

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico acerca da 

atuação das Forças Armadas e principalmente as ações de enfrentamento da Escola de 

Saúde do Exército frente ao COVID-19.  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para realização deste trabalho, foi realizada pesquisa em bases científicas por palavras-

chave (COVID-19; Escola de Saúde do Exército/EsSEx; pandemia; exército brasileiro). 

Foram utilizadas monografias relacionadas ao COVID-19 e à Escola de Saúde e 

publicações e reportagens oficiais e atuais do Exército Brasileiro e do Ministério da 

Defesa.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 O COVID -19 

 

https://www.paho.org/pt/regulamento-sanitario-internacional-rsi
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Segundo informações atualizadas do Ministério da Saúde (27/03/2020 a 

24/07/2021), 19.670.534 pessoas já foram contaminadas pelo COVID-19 (número de 

casos acumulados), sendo que destas, 549.448 foram a óbito. Ainda seguem em 

acompanhamento 780.326 pessoas. 

Por ser um assunto atual, de importância irrefutável, se faz necessária uma breve 

explanação desta patologia.  

 

3.1.1 Sintomas 

 

A infecção pelo SARS-CoV-2 pode causar sintomas que variam de leve a grave, 

sendo grande parte da população portadora assintomática. Os sintomas mais comuns 

relatados incluem febre (83%), tosse (82%) e falta de ar (31%).  

Sintomas gastrointestinais como vômito, diarreia e dor abdominal são descritos 

em 2-10% dos pacientes com COVID-19, e em 10% dos pacientes, diarreia e náusea 

precedem o desenvolvimento de febre e sintomas respiratórios. 

O sistema cardiovascular é frequentemente afetado, com complicações 

incluindo: lesão do miocárdio, miocardite, infarto agudo do miocárdio, insuficiência 

cardíaca, disritmias e eventos tromboembólicos venosos. 

 

3.1.2 Transmissão 

 

Assim como em outros vírus respiratórios, a transmissão SARS-CoV-2 ocorre com 

alta eficácia e infectividade principalmente pela via respiratória. A transmissão de 

gotículas é a principal forma reconhecida, embora os aerossóis possam representar 

outra rota importante. Semelhante ao SARS-CoV, a via oral-fecal pode ser outro meio 

de transmissão do vírus. Em alguns estudos, a urina de pacientes foi testada para o RNA 

viral do SARS-CoV-2. O RNA do Sars-CoV-2 também foi detectado em superfícies 

inanimadas, como maçanetas e a superfície dos celulares em locais residenciais de 

pacientes com COVID-19 confirmado. Assim, indivíduos que entraram em contato com 

superfícies infectadas podem ser infectados se tocarem seus olhos, boca ou nariz. 

Finalmente, os olhos podem ser uma rota de transmissão de SARS-CoV-2.  
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Desde a declaração do COVID-19 como uma Emergência de Saúde Pública de 

Preocupação Internacional no final de janeiro de 2020, muitos países têm lutado para 

impedir a importação e a subsequente transmissão local do SARS-CoV-2. Embora a 

transmissão sustentada tenha continuado globalmente, alguns países estão entrando 

agora em sua 2ª ou 3ª onda da epidemia. 

O distanciamento social, o isolamento de casos e a proteção individual têm sido 

amplamente utilizados para limitar a transmissão em nível comunitário de SARS-CoV-2 

e proteger grupos vulneráveis.  

Diante das ameaças apresentadas pelo COVID-19, a maioria dos países 

implementou rapidamente políticas rígidas de distanciamento social para suprimir a 

transmissão e, assim, evitar a superlotação nos hospitais.  

 

3.1.3 Prevenção 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) orienta medidas para reduzir a 

contaminação pelo COVID-19. Seguem as orientações:  

• Uso de máscara individual. As máscaras devem ser trocadas a cada três horas ou 

sempre que apresentarem sujeira ou umidade. O ideal é que tenha pelo menos 

duas camadas de pano e deve cobrir boca e nariz. 

• Medidas básicas como lavar as mãos e evitar aglomerações, são essenciais. Para 

a higienização das mãos, é recomendado o uso do álcool a 70%. 

• No ambiente de trabalho é recomendado que as empresas e organizações 

disponibilizem materiais para a higienização das mãos, incluindo água, sabonete 

líquido e álcool a 70%. 

• Distanciamento social. O ideal é manter, no mínimo, a distância de um metro 

entre as pessoas, devendo ser observado o mesmo espaçamento no horário das 

refeições. 

 

3.2 O COVID-19 e as Forças Armadas 

 

Em 26 de fevereiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 no 

Brasil, no Hospital Albert Einstein em São Paulo, um senhor de 61 anos, com histórico 
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de viagem para Itália, região da Lombardia. Após esta data, foram iniciados trabalhos 

nos Comandos Conjuntos em todo país, com atuação dos militares das três Forças 

Armadas contra o COVID-19.  

Na Portaria Nº 1.232/GM-MD, de 18 de março de 2020, o Ministério da Defesa 

aprovou a Diretriz Ministerial de Planejamento nº 6/GM/MD, de 18 de março de 2020, 

que regula o emprego das Forças Armadas para suporte às medidas determinadas pelo 

Governo Federal voltadas para a atenuação das consequências do surto do Coronavírus. 

Devido a progressão da contaminação pelo novo COVID-19 , sendo classificada 

como pandemia pela OMS, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 6, de 

20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública no Brasil. O 

Ministério da Defesa (MD) foi acionado pelo Governo Federal para atuar na 

coordenação e no planejamento do emprego das Forças Armadas no combate à Covid-

19. 

O Ministério da Defesa ativou o Centro de Operações Conjuntas (COC), em 

Brasília (DF), para atuar na coordenação e no planejamento do emprego das Forças 

Armadas no combate ao vírus. Além disso, foram acionados dez Comandos Conjuntos, 

responsáveis por todo o território nacional, além do Comando Aeroespacial (COMAE), 

de exercício permanente. 

Os militares das três Forças auxiliaram no controle de transeuntes nos 

aeroportos, terminais marítimos e portos, além do acesso das fronteiras. Algumas 

unidades militares especializadas em Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica 

(DQBRN) foram acionadas para realização de descontaminação de pessoas, objetos e 

ambientes. 

Em 20 de março de 2020 é ativada OPERAÇÃO COVID-19, pelo Ministério da 

Defesa, por meio da Diretriz Ministerial de Execução nº 07/2020. 

As Forças Armadas têm sido essenciais nas ações do governo para contenção do 

coronavírus. Por exemplo, a Força Aérea Brasileira (FAB), na primeira operação brasileira 

na pandemia, utilizou suas aeronaves para resgate dos brasileiros em Wuhan, na China.  

Segundo informações do Correio Brasiliense em uma entrevista com o Ministro 

da Defesa, General Fernando Azevedo, após seis meses do início da pandemia as forças 

armadas auxiliaram em mais de 6,2 mil descontaminações em locais públicos e 11 mil 

ações nas faixas de fronteira. Foram montados cerca de 2,5 mil postos de triagem, 4,8 

https://operacaocovid19.defesa.gov.br/images/legislacao/Portaria_n_1232_GM_MD.pdf
https://operacaocovid19.defesa.gov.br/images/legislacao/Portaria_n_1232_GM_MD.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-249090982
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-249090982
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barreiras sanitárias; realizadas 6.722 campanhas de conscientização da população e 33 

mil doações de sangue. Mais de 15 mil homens e mulheres foram capacitados pelas 

Forças Armadas. Foram produzidas mais de 620 mil máscaras, e cerca de 25 mil litros de 

álcool em gel foram distribuídos, além de mais de 1 milhão de kits de alimentos. 

Além da contribuição social, as forças armadas contribuíram com a aquisição de 

conhecimento científico. Segundo o Manual de Fundamentos, a inteligência médica é 

“o resultado da análise de dados e informações sanitárias, bio-científicas e 

epidemiológicas relacionadas com a saúde humana e animal” – Inteligência Militar 

Terrestre (EB20 – MF – 10.107). A inteligência médica auxilia na determinação das 

capacidades sanitárias dos Comandos e dos planejamentos de medidas sanitárias 

preventivas fundamentais, sendo imprescindível para a preparação da Força Terrestre, 

de forma a proteger e preservar a capacidade da tropa frente a um inimigo biológico.  

O papel dos oficiais de saúde nos Comandos Conjuntos contra o COVID-19 

envolveu a busca de dados epidemiológicos do COVID em cada região do país, medidas 

sanitárias para proteção da tropa e orientações aos Comandos, permitindo a 

manutenção de um efetivo mínimo da tropa a ser utilizado quando necessário. 

Em “A inteligência médica e o enfrentamento ao covid-19 no Brasil”, por Juliana 

Arroxelas, conclui que “o conhecimento obtido através do ciclo da inteligência, incluindo 

fundamental parte desse ciclo que é a inteligência médica ou sanitária, tem resultado 

positivo no apoio às operações militares e à manutenção do efetivo necessário para tais 

operações.” 

Segundo dados atuais do Governo Federal, o auxílio à população brasileira no 

combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, há 14 meses, faz parte do dia a 

dia de militares das Forças Armadas, com diversificadas atividades desenvolvidas. Foram 

empregados até o momento por volta de 34mil militares, por meio dos Comandos 

Conjuntos, atuando em parceria com Estados e Municípios no combate ao COVID-19.  

Desde março de 2020, foram acumuladas 5.727 horas de voo. Esse total equivale 

a 62 voltas no planeta ou uma a cada 6,8 dias da operação. Os militares transportaram 

total de 5.140 toneladas de carga, entre insumos médicos, como cilindros de oxigênio, 

respiradores, medicamentos equipamentos de proteção individual, além de três 

hospitais de campanha.” 
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Além dos esforços pelos militares no âmbito nacional, medidas em menor escala 

devem ser observadas nas Organizações Militares no auxílio ao combate à propagação 

do COVID-19.  

Em apoio à vacinação, o Ministério da Defesa trabalha com diferentes ações. A 

participação das Forças Armadas no processo de imunização da população brasileira 

teve início em janeiro deste ano, com o transporte de vacinas para locais de difícil 

acesso. Na Região Norte, as Forças Armadas auxiliam na logística para vacinação de 

indígenas e de populações ribeirinhas. Esse apoio possibilitou, até o momento, a 

aplicação de 199,6 mil doses em indígenas. Houve também a cessão de profissionais de 

saúde para ampliar o efetivo dos postos de vacinação em diversos municípios por todo 

o País. Para auxiliar na ampliação da imunização, foram abertos nove postos 

administrados pelas três Forças. São sete no Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte e um 

no Distrito Federal. 

 

3.3 A EsSEx 

Assim como em todo o Exército e nas Forças Armadas foi observada a 

importância da prevenção e combate ao COVID-19, na Escola de Saúde do Exército 

diversas medidas foram estabelecidas para possibilitar o seguimento das atividades 

rotineiras de preparação de oficiais do Serviço de Saúde.  

O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX) publicou uma 

diretriz de prevenção e combate ao COVID-19 às Diretorias de Ensino, ao Centro de 

Capacitação Física do Exército, ao gabinete e às Assessorias do departamento, com a 

finalidade de orientar quanto às medidas a serem adotadas para a manutenção do 

funcionamento do Sistema de Educação e Cultura do Exército nos anos de 2020 e 2021. 

As orientações da DESMIL para a ESSEX para o ano de 2020 foram: 

“Reavaliar os calendários dos concursos públicos para EsPCEx, EsFCEx e Escola de 

saúde. Suspender, temporariamente, as atividades de instrução na Escola de Saúde, 

passando os alunos à disposição do HCE.” 

Conforme as orientações, os profissionais de saúde da EsSEx , mesmo durante o 

curso de formação, atuaram no Hospital Central do Exército (HCE) e Hospital Geral do 

Rio de Janeiro (HGRJ) no ano de 2020. 
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Figura 1. Profissionais de saúde da EsSEx em apoio à OMS. Fonte: CERQUEIRA, H.C.  
Escola de Saúde do Exército e o COVID-19: contribuições ao enfrentamento da pandemia. 
 
 

 
Figura 2. Oficiais da EsSEx, com uniforme camuflado, em uma OMS do RJ. Fonte: CERQUEIRA, H.C.  
Escola de Saúde do Exército e o COVID-19: contribuições ao enfrentamento da pandemia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Para evitar a dispersão da contaminação, foram necessárias modificações nos hábitos 

de higiene, como descontaminação frequente das mãos com álcool gel, e para isso 

foram instalados dispensers de álcool gel nos corredores e nos banheiros. 

 

  
Figura 3. Dispenser de álcool gel. Fonte: site da EsSEx. 

 
Na entrada do alojamento, foram disponibilizados frascos de álcool gel. 
 

 
Figura 4. Frascos de álcool disponibilizados para utilização dos alunos. Fonte: site da EsSEx. 
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Nos refeitórios, optou-se por aumentar o distanciamento entre os militares nas mesas. 

 
Figura 5. Refeitório com distanciamento social. Fonte: site da EsSEx. 
 

Algumas instruções foram adaptadas em época de pandemia, sendo optado por 

classes ao ar livre, sendo utilizado quadro branco e caneta. Foi optado pelo emprego de 

tecnologias educacionais, como o Portal do Ensino, para evitar ao máximo o contato 

próximo entre os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Instruções em ambiente externo. Fonte: Foto cedida pelo TC Leonardo. 
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Em maio de 2020, foi realizado um treinamento para 160 militares de diversas 

OMs, com duração de 2 dias, com intuito de capacitar os militares de saúde que atuam 

na linha de frente contra o COVID-19, para alinhar o atendimento, procedimentos e 

cuidados com proteção individual. Foram realizadas oficinas de capacitação e 

reciclagem, com preparo para o atendimento de urgência e emergência dos pacientes 

com insuficiência respiratória aguda. Nos treinamentos, são utilizados manequins 

simuladores de intubação orotraqueal no Centro de Simulação da Escola.  

 

 
Figura 7. Treinamento para intubação orotraqueal com manequins. Fonte: site da EsSEx. 
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Figura 8. Curso de capacitação e aperfeiçoamento realizado na Escola de Saúde do Exército. Fonte: site 
da EsSEx. 

 
Em 2020, foi realizada uma pesquisa por uma aluna da Escola de Saúde do 

Exército, sendo aplicado um questionário para os demais alunos do mesmo ano. Após 

análise das respostas, 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.” (Cerqueira, H.C., ESSEX, 2020) 

Para o ano de 2021, as orientações da DESMIL para a ESSEX foram:  

“a) Manter o funcionamento dos cursos, conforme o planejado, intensificando a 

instrução e as atividades de ensino, podendo utilizar todo o tempo disponível com a 

finalidade de evitar atrasos na carga horária prevista; 

b) manter, em princípio, os calendários dos concursos públicos para a EsPCEx, 

EsFCEx e EsSEx e as eventuais medidas preventivas, com as decorrências para as 

diferentes fases do certame;  

c) manter os processos seletivos para os cursos sob sua direção; 
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d) manter o TFM (treinamento físico militar) nas Organizações Militares 

Diretamente Subordinadas (OMDS), adotando as medidas de proteção recomendadas 

para evitar o COVID-19; 

e) manter os Estabelecimentos de Ensino em condições de apoiar as medidas do 

Comando do Exército; 

f) a EsSEx deverá ficar em condições de, mediante ordem, apoiar o HCE.” 

Durante o ano de 2021, não houve necessidade do apoio ao HCE pelos alunos da 

EsSEx, mantendo o cronograma habitual. 

Foram observados, entretanto, os cuidados necessários para evitar contágio e 

transmissão do COVID-19 durante todo o curso, inclusive o uso de máscara durante a 

atividade de campanha.  

Figura 9: Uso de máscara durante atividade no campo. Fonte: Site da EsSEx.  
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Figura 10: Uso de máscara na visita a Escola de Instrução Especializada do Exército. Fonte: Site da EsSEx. 

 
 

4. CONCLUSÃO 
 

O General de Divisão Sr. José Ricardo Vendramin Nunes, em seu artigo para a 

Revista Doutrina Militar Terrestre, encerrou brilhantemente este mesmo tema com a 

seguinte frase: “Transcorrido mais de 12 meses de ações de apoio à sociedade brasileira, 

por meio de uma multiplicidade de tarefas cumpridas em todo o grande território 

nacional, observa-se que o lema do EB: ‘Braço Forte e Mão Amiga’ se revela, mais uma 

vez, aquele que melhor traduz a maneira como a Instituição se enxerga  e  como  a  nação 

a vê. Décadas de apoio incondicional à população brasileira, em uma miríade de tarefas 

exitosas produz nas pessoas a expectativa de que o EB fará o certo, no momento 

oportuno e da maneira correta.” 

 O Exército Brasileiro, conhecido como “Braço Forte e Mão Amiga”, tem estado 

presente durante a pandemia de COVID-19 para auxiliar a população de diversas 

maneiras. Uma maneira imprescindível pode ser observada pelo apoio de profissionais 

de saúde, que tem sido minuciosamente preparados na Escola de Saúde do Exército. 

Antes mesmo da formação dos profissionais de saúde de 2020, estes foram 

encaminhados para assessorar em hospitais do Rio de Janeiro com elevados níveis de 

infectados pelo COVID-19, cumprindo adequadamente sua missão.  
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 A formação de oficiais de saúde, desde 1910, tem preparado seus alunos com 

excelência e profissionalismo para o amparo a população.  
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