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RESUMO 

 

Introdução: O descobrimento de um novo vírus, identificado como SARSCoV-2, foi um marco 

no final do ano de 2019. Os primeiros casos da doença foram identificados em Wuhan, 

província da China, em dezembro de 2019. Frente aos novos desafios advindos de uma 

situação atípica como no caso da Pandemia Covid-19, demonstra o elevado grau de 

profissionalismo, a visão prospectiva e o nível de prontidão existentes no Exército Brasileiro. 

Metodologia: O conteúdo do presente estudo foi constituído a partir de revisão bibliográfica 

e pesquisa documental. Desenvolvimento: O novo coronavírus é um β-coronavírus, que é um 

vírus de RNA do mesmo subgênero do Coronavírus, que causou uma epidemia na China em 

2002. A história do hospital militar de campanha é, em grande medida, a história da medicina 

militar, refletindo a simbiose entre o tratamento cirúrgico e a evacuação médica. As principais 

virtudes do hospital de campanha sempre foram sua mobilidade e a habilidade de sua equipe 

em ressuscitar e operar em vítimas de batalha, perto da linha de frente. Com o objetivo de 

evitar o colapso do sistema de saúde pública brasileiro e de preservar o atendimento em nível 

hospitalar para casos moderados e graves, ações como a mobilização de Hospitais de 

Campanha do Exército Brasileiro foram tomadas, com o intuito de apoio logístico de saúde 

em todo território nacional. Conclusão: Onde houver necessidade, as Forças Armadas atuarão 

tanto para garantir a ordem e a estabilidade, quanto para estender uma mão amiga. 

 

Palavras chaves: Pandemia Covid-19. Hospital de Campanha. Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The discovery of a new virus, identified as SARSCoV-2, was a milestone at the 

end of 2019. The first case of the disease was identified in Wuhan, province of China, in 

December 2019. An atypical situation as in the case of the Covid-19 Pandemic, demonstrates 

the high level of professionalism, prospective vision and level of readiness existing in the 

Brazilian Army. Methodology: The content of this study was constituted from a literature 

review and documentary research. Development: The new coronavirus is a β-coronavirus, 

which is an RNA virus of the same subgenus as Coronavirus, which caused an epidemic (SARS) 

in China in 2002. The story of the military field hospital is, to a large extent, the story of 

military medicine, reflecting the symbiosis between surgical treatment and medical 

evacuation. The field hospital's main virtues have always been its mobility and its team's 

ability to resuscitate and operate in battle killing, close to the front lines. In order to avoid the 

collapse of the Brazilian public health system and to maintain care at the hospital level for 

moderate cases and graves, actions such as the mobilization of Brazilian Army Field Hospitals 

were removed, in order to provide logistical health support in the entire national territory. 

Conclusion: Where necessary, the Armed Forces will act both to ensure order and stability 

and to extend a helping hand. 

 

Keywords: Covid-19 Pandemics. Field Hospital. Brazilian Army. 
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O ESFORÇO DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA DO EXÉRCITO NO 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

THIAGO BERTOCHI1 

ARIANY ANTUNES FREITAS MARTINS2 

 

1. INTRODUÇÃO 

O descobrimento de um novo vírus, identificado como SARSCoV-2, foi um marco no 

final do ano de 2019. Já no ano seguinte, a doença causada por este agente e classificada 

como COVID-19 (WHO, 2020) foi considerada como pandemia pela Organização Mundial da 

Saúde, sendo responsável por milhões de mortes até o momento, em todo o mundo. Os 

primeiros casos da doença foram identificados em Wuhan, província da China, em dezembro 

de 2019. Devido sua alta taxa de transmissão e gravidade, em muito pouco tempo se tornou 

um problema complexo, colocando à prova a capacidade de cada Estado no gerenciamento 

de crises. No Brasil, o primeiro caso foi notificado em fevereiro de 2020 (Brasil, 2020). Dando 

início às discussões de medidas restritivas com intuito de mitigar a transmissão interna do 

vírus, com grande impacto nas atividades sociais, econômicas e educacionais. Contudo, desde 

o início da pandemia, as Forças Armadas foram engajadas auxiliando na repatriação dos 

brasileiros que se encontravam no epicentro da pandemia na China. Frente aos novos 

desafios advindos de uma situação atípica, o Exército Brasileiro demonstrou seu nível de 

operacionalidade e prontidão (Brasil, 2020a), com uma série de medidas operacionais e 

sanitárias, adotadas no combate à pandemia. Neste contexto, os Hospitais de Campanha do 

Exército ganham destaque e importância adicional, auxiliando a dar fluidez no fluxo de 

pacientes do sistema de saúde. Os Hospitais de Campanha, como conhecemos hoje, são 

estruturas organizacionais que surgiram na Segunda Guerra Mundial, e podem ser definidos 

como unidades de saúde que são utilizadas para provisão dos primeiros cuidados aos 

combatentes em campos de batalhas. (SAÚDE, 1965) Esse conceito foi expandido, e essas 

estruturas em tempos de paz, são também utilizadas em situações emergenciais como 

catástrofes naturais, em apoio ao sistema de saúde tradicional. Depois que a pandemia de 

COVID-19 alcançou o Brasil, as autoridades deste país se viram diante de um dos maiores 

 
1 1º TEN AL MÉDICO, Escola de Saúde do Exército. E-mail: thiagobertochi_jl@hotmail.com 
2 1º TEN DENTISTA, Escola de Saúde do Exército. 
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desafios já enfrentados da atualidade. Perante o ineditismo da situação, percebeu-se que a 

assistência do Exército Brasileiro é essencial devido sua capacidade de agir diante das mais 

variadas adversidades, empregando recursos humanos e materiais. Conforme a Doutrina 

Militar Terrestre, fica estabelecido que o EB execute operações básicas (ofensivas, defensivas 

e de cooperação e coordenação) em conjunto com órgãos governamentais ou não, no 

cumprimento de missões recebidas de escalões superiores. 

Este estudo busca avaliar como está sendo realizado o apoio do Exército Brasileiro no 

enfrentamento à pandemia COVID-19, através da utilização dos Hospitais de Campanha e 

quais as principais dificuldades encontradas. Apresentando os desafios da utilização dos 

Hospitais de Campanha do Exército Brasileiro no enfrentamento à pandemia COVID-19, bem 

como apresentar o engajamento do Exército Brasileiro, considerado atividade essencial no 

contexto da pandemia do novo coronavírus, agindo diretamente no combate ao vírus. Busca 

ainda identificar e entender os desafios logísticos para vencer o combate à pandemia COVID-

19 e descrever as novas formas como os Hospitais de Campanha estão sendo empregados no 

combate à pandemia COVID-19 

 

2. METODOLOGIA 

Quanto à natureza, o presente estudo se caracteriza por ser uma pesquisa do tipo 

aplicada, pois tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à 

solução de problemas específicos, referentes ao apoio do Exército Brasileiro com a utilização 

dos Hospitais de Campanha. Quanto à abordagem, trata-se de um estudo quantitativo, pois 

preocupa-se com aspectos da realidade que podem ser quantificados, preocupando-se na 

compreensão e na explicação de uma nova realidade: o emprego do Hospital de Campanha 

com o advento da pandemia do novo coronavírus.  

Referente aos objetivos, este representa um estudo do tipo descritivo, tendo como 

meta descrever as características do emprego dos Hospitais de Campanha no combate ao 

novo coronavírus. Quanto aos procedimentos, o estudo foi elaborado através de ampla 

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

cientifico, como os sites BVS – LILACS/ BIREME, Biblioteca digital do Exército, EB Revistas, 
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legislações, manuais militares e sites oficiais do Exército Brasileiro. Utilizando de descritores 

como: “pandemia Covid-19"; “hospital de campanha”; “exército brasileiro”. E excluindo os 

artigos e notícias referentes aos hospitais de campanha civis. 

O conteúdo do presente estudo foi constituído a partir de revisão bibliográfica e 

pesquisa documental, dividida em fases de levantamento de informações a partir de seleção 

de artigos e reportagens e pesquisa documental de legislações que regem o tema abordado 

incluindo a leitura analítica e referências das fontes, argumentação e discussão.  

  

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Aspectos clínicos-epidemiológicos da COVID-19 

De acordo com os autores Zhang et al Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 

2 (SARS-CoV-2) é um β-coronavírus, que é um vírus de RNA do mesmo subgênero do 

Coronavírus, que causou uma epidemia (Sars) na China em 2002, e o Coronavírus da Síndrome 

Respiratória do Médio Oriente (MERS-CoV), que ocasionou o mesmo quadro no Oriente 

Médio em 2012. Os coronavírus (CoV) são divididos em quatro gêneros, incluindo α− / β− / 

γ− / δ-CoV. α- e β-CoV são capazes de infectar mamíferos, enquanto γ- e δ-CoV tendem a 

infectar aves. Com base nos resultados do sequenciamento do genoma do vírus e na análise 

evolutiva, o morcego é suspeito de ser um hospedeiro natural de origem viral, e o SARSCoV-

2 pode ser transmitido de morcegos por meio de hospedeiros intermediários desconhecidos 

para infectar humanos. Está claro agora que o SARS-CoV-2 poderia usar a enzima conversora 

de angiotensina 2 (ACE2), o mesmo receptor do SARS-CoV, para infectar humanos. Verificou-

se que a sequência do genoma do SARS-CoV-2 é 96,2% idêntica a de um morcego CoV RaTG13, 

enquanto compartilha 79,5% de identidade com o SARS-CoV. Anteriormente, seis CoVs foram 

identificados como vírus suscetíveis a humanos, entre os quais α-CoVs HCoV-229E e HCoV-

NL63, e β-CoVs HCoV-HKU1 e HCoV-OC43 com baixa patogenicidade, causam sintomas 

respiratórios leves semelhantes a um resfriado comum, respectivamente. Os outros dois β-

CoVs conhecidos, SARS-CoV e MERS-CoV, levam a infecções graves e potencialmente fatais 

do trato respiratório. O SARS-CoV2 é o mais novo tipo de coronavírus capaz de contaminar e 

infectar humanos. Os primeiros relatos de um surto de uma síndrome respiratória aguda 
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grave foram feitos na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, onde também existia a 

comercialização e consumo de animais vivos. O que indica a ocorrência do início da 

transmissão animal – humano. O contágio e transmissão do vírus entre humanos se dá pelo 

contato do vírus com as mucosas, através da inalação de aerossóis, gotículas de salivas, tosse 

ou mesmo contato pessoal próximo, como um aperto de mão. Por outro lado, estudos 

mostram que SARS-CoV-2 podem ser isolados em esfregaços fecais. Da mesma forma, Zhang 

et al. encontraram a presença de SARS-CoV2 em esfregaços fecais e sangue, indicando a 

possibilidade de transmissão por múltiplas vias. A proteína ACE2 apresenta-se em abundância 

nas células epiteliais alveolares do pulmão e nos enterócitos do intestino delgado de forma 

notável, o que pode ajudar a compreender as rotas de infecção e manifestações da doença. 

Com base na investigação epidemiológica atual, o período de incubação é de 1 a 14 dias, 

principalmente de 3 a 7 dias. E o COVID-19 é contagioso durante o período de latência. É 

altamente transmissível em humanos, especialmente em idosos e pessoas com doenças 

subjacentes. A idade média dos pacientes é de 47 a 59 anos e 41,9 a 45,7% dos pacientes 

eram mulheres. Como é denominado SARS-CoV-2, os pacientes com COVID-19 certamente 

apresentavam sintomas semelhantes, como febre, mal-estar e tosse. A maioria dos adultos 

ou crianças com infecção por SARS-CoV-2 apresentou sintomas leves semelhantes aos da 

gripe e alguns pacientes estão em estado crítico e desenvolvem rapidamente a síndrome do 

desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória, e até mortes. 

Globalmente, mais de 150 milhões de casos confirmados de COVID-19 foram 

relatados. A contagem de casos atualizada pode ser acompanhada pelos canais oficiais da 

Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças. 

Desde os primeiros relatos de casos em Wuhan, na China, no final de 2019, casos foram 

relatados em todos os continentes. As contagens de casos relatados subestimam a carga geral 

de COVID-19, pois apenas uma fração das infecções agudas é diagnosticada e relatada. 

Pesquisas de soroprevalência nos Estados Unidos e na Europa sugeriram que, após 

contabilizar potenciais falsos positivos ou negativos, a taxa de exposição anterior ao SARS-

CoV-2, conforme refletido pela soropositividade, excede a incidência de casos relatados em 

aproximadamente 10 vezes ou mais (WHO, 2020). 
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3.2 Estrutura e conformação dos Hospitais de Campanha 

A ideia do hospital de campanha foi concebida de forma independente em vários 

exércitos, em épocas diferentes, como uma resposta às necessidades médicas das tropas que 

serviam em áreas remotas. No início, seu objetivo era cuidar de soldados doentes. Então, 

paralelamente a vários desenvolvimentos na medicina, especialmente na cirurgia, sua 

principal missão se voltou para salvar vidas e prevenir deficiências em vítimas de batalha. As 

principais virtudes do hospital de campanha sempre foram sua mobilidade e a habilidade de 

sua equipe em ressuscitar e operar em vítimas de batalha, perto da linha de frente. Por outro 

lado, suas principais desvantagens são sua vulnerabilidade sob o fogo inimigo e sua 

incapacidade de manter pacientes operados por períodos prolongados de tempo. Ainda 

assim, o Hospital de Campanha é a pedra angular da cadeia de responsabilidade médica no 

campo de batalha. A história do hospital militar de campanha é, em grande medida, a história 

da medicina militar, refletindo a simbiose entre o tratamento cirúrgico e a evacuação médica 

(Brasil, 2018). 
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Figura 1. Módulos de Hospital de Campanha    
Fonte: http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93 
KcunQI/content/i d/12596377 
 

Os primeiros Hospitais de Campanha tiveram suas origens em estruturas primitivas, 

com atividades realizadas em tendas e em outros artefatos técnicos feitos para este fim. O 

emprego dos Hospitais de Campanha está diretamente associado a períodos de grandes 

demandas por atendimentos médico de urgência, em pestes, epidemias, catástrofes naturais, 

conflitos sociais e campanhas beligerantes presentes na história da humanidade.  

Os registros dos hospitais de campanhas têm acompanhado desde o período do 

Império Romano. O entendimento do significado da organização conhecida atualmente de 

hospitais, acompanhou a evolução das práticas de saúde conforme a cultura, acontecimentos 

históricos e meios disponíveis. Muitas evoluções nas práticas médicas e de saúde foram 

desenvolvidas ou aperfeiçoadas em ambientes relacionados a essas organizações de saúde, 

incluindo o desenvolvimento de certas práticas tais como; procedimentos, processos, 

técnicas e equipamentos médicos e correlatos.   
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Figura 2: Módulo de Hospital de Campanha. 
Fonte: http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93 
KcunQI/content/id/12596377 
 

O desenvolvimento dos Hospitais de Campanha no Brasil, se deu de forma geral a 

partir de práticas associadas à saúde, e começou a ter maior interesse na atuação sobre 

doenças transmissíveis, encontradas desde o período colônia, quando ainda os serviços de 

saúde eram organizados precariamente, amparados por práticas tradicionais e não cientificas 

(Doutrina Militar, 2021). As pressões sociais por causa dos surtos das doenças, malária e febre 

amarela foram marcados pelo período imperial. Décadas depois, com o desenvolvimento 

tecnológico e dos procedimentos científicos associados à bacteriologia, houve a possibilidade 

de combate com os atendimentos de saúde de campanha. A adoção de novas práticas para a 

reestruturação dos serviços de saúde se destinava a evitar a continuidade dos problemas 

sanitários por causa dos elevados números de óbitos obtidos por epidemias. A estratégia de 

reestruturação das práticas de campanha, incluíam os serviços de saúde, através de esforços 

para adaptar as estratégias de ação e vencer os obstáculos do espaço. Com a modificação no 

perfil das batalhas, houve um aumento na exposição das tropas ao ambiente propenso a 

http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93
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doenças e infecções, com um crescente número de feridos por perfurações de baioneta e 

estilhaços, o que facilitou a contaminação dos feridos até os ambientes mais seguros para 

tratamentos.   

Os Hospitais de Campanhas são, de maneira geral, únicos. Isso porque são 

desenvolvidas e montadas suas estruturas de acordo com as necessidades locais e também 

conforme a localidade permite construir. São então montados contêineres e armadas 

barracas de forma padronizada, com ambientes climatizados, de acordo com a demanda da 

localidade. Estes por sua vez, podem também ser subdivididos em mais de um ambiente 

através de cortinas ou pseudo paredes e são distribuídos e utilizados conforme um hospital 

tradicional, como recepção, sala de atendimento, sala de emergência, enfermaria, farmácia, 

alojamento, almoxarifado e refeitório. Já os contêineres são de utilização mais específica 

conforme sua finalidade e compreendem o centro cirúrgico, laboratório, banheiro, 

lavanderia, cozinha, gabinete odontológico, unidade de terapia intensiva e necrotério. Há 

também grande preocupação na forma como o módulo de serviço opera de forma a distribuir 

os fluidos hospitalares, garantindo um fluxo contínuo com autonomia para 24h de água, 

oxigênio, ar comprimido, eletricidade e vácuo. É possível montar e instalar toda a estrutura 

organizacional a ponto de ficar em condições de operação dentro de poucos minutos, e o 

hospital fica operacional apenas cerca duas horas após a chegada das estruturas ao local de 

instalação (Duarte, 2021). 

Em 2018 foi publicada a 1ª edição do Manual de Logística Militar Terrestre, que orienta 

o planejamento e a execução da doutrina de Emprego do Serviço de Saúde em Campanha do 

Exército Brasileiro (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018). Toda infraestrutura do Hospital de 

Campanha cumpre as normas sanitárias vigentes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Além disso, a estrutura conta com modernas tecnologias para atuar na prevenção de 

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

áreas críticas. O Hospital de Campanha do Exército Brasileiro é atualmente no Brasil, a única 

unidade de saúde com estrutura e profissionais capacitados para atuar em locais 

contaminados por agentes químicos, biológicos ou radiológicos. O Hospital de Campanha 

pode ser ainda adaptado a qualquer missão que seja designado devido ao conjunto de 
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módulos adaptáveis que o formam. Isso permite que sua configuração varie desde uma 

estrutura pequena como um posto de vacinação até uma estrutura complexa hospitalar. A 

instalação rápida exige um terreno apropriado para o correto posicionamento dos módulos, 

assim como sua rápida desinstalação e fácil transporte, conforme a situação assim exigir. É 

importante salientar que antes das operações e montagem dos módulos, o planejamento da 

missão deve sempre levar em consideração o tamanho do espaço e quais funcionalidades 

serão destinados ao Hospital de Campanha, o fornecimento de água local e a drenagem de 

esgoto.  

 

3.3 Apoio do Exército Brasileiro no combate à COVID – 19 

No contexto da pandemia de COVID-19, o Exército Brasileiro mostrou engajamento 

mesmo antes do vírus ser identificado no país. A Operação Regresso foi deflagrada em 

meados de fevereiro de 2020, numa operação coordenada pelo Ministério da Defesa, com 

objetivo de resgatar 58 brasileiros que se encontravam em Wuhan, na China e desejavam 

retornar ao Brasil.  A importância da operação se mostrou por meio da descontaminação de 

material, aeronaves, viaturas e pessoal que retornou da China, pela equipe especializada em 

Defesa Química, Biológica, Radiologia e Nuclear, bem como da recepção dos repatriados em 

um hospital de campanha na Base Aérea de Anápolis, que foi montado para quarentena 

destes brasileiros, antes que os mesmos fossem liberados para voltarem às suas casas. Esta 

operação bem sucedida, mostrou o estado de prontidão que o Exército pratica conforme suas 

doutrinas e foi crucial para somar experiências para a tomada de medidas e elaboração de 

planejamentos que se mostrariam úteis quando da chegada massiva do vírus ao Brasil. As 

atividades militares para o combate à pandemia da covid-19 foram intensificadas após a 

publicação da Portaria 1232, pelo Ministério da Defesa (18/03/2020), que orientou a 

formação de comandos conjuntos em cada força para promover ações contra a pandemia. 

Com as notícias do avanço do vírus pelo mundo, o Exército manteve envolvimento com ações 

e planejamentos, deslocando meios, pré-posicionando materiais e enviando recursos 

humanos e financeiros para que determinados setores e comandos subordinados pudessem 

tomar iniciativas de aquisição de material sanitário extra e de reorganização de recursos 
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humanos de saúde, de modo a fazer frente às demandas que seriam certamente crescentes 

por parte do poder público e da sociedade. Desde 20 de março, as Forças Armadas 

permanecem empenhadas no enfrentamento ao patógeno. Por todo o país, o Exército está 

envolvido em ações, envolvendo esforço em várias frentes: arrecadação de alimentos para 

famílias de baixa renda, impedidas de trabalhar pelo isolamento social; capacitação de 

militares para desinfecção de espaços públicos; doação de sangue; transporte de materiais 

de saúde; transporte de respiradores, de materiais hospitalares e apoio a comunidades 

indígenas, com envio de profissionais de saúde e medicamentos. Mais controversamente, no 

entanto, tropas também foram enviadas para aplicar bloqueios obrigatórios patrulhando as 

ruas, construindo bloqueios de estradas e redução do movimento. Essas medidas, que 

visavam conter a propagação do coronavírus, foram adotados em todo o mundo Dados de 

abril de 2020 (EB, 2020) mostram que as Forças Armadas já realizaram ao longo da pandemia, 

339 voos de apoio ao combate do covid-19 em todo o Brasil, 93 deles foram para remoção de 

pacientes e 246 para transporte de insumos médicos. Ao todo, 7 mil tanques de O2 gasoso, 

903 tanques de O2 líquido e 849 pacientes foram transportados em aeronaves, além de 20 

toneladas de medicamentos e 205 respiradores (Terrestres, 2020).  

Figura 3: Operação Covid-19. 
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Fonte:https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/ forcas-armadas-
completam-sete-meses-de-atuacao-na-operacao-covid-19 

As constantes epidemias do mundo moderno intensificaram o processo e a 

necessidade de desenvolver métodos eficazes no combate às doenças infectocontagiosas. 

Desde o advento da primeira vacina, no século XVIII, esse processo evoluiu e se modernizou, 

de forma que 1 ano após o primeiro registro de caso de COVID-19, a primeira vacina contra o 

vírus pôde ser aplicada. No Brasil, se iniciou a vacinação em massa em janeiro de 2021. O 

Ministério da Saúde, em conjunto com as Forças Armadas coordenou e distribuiu vacinas em 

todo território nacional, já sendo distribuídos milhões de doses de imunizantes a todos os 

Estados e Distrito Federal desde o início da campanha de vacinação contra COVID – 19. 

Com o avanço da epidemia, aumento do número de mortes e diante da crise sanitária, 

é esperado que o auxílio dos militares seja solicitado por parte dos políticos, para que seja 

garantido a lei e a ordem. Contudo, há também o interesse da Força em se envolver, vários 

os interesses podem ser identificados. Primeiro, a pandemia COVID-19 diretamente afeta a 

prontidão operacional e as atividades das Forças Armadas. No passado, o impacto adverso de 

surtos da gripe na prontidão militar estimulou a atenção militar e os investimentos no 

enfrentamento de crises de saúde. Com as sucessivas epidemias e pandemias do mundo 

moderno, as Forças Armadas também são afetadas de forma negativa, uma vez que militares 

também são atingidos pelas doenças. Ocasionando mortes também entre os militares, 

gerando baixas de militares doentes e baixando a moral daqueles que permaneciam na Força. 

O Exército, por essas razões, tem um claro interesse organizacional em se envolver e gerenciar 

crises de saúde como COVID-19. Em segundo lugar, também pode haver interesses políticos 

no Exército para se engajar na resposta à crise do COVID-19. A crise oferece uma 

oportunidade para mostrar aos contribuintes e potenciais recrutas como a organização é 

eficiente e importante para a sociedade. De forma similar, o Exército do Reino Unido, que 

tinha uma reputação manchada após as guerras em Iraque e Afeganistão, usaram suas 

contribuições durante o COVID-19 crise para se promover como uma “força do bem” a fim de 

melhorar sua imagem e resolver seus problemas de recrutamento. Em terceiro lugar, o 

Exército pode muito bem se ver como indispensável na gestão da crise atual. Como já dito 

anteriormente, formas militares de trabalho têm sido incentivadas a serem adotadas nas 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/
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estruturas de saúde civil. Embora seja muito cedo para formular quaisquer conclusões 

definitivas, o Exército Brasileiro fez contribuições para reduzir os piores efeitos da crise no 

curto prazo e estes não podem ser ignorados (Exército Brasileiro, 2020). 

 

3.4 Operação Covid 

Desde o surgimento do SARsCov-2, o combate à pandemia de COVID-19 tem 

representado um desafio aos chefes de Estado do mundo todo. Com o monitoramento do 

avanço do vírus pelo mundo, órgãos federais, estaduais e municipais, têm encaminhado 

demandas ao Ministério de Defesa, que são recebidas, analisadas e encaminhadas aos 

Comandos Conjuntos para que seja avaliada possibilidade de resposta e atendimento. De 

acordo com a complexidade da solicitação, tais demandas podem ser encaminhadas ao 

Gabinete de Crise, que determina a melhor forma de atendimento. No dia 20 de março de 

2020, por meio da Diretriz Ministerial de Execução nº 07/2020, o Ministério da Defesa ativou 

o Centro de Operações Conjunta. Foram ativados dez Comandos Conjuntos, que cobrem todo 

o território nacional, além do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), de 

funcionamento permanente. A iniciativa integra o esforço do governo federal no 

enfrentamento à pandemia. As Forças Armadas empregam, diariamente, esforços no 

combate à Covid-19. 
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Figura 4. Módulo de Hospital de Campanha tipo Contêiner  
Fonte: www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_ publisher/MjaG9 
3KcunQI/content/conheca-o-hospital-de-campanha-do-exercito 
 

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

pressupõe níveis de planejamento de elevada complexidade e disponibilização de recursos 

que permitam a edificação de uma capacidade de resposta escalável e adaptável.  O serviço 

de saúde do exército brasileiro está presente em todo o território do Brasil, prestando 

assistência a família militar e a população brasileira. O serviço de saúde se preocupa com o 

estado de saúde dos nossos militares, tanto em combate. como em tempos de paz. Além de 

prestar a assistência, o serviço de saúde promove ações de conscientização, prevenção, 

campanhas e missões nacionais e internacionais, onde seu o efetivo transmite seu 

conhecimento, tecnologia e suas habilidades.  

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

estão presente em organizações militar de saúde, proporcionando diagnósticos, prevenção e 

tratamentos da família militar.  

http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/
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O Serviço de Saúde Militar (SSM) engloba os Serviços de Saúde das Forças Armadas: 

Exército, Marinha e Aeronáutica, e tem desenvolvido capacidades considerando os vetores 

organização, treino, material, infraestruturas e interoperabilidade, e pode constituir-se como 

um elemento importante na resposta a emergências de saúde pública (LACERDA, 2020). O 

SSM procurou desde o início proteger e preservar a capacidade operacional e as funções de 

comando e controlo das Forças Armadas (FFAA) criando uma célula de crise, implementando 

planos de contingência, montando um sistema de informação e executando medidas 

rigorosas de proteção. O sucesso destas medidas foi assinalável com baixo número de 

infectados e de indisponíveis nas FFAA. A resposta do SSM passou também pela criação de 

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

ativação de uma linha de apoio psicológico e pela adaptação do Hospital das Forças Armadas 

(HFAR). Nele foram criados circuitos COVID e não COVID para doentes e pessoal hospitalar, 

montada uma estrutura hospitalar de campanha e reforçada a capacidade de cuidados 

intensivos.  

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

conjuntamente em função da ativação do Centro de Operações Conjuntas (COC), situado no 

Ministério da Defesa (MD), em Brasília (DF), que está interligado a dez Comandos Conjuntos, 

distribuídos por todo o território nacional, para combater o surto de COVID-19 (COSTA, 2020).  

Vários estudos têm sido conduzidos para avaliar a capacidade de atendimento 

hospitalar em diversos países. Uma das principais conclusões é que se nenhuma ação de 

ampliação da oferta de leitos ou de contenção do vírus for realizada, haverá alta 

probabilidade de saturação dos sistemas de saúde em um espaço de tempo relativamente 

curto. A demanda por hospitalizações entre os pacientes de COVID-19 é influenciada por 

diferentes fatores, tais como idade e condições preexistentes, com efeitos distintos nas 

sociedades em que a pandemia avança.  

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

pessoas que poderão ser infectadas pelo coronavírus, as Forças Armadas iniciaram as ações 

de coordenação e cooperação que envolvem Hospitais de Campanha Militares e Civis (COSTA, 

2020). A partir do momento em que foi detectada em dezembro de 2019, a COVID19 vem se 
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alastrando pelos diferentes continentes, tendo sido caracterizada como uma pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo a OMS, 80% dos pacientes com COVID-19 

apresentam sintomas leves e sem complicações, 15% evoluem para hospitalização que 

necessita de oxigenioterapia e 5% precisam ser atendidos em unidade de terapia intensiva 

(UTI). Dependendo da velocidade de propagação do vírus na população, os sistemas de saúde 

podem sofrer forte pressão decorrente da demanda extra gerada pela COVID-19.  

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

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

três processos básicos: o atendimento, o apoio logístico e o apoio administrativo. Além dos 

protocolos assistenciais, deve ser estabelecido um fluxo de fornecimento de medicamentos, 

materiais e recolhimento dos resíduos sólidos (COSTA, 2020). Os Hospitais de Campanha 

militares estão localizados no Rio de Janeiro, Recife e Campo Grande. Esses hospitais foram 

criados para emprego em operações militares e humanitárias, pois possuem poucos leitos e 

precisariam ser adaptados às condições da presente pandemia. No caso da COVID-19, haja 

vista a possibilidade de elevada demanda e da limitada disponibilidade de Hospitais de 

Campanha das Forças Armadas o apoio será avaliado com especial cuidado pelo Ministério 

da Defesa (COSTA, 2020). 
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Figura 5: Hospital de Campanha do Exército Brasileiro.  
Fonte: www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher /MjaG 
93KcunQI/ con tent/conheca-o-hospital-de-campanha-do-exercito 

 

             3.5 Emprego dos hospitais de campanha no combate ao Covid-19 

 

No contexto da pandemia de Covid-19, o conceito de Hospital de Campanha 

incorporou evoluções e inovações no decorrer do tempo, principalmente devido à natureza 

de sua finalidade. Ao longo dos anos, diversas unidades hospitalares provisórias foram 

construídas em todo o mundo, de caráter emergencial, para ajudar as vítimas de conflitos 

armados, desastres naturais e atualmente também, epidemias e pandemias, como é o caso 

do novo coronavírus, que exigiu a construção de hospitais de campanha no mundo inteiro. 

De maneira geral, são planejados e construídos de acordo com as características das situações 

enfrentadas, podem ter estruturas físicas variáveis e devem ser fáceis de transportar e 

instalar, para serem viável mesmo em regiões remotas ou hostis. Cada Hospital de Campanha 

possui infraestrutura específica para atender as necessidades que a situação exigir, 

garantindo a segurança de pacientes e funcionários, auxiliando na prevenção e controle de 

http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content
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infecções e prestação de assistência médica em vários níveis de complexidade. As 

características dos projetos de construção de Hospitais de Campanha para o combate ao 

COVID-19 podem variar, principalmente dependendo da demanda dos pacientes e 

disponibilidade física de espaço. 

Enfrentando a pandemia COVID-19, os profissionais de saúde e os comandantes foram 

forçados a mudar sua ótica na forma de prestar assistência à saúde, olhando para 

experiências anteriores de como foi enfrentado problemas semelhantes no passado, como o 

combate de outras epidemias que afetaram a população. Nesse cenário, o Hospital de 

Campanha foi definido com urgência em conformidade com a lista de recomendações e 

diretrizes técnicas atuais sobre como estruturar e operar centros de tratamento de infecções 

respiratórias. 

A literatura mundial é limitada para orientar organizações que precisam dimensionar 

instalações emergentes para pacientes com COVID-19. No entanto, no Brasil existem manuais 

que ajudam no planejamento e organização destas construções como por exemplo: “Manual 

de Campanha: Emprego do Serviço de Saúde”. 

Nesse prisma, é crucial que a Força Terrestre mantenha tropas em condições de serem 

empregadas: hígidas, instruídas e com os recursos e capacidades necessárias para exercer a 

flexibilidade e adaptabilidade que alterações na situação poderão exigir. Há ainda que 

considerar que a fluidez e a volatilidade do ambiente operacional podem conduzir a Força ao 

desempenho de múltiplas outras ações. A capacidade de mobilidade estratégica, por 

exemplo, tem sido preservada em virtude de mudanças de cenário que requeiram 

intervenção rápida e eficaz. 

Os hospitais de campanha têm sido essenciais não apenas para tratar pacientes 

infectados com COVID-19, mas também para administrar vacinas. As unidades podem 

oferecer: espaço com temperatura controlada para armazenar vacinas ou equipamentos de 

congelamento; espaço de preparação designado para profissionais de saúde; locais para os 

pacientes aguardarem sua consulta.  Além de ter a capacidade de vacinar muitas pessoas de 

forma rápida e eficiente. 

Todavia, os hospitais de campanha temporários continuam a ser importantes para o 

atendimento aos pacientes contaminados por COVID-19, mesmo com a disponibilidade de 
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vacinas. Os hospitais podem continuar a se beneficiar de leitos médicos para cuidar de seus 

pacientes infectados. Essas estruturas ajudam os profissionais de saúde a otimizar os 

cuidados com estes pacientes. Com espaço extra, os hospitais podem garantir que os 

pacientes necessitados tenham leitos para aumentar suas chances de sobrevivência. 

Melhorando a qualidade do atendimento ao paciente. Menos superlotação significa atenção 

mais personalizada para cada paciente. Fornece isolamento adequado. Os hospitais podem 

garantir que o vírus não se espalhe ainda mais, mitigando o contágio do vírus. 

Em suma, os hospitais de campanha desempenham um papel fundamental durante 

um cenário de pandemia. Esse foi o caso de muitos hospitais de campanha estabelecidos 

como centros de tratamento de Ebola durante a epidemia de Ebola na África Ocidental. 

Contudo, as experiências adquiridas durante o desenvolvimento de um hospital temporário 

irão permitir uma melhor preparação da Força e uma utilização mais otimizada do pessoal e 

equipamentos médicos, seja em tempos de guerra ou paz.  

 

 

3.6 Desafios logísticos no enfrentamento ao coronavírus. 

 

É extremamente difícil ou mesmo impossível organizar e desenvolver rapidamente um 

hospital totalmente funcional com capacidade de diagnóstico completo, salas de operação, 

recursos de tratamento avançado em vários campos da medicina. O conceito de criar um 

hospital temporário é com base na ideia de se concentrar em pacientes cujo condição não 

exigirá tratamento avançado de doenças coexistentes enquanto alivia o fardo de hospitais 

operando em princípios normais, cujo tarefa é precisamente o tratamento de pacientes que 

requerem diagnósticos complexos e cooperação de médicos especialistas em vários campos 

da medicina. Sem, entretanto, perder resolutividade. O conceito de criação de hospitais 

temporários é feito com base se o número de pacientes que requerem hospitalização, devido 

a COVID-19 aumenta ainda mais, esses hospitais podem ser extremamente úteis. Utilidade 

de um hospital temporário deve sempre ser avaliado em termos do número de pacientes com 

COVID-19 que requer internação.  
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Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Defesa, o balanço das ações 

promovidas pelas Forças Armadas no apoio a iniciativas de prevenção e enfrentamento à 

pandemia Covid-19, revela que os militares auxiliaram em diversas frentes no combate ao 

novo coronavírus, como logística no atendimento aos pacientes infectados, produção e 

distribuição de medicamentos, fabricação de equipamentos de proteção e apoio a 

populações indígenas e à vacinação.  

Uma operação específica no combate à covid-19 foi deflagrada no dia 19 de março, 

logo após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar a doença causada pelo novo 

coronavírus uma pandemia mundial, para auxiliar o governo nas questões referentes ao 

atendimento às pessoas infectadas e em todos os outros setores logísticos. 

Segundo o próprio Ministério da Defesa, a operação contou com o apoio mais de 30 

mil militares. Destes, 20 perderam a vida, vítima da Covid-19 e 7,2 mil foram infectados. No 

total, foram realizadas mais de 1 mil horas de voo, em viagens para objetivos como o 

transporte de insumos e medicamentos. Por via rodoviária, foram carregadas 15 toneladas 

de insumos durante o período. As Forças Armadas em ações conjuntas, distribuíram 572 mil 

kits de alimentos a pessoas em condições menos favoráveis e auxiliaram no reforço de 2,5 mil 

barreiras sanitárias, adotadas em diversas cidades como forma de evitar a circulação de 

pessoas diante das medidas de distanciamento social (Brasil, 2020). 

Além disso, o Exército contribuiu para o direcionamento da produção de sua estrutura 

para a fabricação tanto de insumos e equipamentos de proteção individual quanto para 

medicamentos. Foram produzidas 263 mil máscaras cirúrgicas para profissionais de saúde 

(Brasil, 2020). 

Em relação ao atendimento médico em hospitais de campanha, o saldo foi positivo 

com resultados clínicos positivos (baixa taxa de readmissão hospitalar e mortalidade). 

Provavelmente devido a processos rigorosos de triagem de admissões, equipe 

multidisciplinar generosa (incluindo 24 horas por dia de disponibilidade de médicos em 

cuidados intensivos); cadeia de abastecimento eficaz e liderança de recursos humanos 

eficiente. Um desafio de implementação foi a complexidade logística de fornecer 

atendimento hospitalar em locais habitualmente inapropriados para o objetivo. Isso foi 

abordado identificando a população de pacientes apropriada, especificamente pacientes com 
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necessidades de atendimento médico especializado ou com requisitos de nível hospitalar de 

maior complexidade; de laboratório externo e farmácia de alto custo. Os layouts com 

dimensões reduzidas dos quartos e a distância do banheiro também criaram desafios para a 

prestação de cuidados. Estes desafios foram contornados devido a capacidade do militar de 

se adaptar as mais diversas situações. Além disso, era necessária experiência na doença 

COVID-19 dadas orientações de cuidados em constante mudança. Isso foi facilitado por ter 

acesso a um grande fluxo de pacientes e contato direto com especialistas infectologistas da 

Força. Os desafios da força de trabalho, como equipe com experiências e origens clínicas 

variadas, foram otimizados pelo uso de cuidados baseados em equipe e supervisão para 

equilibrar habilidades clínicas e experiência. Suspeitamos do viés que as admissões foram 

limitadas pela percepção própria do paciente de que o Hospital de Campanha era mais um 

abrigo ou local de atendimento primário apenas, do que um hospital efetivamente.  Assim 

como outras preocupações com o conforto geral, privacidade e política de proibição de 

visitantes. Recomendamos uma consideração cuidadosa das populações vulneráveis e 

máximo esforço para garantir equidade e cuidado culturalmente competente. Além disso, a 

saúde mental também deve ser priorizada, pois observamos que carga mental e física de 

recuperação e quarentena foi significativa. O nível de atendimento fornecido deve ser 

adaptado com base na instalação e a capacidade da equipe, bem como as necessidades do 

sistema de saúde local.  

Levando em consideração as experiências apresentadas em outros países, as diversas 

apresentações da doença por coronavírus e os diferentes tipos de tratamentos necessários 

conforme a gravidade, existe ainda uma grande preocupação com o colapso do sistema de 

saúde pública devido à insuficiência de leitos de UTI, uma vez que mesmo antes da pandemia 

ter iniciado era insuficiente para atender a população de maneira satisfatória. (LACERDA, 

2020). 

Com o objetivo de evitar o colapso do sistema de saúde pública brasileiro e de 

preservar o atendimento em nível hospitalar para casos moderados e graves, ações como a 

mobilização de Hospitais de Campanha do Exército Brasileiro foram tomadas, com o intuito 

de apoio logístico de saúde em todo território nacional 
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A implantação dos Hospitais de Campanha do Exército Brasileiro se mostrou essencial 

e consiste em uma das estratégias, em caráter urgente e temporário, que pode ser utilizada 

para aumentar a oferta de leitos e  faz parte dos Planos de Contingência elaborados pelos 

governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios para o enfrentamento à COVID-19. 

A estratégia de implantação de Hospitais de Campanha deve complementar outras 

estratégias adotadas pelos governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios para a 

ampliação da rede de saúde. 

 

 

         4. CONCLUSÃO 

 

Ao acompanhar o aumento do número de casos de pacientes infectados e, 

principalmente de casos graves com necessidade de internação, o emprego do Hospital de 

Campanha do Exército Brasileiro no combate à pandemia Covid-19, se mostrou essencial 

auxiliando a desafogar o sistema de saúde. No intuito de atingir essa meta, auxiliou ainda no 

controle e mitigação do contágio e disseminação do novo coronavírus, acolhendo e 

encaminhando, se necessário, os casos graves para os locais de atendimento médico de maior 

complexidade e, retirando de circulação e orientando os casos leves com os devidos cuidados 

de isolamento.   

Ao descentralizar os atendimentos nas diversas unidades em diversos estados 

brasileiros, os Hospitais de Campanhas, de forma ágil e objetiva puderam acolher os pacientes 

com sintomas respiratórios fora do ambiente hospitalar de referência, retirando de circulação 

os pacientes com sintomas respiratórios graves e colocando os casos suspeitos em locais não 

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

enfrentamento ao novo coronavírus tem como objetivo acolher o paciente com sintomas 

respiratórios fora do ambiente hospitalar de referência.   

Com o advento da vacina contra o novo coronavírus, o Hospital de Campanha mostrou 

mais uma vez sua importância, não apenas para tratar pacientes infectados com COVID-19, 

mas também para administrar vacinas.  
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A existência de uma doutrina que permite à Força Terrestre empregar suas 

Organizações Militares em uma situação inédita, enfrentando uma ameaça complexa, como 

no caso da Pandemia Covid-19, demonstra o elevado grau de profissionalismo, a visão 

prospectiva e o nível de prontidão existentes no Exército Brasileiro, sempre orientado por 

seus valores e suas tradições, alicerçados na hierarquia e na disciplina. Onde houver 

necessidade, as Forças Armadas atuarão tanto para garantir a ordem e a estabilidade, quanto 

para estender uma mão amiga. Com esse trabalho podemos concluir que com o advento 

dessa crise sanitária, ficaram evidentes a necessidade da união de todos para enfrentar o vírus 

e a certeza de que o povo brasileiro pode contar sempre com os militares. 
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