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Introdução

Em dezembro de 2019 surgiu o pri-
meiro caso de infecção por um novo 
coronavírus, denominado 2019-
nCov. Após um crescimento expo-
nencial de casos e óbitos, a Orga-
nização Mundial da Saúde declarou 
o surto da doença COVID-19 como 
uma Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional.

A pandemia global da COVID-19 
apresentou desafios sem preceden-
tes à MB e ao Brasil. Unidos nesse 
combate, com SERENIDADE e FIR-
MEZA, sobrevivemos ao primeiro 
contato com esse novo inimigo e 
protegemos a saúde de nossos mi-
litares, dos servidores civis e da Fa-
mília Naval. 

Este Manual da Marinha do Brasil 
tem o propósito de fornecer impor-
tantes informações para a prepara-
ção e conscientização dos militares 
no enfrentamento à ameaça da CO-
VID-19, bem como descrever proce-
dimentos para a prevenção e a con-
tenção dos riscos e efeitos dessa 
enfermidade em todas as nossas 
Organizações Militares.

Em face do agravamento da crise de saúde pública, com o objetivo de ampliar a capacidade de res-
posta do Sistema de Saúde da Marinha à ameaça epidemiológica foi criada a Operação Grande Muralha. 
Posteriormente, foi emitido o Plano de Atividades para orientar a progressão das ações e providências a 
serem adotadas pela MB, mantendo os conceitos de flexibilidade, transparência e unidade de comando 
e, sobretudo, a manutenção da capacidade operacional e segurança orgânica.
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Conhecendo a Ameaça

A COVID-19 é uma doença respiratória viral, recentemente identificada, causada por um novo coronavírus 
denominado SARS-CoV-2. Esse vírus é altamente contagioso e possuiu diversas formas de transmissão, dentre 
as quais podemos citar:  

O vírus ataca primariamente o sistema respiratório, 
podendo levar à dificuldade de respirar, o que significa 
menos oxigênio atingindo a corrente sanguínea. Isso 
reduz o oxigênio necessário para o funcionamento dos 
órgãos, o que pode exigir ventilação mecânica para 
compensar tal falta, nos casos mais graves da doença.

Os idosos (acima de 65 anos) e indivíduos com 
certas condições pré-existentes (comorbidades) pos-
suem um risco mais alto de evoluir para casos mais 
graves. São elas:

As pessoas infectadas pelo Coronavírus começam a exibir os sintomas entre 5 e 12 dias após a contamina-
ção. 

- gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa tosse ou espirra;
- secreções respiratórias provenientes do compartilhamento de utensílios, ou outros contatos semelhan-

tes;
- contato pessoal, ao abraçar ou apertar as mãos; e
- tocando em uma superfície ou objeto contaminado e em seguida levando a mão ao contato do rosto.

Os sintomas típicos incluem: perda de paladar e olfato, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar, febre 
(> 38 graus), calafrios, dor nos músculos e distúrbios gastrointestinais. Alguns indivíduos podem exibir 
os seguintes sintomas atípicos: dor de garganta, coriza, congestão nasal, náusea, diarreia, dor de cabeça, 
confusão mental, tonturas e mal-estar.

- cardiopatias;
- diabetes;
- pneumopatias;
- obesidade;
- doença renal crônica; e
- imunodepressão.
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Conhecendo a Ameaça

A maioria dos casos sintomáticos em pessoas entre 18 e 49 anos são resolvidos com alguns dias de descan-
so e medicação sintomática para controlar a febre e a dor muscular. Para o restante dos casos (minoria) existe 
a necessidade de maiores cuidados, podendo incluir a internação hospitalar.

Atualmente, não há vacina para a COVID-19. A comunidade científica mundial está em busca pela descoberta 
da vacina, fato que reduzirá a possibilidade de contaminação.

As medidas terapêuticas como por exemplo: oxigenoterapia suplementar, hidratação venosa, controle das 
comorbidades pré-existentes, entre outras, visam à manutenção das funções vitais do enfermo e ao suporte 
clínico adequado. Até a presente data, inexistem indicações de terapia farmacológica específica para o trata-
mento da COVID-19.
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Prevenção e Contenção

As melhores ferramentas na luta contra a COVID-19 
são medidas bem conhecidas: automonitoração, dis-
tanciamento social, lavagem freqüente das mãos, 
uso de máscaras para evitar a propagação de secre-
ção e a permanência no domicilio, após o surgimento 
dos sintomas típicos.

O distanciamento físico pode ser difícil em muitos 
casos, especialmente a bordo. Os Comandantes de-
vem cumprir os protocolos da MB na luta contra essa 
ameaça para proteger a sua tripulação.

A evolução do contágio em cada OM terá sua par-
ticularidade e os procedimentos de prevenção e con-
tenção só serão eficazes se seguidos por todos. Uma 
tripulação inteira poderá ser afastada por causa de 
um único indivíduo infectado, se este não for identifi-
cado rapidamente e isolado.
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O rastreamento do contato é o processo para avaliar metodicamente todos os indivíduos que estiveram em 
contato próximo (2m por mais de 15 minutos) com alguém contaminado pelo COVID-19, analisando as 48 horas 
anteriores aos primeiros sintomas aparecerem.

O rastreamento do contato é um grande esforço. Para tal, consome tempo, estando baseado na memória de 
cada indivíduo e na confiança entre os membros da tripulação.

Rastreamento do Contato

O rastreamento oportuno e preciso é fundamental para a contenção do COVID-19, uma vez que tenha 
impactado uma unidade. O indivíduo que teve contato próximo com alguém contaminado deve ser acom-
panhado por 14 dias. Caso durante esse período o paciente não apresente sintomas, o acompanhamento 
é encerrado. Porém, se apresentar os sintomas para COVID-19, o paciente deve ser testado para a doen-
ça, isolado e, se o teste for positivo, todos os seus contatos devem passar pelo acompanhamento por 
14 dias.

As OM deverão ter especial atenção ao conduzir o rastreamento do contato, para não levar ao isolamento 
desnecessário dos tripulantes.
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A testagem diagnóstica é o principal recurso para avaliar o status da COVID-19 e, também, o único caminho 
para potencialmente descobrir indivíduos contaminados, porém assintomáticos. Entretanto, é importante en-
tender que os testes não são preditivos, sendo apenas uma “fotografia” do momento em que foram realizados.

Existem os testes que usam sangue e outros que necessitam da coleta de amostras de secreções das vias 
respiratórias, pelo nariz ou pela garganta.

Testagem

Os testes para COVID-19 são produzidos para diagnóstico de uso in vitro e podem identificar:
- o material genético do vírus (RNA) ou partes deste (RT-PCR); e
- os anticorpos (IgM ou IgG).

Como a produção de anticorpos aumenta a cada dia a partir do início da infecção pelo vírus, é preciso que haja 
uma quantidade mínima de anticorpos para que o teste consiga detectá-lo. O período entre o início dos sinto-
mas e a detecção dos anticorpos nos exames é chamado de janela imunológica. Assim, a imunocromatografia 
para anticorpos (IgM e IgG) é indicada para exames a partir de, ao menos, sete dias após o início dos sintomas.
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O Plano de Atividades possui parâmetros estabelecidos para a execução de tarefas, além de índices para a 
manutenção do adestramento. Este documento é a principal orientação para aumentar a probabilidade de cum-
primento das tarefas em ambiente livre do COVID-19, protegendo a saúde de seus militares, servidores civis e 
familiares. 

No documento, são abordadas as ações mínimas necessárias antes e durante a realização das atividades. 
São fornecidas orientações detalhadas para garantir que as tripulações estejam realizando verificações sobre a 
ameaça de vetores do COVID-19 e a identificação dos membros da tripulação com condições que os colocariam 
em maior risco.

O documento apresenta fases das ações a serem cumpridas em função da evolução da pandemia, chamadas 
de Condições COVID (CONCOVID), nos níveis 4,3,2 e 1, sendo a fase 4 considerada a mais severa ou restritiva e 
a fase 1 a mais branda, em uma avaliação realizada, particularmente, para cada Estado.

É essencial entender que o meio mais eficaz de impedir a disseminação do vírus é praticar medidas de preven-
ção definidas em todas as fases, e que o esforço para permanecer livre do vírus deve ser contínuo e de todos 
os tripulantes da MB.

Gerenciamento do Risco  

Os principais conceitos da discussão sobre ameaças e riscos do vírus são:
-As medidas mais eficazes de prevenção e contenção estão em vigor o tempo todo;
-As medidas de prevenção e contenção só são eficazes se executadas correta e rigorosamente no nível 

individual e da unidade;
-A responsabilidade pessoal é vital para prevenir e limitar a propagação do vírus; e
-Medidas padronizadas de mitigação de risco, idade e condições físicas de nosso pessoal em comis-

sões operativas e a capacidade de teste da MB permitem uma gestão de risco com segurança e inteligên-
cia,  quando necessário para cumprir as tarefas previstas.
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O Futuro

O vírus poderá afetar a MB em 2021. Os requisitos para recrutar e treinar militares, manter navios e aeronaves, 
preparar e empregar equipes prontas para o combate não diminuirão durante esse período. Aprendemos muito e 
mudamos nossa cultura com medidas simples de mitigação da saúde pública. Devemos continuar a lutar proa-
tivamente e não nos tornarmos complacentes. Todos os Comandantes devem acompanhar as orientações mais 
recentes emitidas pelos canais oficiais da MB e criar uma cultura que valorize o exame minucioso da saúde pes-
soal quanto a sintomas do vírus e ação imediata. A adesão irrestrita às orientações publicadas e abordagens 
corretas e orientadas de dados para a mitigação de riscos são cruciais para o sucesso na luta contra o vírus.

A manutenção da nossa máxima ca-
pacidade operacional será estabeleci-
da por fases, com base nas condições 
da Família Naval e das orientações em 
cada Estado da Federação. As medi-
das a serem adotadas pelos militares 
serão distintas em toda a MB. Confor-
me a evolução da CONCOVID os Co-
mandantes devem garantir que suas 
tripulações compreendam os seguin-
tes pontos e os usem nas decisões de 
risco individual:

- as medidas de prevenção devem 
permanecer para minimizar a propaga-
ção do vírus;

- a máxima capacidade operacional 
pressupõe que as condições locais 
apresentem riscos aceitáveis à exposi-
ção ao vírus. Entretanto, ainda é dever 
de todo pessoal da MB evitar situações 
que envolvam riscos desnecessários 
de contágio; e

- considerar como risco não somente 
as atividades exercidas a bordo, mas 
também acrescentar o risco associado 
ao transporte público e ao contato com 
pessoas cuja condição de saúde não é 
conhecida.

A conduta adotada até o término da pandemia deve respeitar os 4Ds: 
 - Distância (2 metros);
 - Dispositivos (usos de máscaras obrigatório); 
 - Digitalização (teletrabalho para as atividades que permitam a modalidade); e 
 - Diagnósticos (maior número de testagem, seguido de isolamento do doente).

Por fim, ensinamentos foram colhidos desde os primeiros meses do surgimento do vírus. Nesse sentido, a MB 
se adaptou rapidamente à nova situação e devemos adicionar disciplina, resiliência e soluções criativas para o 
combate. Com SERENIDADE e FIRMEZA superaremos esse desafio e continuaremos a proteger a saúde de nos-
sos militares, dos servidores civis e da Família Naval na constante busca pelo cumprimento da nossa Missão.
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COVID-19 – Informações

As seguintes fontes concentram as orientações e informações úteis para o detalhamento das ações tomadas 
pela MB durante a pandemia:

MINISTÉRIO DA SAÚDE – Painel Coronavírus, disponível em https://covid.saude.gov.br/

DSM - PROTOCOLOS CLÍNICOS E TERAPÊUTICOS NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), disponível em https://
www.marinha.mil.br/dsm ou https://dsm.mb

CDefNBQR-MB - Protocolo para a Desinfecção de Organizações Militares contra a COVID-19 2ª REV, disponível 
em https://cdefnbqr.mb/protocolos

SAÚDE NAVAL - https://www.marinha.mil.br/saudenaval/covid-19-faq


