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AS FORÇAS ARMADAS COMBATENDO A COVID 19 

Este artigo foi produzido pelo Gen. Luiz Eduardo Rocha Paiva para o Instituto Sagres, como 

parte do Projeto Civismo1. 

No que for necessário, quando forem chamadas, onde e como forem demandadas, a 
fim de defender, proteger e apoiar a Nação, as suas Forças Armadas estarão presentes, 
com dedicação e comprometimento, ambos muito além do dever. 

 

O amparo legal 

s Forças Armadas (FA) têm como missão constitucional a defesa da 
Pátria e a garantia dos Poderes Constitucionais, da lei e da ordem. Além 
dessas missões constitucionais, existem outras atribuições legais 

relativas ao apoio à política externa do País e ao cumprimento de missões subsidiárias no 
campo do desenvolvimento nacional, defesa civil, segurança pública e outras demandas 
como a atuação em situações de calamidade e emergência, reforçando outros entes 
públicos e privados. O emprego no cumprimento de missões subsidiárias está 
contemplado na Lei Complementar 97/1999 e em suas atualizações. 

 

A mão amiga para a sociedade em suas necessidades – Operação COVID 19 

É tradição o engajamento cerrado de nossas FA em muitas atividades subsidiárias em 
obras de infraestrutura, apoio de saúde, inclusive, nas áreas mais remotas do País, 
pesquisa científico-tecnológica, ensino e educação e formação do cidadão, dentre tantas 
outras. 

Não poderia ser diferente no combate à pandemia da COVID 19, que exigiu essa 
atuação legalmente amparada das FA, num grau de envolvimento possivelmente jamais 
ocorrido na história do Brasil. Em março de 2021, as FA completaram um ano de 
enfrentamento da COVID 19 e, em abril, o Ministério da Defesa (MD) divulgou os dados 
que comprovam a relevância dos serviços prestados pelo setor de defesa2, conforme a 
Figura 1 a seguir. 

Em abril de 2021 (não consta na figura), as FA passaram também a atuar na 
distribuição e vacinação da população em vários estados de Norte a Sul do Brasil. Muitas 
vezes, os únicos entes entre os públicos e privados a terem condições de chegar a áreas 
remotas do nosso território, elas atenderam às comunidades indígenas em apoio de saúde 
e aplicando cerca de 200 mil doses de vacina. 

 
1 Projeto Civismo: Objetivos - resgatar a história, os feitos e os heróis nacionais, que devem servir de 
referências na formação do cidadão e da cidadã, com a Finalidade de fortalecer a autoestima e a confiança 
dos brasileiros no futuro do País. 

2 gov.br - Ministério da Defesa: https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/ 

forcasarmadas-atuam-ha-396-dias-no-combate-a-pandemia (acesso em 13-06-2021). 
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Figura 1 

 

O comprometimento com a missão e a compreensão de sua relevância 
mobilizaram soldados e chefes militares num mutirão de cidadania e patriotismo que, 
somados aos exemplos da incansável classe de trabalhadores do segmento de saúde e de 
outros serviços essenciais demonstraram que o Brasil é capaz de enfrentar desafios 
hercúleos quando conduzido por lideranças com elevado espírito cívico. 

Os números impressionam 

Em 13 (treze) meses, além dos dados já informados na Figura 1, foram 
capacitadas 18,5 mil pessoas a descontaminação de locais públicos e desinfectados mais 
de 9,1 mil áreas pelo Brasil, como hospitais, estações de trem, pontos turísticos, dentre 
outros. 

De 8 de janeiro a 19 de abril, foram realizados 370 voos para a remoção de 
pacientes e o apoio logístico de insumos médicos. Em 3.120 horas de voo, foram 
transportados 7.505 cilindros de oxigênio gasoso, 1.150 tanques de oxigênio líquido, 856 
pacientes, 51 usinas de produção de oxigênio, 205 respiradores e 20,3 toneladas de 
medicamentos. Também ocorreu o transporte e a disponibilização de hospitais de 
campanha para Manaus, Curitiba e Porto Alegre3, como se verifica na Figura 2 a seguir.  

  

 
3 gov.br - Ministério da Defesa: https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/forcasarmadas-atuam-ha-396-dias-no-combate-a-

pandemia (acesso em 13-06-2021). 
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Figura 2 

 

https://agroflorestamazonia.com/noticias-recentes/veja-o-balanco-da-atuacao-das-forcas-armadas-
naoperacao-covid-19/  

O efetivo engajado na Operação COVID 19 conta com 34 mil militares, homens 
e mulheres, das FA e o emprego de 107 embarcações, 85 aeronaves e 1.802 viaturas. 

Conforme Comunicado Interministerial do Ministério das Comunicações de 11 
de julho de 2020, aqui resumido, nos 100 (cem) primeiros dias da Operação, os militares 
tinham realizado 1.895 patrulhas fluviais e 15 navais, apoiado os órgãos de segurança 
pública no controle de fronteiras, em 7.009 postos e, também, montado 3.249 barreiras 
sanitárias e 1.431 postos de triagem. Órgãos de saúde contaram com homens e mulheres 
da Defesa em 2.297 ações. Aeronaves da Força Aérea transportaram 17.554 mil toneladas 
de insumos hospitalares, voando o equivalente a 14 (catorze) voltas ao mundo com 
material de saúde e suprimentos. O MD atuou, ainda, no reparo de 1.468 respiradores 
danificados, recuperados e entregues a instituições de saúde em todo o Brasil. 

Vinte e um mil militares, inicialmente, doaram sangue para contribuir na 
manutenção dos estoques nos hemocentros em todas as unidades da Federação. Na 
continuação da operação, conforme informação do CCOMSEx, quarenta mil militares do 
Exército doaram sangue na campanha “Ajudar Está no Nosso Sangue”. Para conscientizar 
a população sobre métodos de prevenção à pandemia, foram realizadas 2.139 campanhas. 
Durante esses mais de 100 (cem) dias, os militares das FA arrecadaram e distribuíram 
728.842 cestas básicas. O auxílio foi prestado a aldeias indígenas4. 

Estrutura de Comando e Coordenação da Operação COVID 19 

Para cumprir as medidas determinadas pelo Governo e o MD e planejar sua 
execução, conforme as demandas, necessidade e características regionais, foram 
constituídos um Centro de Operações Conjuntas (COC), em Brasília, 08 (oito) Comandos 
Conjuntos a cargo do Exército e 02 (dois) a cargo da Marinha, todos apoiados pelo 
Comando Aeroespacial, este último, um órgão permanente. Assim, as estruturas 
convencionais foram adaptadas ao novo cenário, surgido com a pandemia, para o 

 
4 Comunicado Interministerial 11.07 - Gov (https://www.gov.br/.../boletins/comunicado-interministerial-

11072 …) acesso em 13-06-2020. 
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planejamento e emprego coordenados e integrados dos meios de logística, inteligência e 
comunicações das três Forças5. 

Figura 3 – Operação COVID 196
 

 

Os Comandos Conjuntos da Bahia e do Rio Grande do Norte e Paraíba estão a cargo da Marinha e os 

demais a cargo do Exército. 

As atividades de descontaminação de pessoal, ambientes e materiais foram 
realizadas, inicialmente, por frações especializadas em Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear, mas outras frações receberam esses adestramento, ampliando essa 
capacidade de enfrentamento da COVID 19. O trabalho das equipes de desinfecção em 
áreas de grande circulação e presença de pessoas, particularmente nas estações ligadas ao 
transporte de passageiros, hospitais e outras instalações de serviços, em todo País, foi 
importante para limitar a disseminação da pandemia (Figura 4 a seguir). 

  

 
5 Exército Brasileiro – CCOMSEx: Revista Verde Oliva, Nr 252, dezembro de 2020, pág. 20 e 22. 
6 Centro de Operações Conjuntas do MD é ativado para ações ... (https://www.fab.mil.br›noticias›mostra› 

CORONAV...) – Acesso em 13-06-2021. 
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Figura 4 

 

Covid-19: Ruas do Rio são desinfectadas por homens das Forças Armadas e BRT ganha cabine especial - 

Jornal O Globo (https://oglobo.globo.com/rio/covid-19-ruas-do-rio-sao-desinfectadas-por-homens-

dasforcas-armadas-brt-ganha-cabine-especial-24390082) – acesso em 13-06-2021. 

Os Comandos Conjuntos, em todo território nacional, garantiram a distribuição 
de equipamentos e materiais necessários às secretarias de saúde estaduais e municipais, a 
confecção e entrega de máscaras, alimentos e kits de merenda escolar, a produção, bem 
como a distribuição de medicamentos e produtos de desinfecção77 (Figura 5 a seguir). 

Figura 5 

 

Defesa Net: https://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/35454/Jovens-que-vao-completar-18-anos-em-2020-devem 
fazer-o-alistamento-militar-ate-30-de-junho/,%20acesso%20em%2008%20JUN%2020 (acesso em 13-06-2021). 

No Exército, unidades de logística produziram materiais e equipamentos de 
proteção individual para o pessoal empregado no combate à COVID 19 e o Laboratório 

 
7 Exército Brasileiro – CCOMSEx: Revista Verde Oliva, Nº 252, dezembro de 2020, pág 26. 
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Químico e Farmacêutico da Força produziu cerca de cinco mil litros de álcool em gel 70% 
a cada quinzena, um significativo aumento de produção8

8. 

O Ensinamento 

Esse ingente esforço não impediu que as FA continuassem seu adestramento para o 
cumprir as missões constitucionais de defesa da Pátria e de garantia dos Poderes 
constitucionais, da lei e da ordem. 

Com sabedoria, extrema competência e extraordinário êxito, elas mantiveram em pleno 
funcionamento os sistemas operacionais, logísticos, científico-tecnológicos e os de ensino 
dos efetivos permanentes de carreira, com as adaptações e ajustes necessários. Da mesma 
forma, as atividades de incorporação, instrução e adestramento dos efetivos temporários, 
inclusive para o Serviço Militar Obrigatório, foram mantidas, também, com as adaptações 
que a situação exigia. 

Os resultados das medidas tomadas foram extraordinários, permitindo que as missões 
constitucionais fossem totalmente cumpridas, sem sobrecarga para os serviços de saúde 
das três Forças, além das demandas da série histórica de atendimentos. 

Por certo que muitos militares foram pacientes da COVID 19, mas não especificamente 
por estarem cumprindo suas tarefas nas diversas organizações militares operacionais, 
logísticas ou de ensino. 

As FA deram um belo exemplo e deixaram, como ensinamento, que a crença na nobreza 
de uma missão e a dedicação além do que manda o dever resultam na força de vontade 
capaz de superar qualquer desafio. 

Figura 6 

 

https://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/35454/Jovens-que-vao-completar-18-anos-em-2020-devem-
fazero-alistamento-militar-ate-30-de-junho/,%20acesso%20em%2008%20JUN%2020. 

Elas, cumprindo com rigor os protocolos determinados pelas autoridades afeitas aos 
sistemas de saúde e sanitário do Brasil, o fizeram de forma proativa, não se deixando 

 
8 Idem, pág 27. 
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dominar pelo desânimo, passividade ou inércia que, certamente, comprometeriam a 
prontidão para o cumprimento de suas responsabilidades para com a Nação9

9. 

"À Pátria tudo se deve dar, sem nada exigir em troca, nem mesmo compreensão" 

(Tenente Siqueira Campos10
10). 

 

 

Vídeos sugeridos 

Pesquisa realizada em 18/06/2021, aponta alguns links com reportagens sobre a atuação 
das FA no enfrentamento à COVID 19. 

https://www.youtube.com/watch?v=UFOYa935Y_c&ab_channel=BandJornalismo 
https://www.youtube.com/watch?v=K8FDtx2jQOM&ab_channel=TVBrasilGov 
https://www.youtube.com/watch?v=YDdsK1fyDgs&ab_channel=tvbrasil 
https://www.youtube.com/watch?v=qUrthOdTxdc&ab_channel=JornaldaRecord 
https://www.youtube.com/watch?v=2RFTItEj5XQ&ab_channel=tvbrasil 
https://www.youtube.com/watch?v=3EPrGA4E3w8&ab_channel=tvbrasil 
https://www.youtube.com/watch?v=972d862fINo&ab_channel=JornaldaRecord 
https://www.youtube.com/watch?v=mAKQnb__zn0&ab_channel=TVBrasilGov 
https://www.youtube.com/watch?v=S8KIBD6YPlQ&ab_channel=Minist%C3%A9riod
aDefesa 
https://www.youtube.com/watch?v=uuCxtaKdtmY&ab_channel=Minist%C3%A9rioda
Defesa 
https://www.youtube.com/watch?v=UFOYa935Y_c&ab_channel=BandJornalismo 
https://www.youtube.com/watch?v=f1pmexyCcGg&ab_channel=Ex%C3%A9rcitoBras
ileiro 
https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/atuacao-das-
forcasarmadas-no-combate-a-pandemia-e-apresentada-a-parlamentares 
https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/forcas-armadas-
reforcamacoes-por-todo-o-brasil-no-combate-a-covid-19 
 

 
9 Para maiores informações, indicamos os seguintes vídeos: ......... Os links de acesso são: ... 
10 Militar ferido durante a revolta dos Dezoito do Forte (https://www.infoescola.com/historia/ revoltados-

18-do-forte-de-copacabana/ ) 


