
1. Introdução

No contexto do combate ao novo coro-
navírus (SarsCov2), causador da doença 
COVID-19, a Organização Mundial de 

Saúde – OMS estabeleceu os seguintes objetivos 
principais para os governos locais: ‘detectar, prote-
ger, tratar e reduzir a transmissão’ [0]. Em nível na-
cional, o Ministério da Saúde publicou o Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus COVID-19 COE/SVS/MS 
[1] e alinhou esforços com o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que 
por sua vez orientou todos os órgãos de sua es-
trutura de pesquisa e financiamento que fomen-
tassem, em caráter emergencial, soluções para at-
ender a demanda por tecnologias para o combate 

RESUMO:  A grave crise de saúde pública mundial causada pela 
atual pandemia de COVID-19 teve impactos diretos na sociedade 
brasileira, evidenciando a necessária participação colaborativa de 
toda a comunidade científica. Neste contexto, o Instituto Militar de 
Engenharia - IME foi instado a fortalecer suas parcerias e a ofer-
ecer sua capacidade imediata de assessoramento, disponibilizando 
sua vocação para a pesquisa na busca das soluções de engenhar-
ia demandadas. Nestes três meses de atuação, os pesquisadores e 
professores deste Instituto conduziram projetos coparticipativos, 
muitos dos quais permitiram materializar produtos e soluções que 
já se encontram em plena utilização por órgãos go-vernamentais 
de saúde parceiros. A dinâmica do problema vivido estabelece a 
necessidade de revisões constantes nos temas tratados, assim como 
a criação de novas pesquisas e a extinção de outras. Este artigo 
apresenta uma fotografia atual de toda a mobilização do IME e 
do Sistema de Ciência e Tecnologia da Força para contribuir por 
soluções de engenharia no combate à Pandemia de COVID-19.

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19. Participação do IME.

ABSTRACT: The serious global public health crisis caused by 
the current COVID-19 pandemic had direct impacts on Brazilian 
society, highlighting the necessary collaborative participation of the 
entire scientific community. In this context, the Military Engineering 
Institute - IME was urged to strengthen its partnerships and offer 
its immediate advisory capacity, making its vocation for research 
available in the search for the required engineering solutions. In 
these three months of activity, the researchers and professors of this 
Institute have conducted co-participatory projects, many of which 
have made it possible to materialize products and solutions that 
are already in full use by government health agencies partners. 
The dynamics of the problem experienced establishes the need for 
constant revisions in the treated themes, as well as the creation of 
new research and the extinction of others. This article presents a 
current photograph of the entire mobilization of the IME and the 
Force Science and Technology System to contribute for engineering 
solutions to combat the COVID-19 Pandemic.

KEYWORDS: COVID-19. IME’s contribution.

Assessoramento científico-tecnológico  do 
Instituto Militar de Engenharia nas ações  de 
combate à pandemia de COVID-19

Armando M Ferreira*
a Instituto Militar de Engenharia (IME) – Praça Gen. Tibúrcio, 80 – 
Urca, Rio de Janeiro – RJ, 22290-270 
* armando@ime.eb.br

VOL.37 Nº2 2020

 RMCT • 5



à doença.
Em atenção a essas diretrizes, o Instituto 

Militar de Engenharia formou imediatamente 
um grupo de trabalho com o objetivo de listar 
os temas das Áreas de Concentração e Linhas de 
Pesquisa vigentes, que possuíam relacionamento 
direto com os objetivos principais acima citados, 
relacionando-os aos professores e pesquisadores 
que atuam nessas áreas de conhecimento.

Diversos editais, publicados pelas agências de 
fomento nacionais, serviram de orientação geral 
acerca da identificação das demandas de assesso-
ramento que poderiam ser atendidas pelo IME. 
Pode-se citar o edital conjunto entre a FINEP e a 
FAPESP [2], o qual contemplou projetos que visa-
vam “desenvolver processos e serviços inovadores para 
que os produtos resultantes das pesquisas anteriores 
possam ser efetivamente inseridos no mercado em uma 
situação emergencial”.  

Considerando as informações descritas acima, e 
alinhado à Diretriz do Comandante do Exército para 
a Prevenção e Combate à Pandemia de COVID-19 
e Manutenção do Nível de Prontidão e Operacion-
alidade da Força Terrestre [3], foram levantadas as 
possibilidades de colaboração em assessoramento 
científico-tecnológico do IME, que efetivamente iam 
ao encontro das orientações da OMS, MCTIC e MS, 
e que contribuiriam para sanar as necessidades de 
conhecimento substanciadas pelos órgãos de fomento 
governamentais. 

Foram exemplos dos assuntos de interesse estabe-
lecidos pelos órgãos de fomento, descritos no Resumo 
Informativo nº 01 COVID-19 Assessoramento Cientí-
fico-tecnológico IME,28/03/2020 [4], como se segue: 

- desenvolvimento de melhorias no diagnóstico 
de COVID19, a exemplo de uso de inteligência 
artificial para análise de imagens de tomografia 
computadorizada;

- desenvolvimento de serviços remotos de 
saúde voltados à expansão do serviço, como di-
agnóstico, tratamento, prevenção e demais ativi-
dades que conduzam à escalabilidade do atendi-
mento;

- criação de soluções digitais para controle, mon-
itoramento e previsão da disseminação do vírus;

- desenvolvimento de ferramentas para redu-
ção e prevenção de contágio;

- pesquisa sobre o uso de inteligência artificial 
e de tecnologias digitais para referenciamento de 
pacientes e para melhoria da gestão do sistema 
de saúde; e

- desenvolvimento, melhoria, simplificação e a-
celeração da produção de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI) para profissionais da saúde e 
de outros instrumentos ou equipamentos para pro-
teção e isolamento de pacientes.

As oportunidades de assessoramento descritas 
acima serviram de orientação inicial para o for-
talecimento das capacidades de apoio imediato e 
emergencial, as quais deram origem aos subgru-
pos de trabalho cujos temas serão apresentados 
nos próximos itens deste artigo.

2. Subgrupos de assessoramento 
científico-tecnológico do IME no com-
bate à COVID-19

Foram estabelecidos oito subgrupos de tra-
balho, formados por professores e pesquisadores 
deste Instituto e de IES e ICT parceiras de re-
nome, definidos no Relatório Resumido nº 013 
COVID-19 assessoramento científico-tecnológico 
IME, de 24/06/2020 [5]. Algumas instituições 
governamentais passaram a colaborar com os tra-
balhos à medida que os resultados começaram a 
ser divulgados.
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 2.2 Subgrupo de monitoramento de 
chamadas e editais

O processo de monitoramento de chamadas/
editais, divulgação e preparação/submissão de 
propostas está a cargo da Subdivisão de Pes-
quisa, Extensão e Inovação - SD/4 e das Seções 
de Ensino (SE), não tendo demandado recursos 
humanos/materiais além dos já existentes. As 
principais atividades desse subgrupo são:

- monitoramento de Chamadas/Editais no 
Âmbito do Enfrentamento à pandemia;

- divulgação das Chamadas/Editais que en-
contram aderência às atividades desenvolvidas 
pelo IME aos pesquisadores;

- centralização dos pedidos de submissão de 
projetos e realização de procedimentos admi-
nistrativos de submissão de propostas.

Até a presente data, foram levantados os 
seguintes Editais cujos conteúdos continham 
aderência aos trabalhos de pesquisa que esta-
vam sendo realizados no IME:

- Ação Emergencial Projetos para Combater 
os Efeitos da COVID-19 – Parceria FAPERJ/
SES – 2020;

- Desafia COVID-19 – Programa da VALE 
para financiar soluções para o combate ao 
COVID-19;

- Edital de Seleção Emergencial I (Edital nº 
09) - CAPES voltado para o financiamento de 
pesquisas para Prevenção e Combate a Surtos, 
Endemias, Epidemias e Pandemias. Foram sub-
metidos dois projetos a esse edital:

“Equipamento digital para medir e transmi-
tir on-line a temperatura corporal para diag-
nosticar sintoma da COVID-19 e permitir o 
planejamento do controle da epidemia pelos 
Agentes Públicos”, do Prof Elias SE/8; e

“Desenvolvimento de Spray de Nanomate-

riais Híbridos de Óxido de Grafeno e Nano-
partículas Metálicas para Promoção de Efeito 
Antimicrobiano Residual para Ação Desinfetante 
em Vestuários e Superfícies”, do Prof Valdir, da 
SE/5, em conjunto o TC Wagner, da SE/8.  

- Chamada MCTI/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/
DECIT Nº 07/2020 – Pesquisas para enfrentamen-
to da COVID-19, suas consequências e outras sín-
dromes respiratórias agudas graves;

- Edital de Seleção Emergencial II (Edital nº 
11) - Programa Estratégico Emergencial de Com-
bate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias 
- “CAPES - Fármacos e Imunologia”; e

-  Edital de Seleção Emergencial III (Edital nº 
12) - Programa Estratégico Emergencial de Com-
bate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias 
- “CAPES - Telemedicina e Análise de Dados Mé-
dicos”. 

Foram iniciadas tratativas para um acordo 
Acadêmico de Cooperação entre a Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo (POLI/USP) 
e o IME para a participação de uma equipe da 
SE/8, no projeto INSPIRE para a fabricação de 
respiradores.

2.3 Subgrupo de sistemas de monitoramen-
to, modelagem e simulação da epidemia

As atividades deste subgrupo são divididas em 
quatro escopos:

- Escopo 1: Subsistema de Coleta de Dados;
Foi implementado e posto em funcionamento 

o subsistema de monitoramento e coleta de da-
dos, a partir das informações divulgadas pelo 
MS, com frequência de coleta de 30 minutos e es-
trutura definida pelo CDS, relacionando a dados 
dos militares do Exército Brasileiro e automati-
zando o envio das previsões de 15 dias, obtidos 
pela modelagem matemática da pandemia. 
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Neste escopo, foi atendida a demanda da 
UFRJ para desenvolver infraestrutura computa-
cional de coleta de dados, realizada em copartici-
pação com a Div Tecnl Info Com do Instituto. 

- Escopo 2: Apresentação dos Dados;
Foram desenvolvidos dashboards com atuali-

zação periódica, conforme exemplo da figura 1.

Fig. 3 – Definição do escopo da primeira versão do app, usando o framework Flutter e base de dados NoSQL

Fig. 1 – Exemplo de dashboard de monitoramento da pandemia, 16Jun20
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Ainda neste escopo, foram desenvolvidos ma-
pas da evolução espacial da pandemia, conforme 
exemplo da  figura 2.

Fig. 2 – Mapa da evolução espacial da pandemia com os dados 
do MS

- Escopo 3: Modelos Epidemiológicos;
Foram desenvolvidos modelos de curto, médio 

e longo prazos do município do Rio de Janeiro, 
de militares da ativa do Exército Brasileiro e da 
população brasileira. Tais modelos permitiram 
a entrega de relatórios para o RioSaúde sobre a 
pandemia no município do Rio de Janeiro, com 
os dados de curto prazo (15 e 30 dias), utilizando 
inclusive informações da rede pública e privada, 
disponibilizadas por essa empresa de saúde. Para 
a Força foram entregues relatórios do modelo epi-
demiológico para o DGP, relativos à prospecção 
da doença, utilizando os dados fornecidos pelo 
DGP e pelo CDS.

- Escopo 4: Desenvolvimento de app para co-
leta de dados.

Existem tratativas em andamento com a Pre-
feitura de Foz do Iguaçu e com o Prof Guilherme 
Rocha do ITA, essa última visando aproximação 
e possível parceira com equipe SICE - Sistema de 
Informação para Controle Epidemiológico.

Oficiais e alunos da SE/3, SE/6 e SE/9 deste 

Instituto desenvolveram a versão preliminar do 
App para coleta de dados, como pode ser visto na 
figura 3.

2.3 Subgrupo de sistemas de informações 
cartográficas

Este subgrupo vem trabalhando com o 
seguinte escopo:

- Plotagem de dados oficiais em produto em 
uso pelo CML;

- Adição de dados demográficos do IBGE;
- Adição de dados epidemiológicos da FIO-

CRUZ;
- Adição de predição de movimento das man-

chas no mapa de calor;
- P&D de Ferramenta de Auxílio ao Diagnós-

tico de COVID-19 por Processamento de Ima-
gens de Exames (Ação complementar usando a 
capacidade técnica do IME em Processamento de 
Imagens).

Foram gerados Mapas Temáticos sobre os ca-
sos de COVID-19, usando dados do IBGE e da 
Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 
como pode ser visto na figura 4.

 
Fig. 4 – Mapa temático do município do Rio de Janeiro/bairros 
21JUN 20

O subgrupo disponibilizou Mapas Temáticos 
sobre os casos de COVID-19 customizados para 
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o CML, com informações dos estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santor, trata-
das pelo 5º Centro de Geoinformação. Também 
foram desenvolvidos modelos de predição a se-
rem incorporados nos mapas para disponibiliza-
ção ao CML.

Por último, foi desenvolvida uma ferramenta 
de auxílio ao diagnóstico de COVID-19 com pro-
cessamento de imagens obtidas por tomografia 
computadorizada e radiografia convencional em-
pregando técnicas de inteligência artificial, uma 
vez que as Redes Neurais Convolucionais (CNN, 
do inglês Convolutional Neural Network), são in-
spiradas no córtex visual humano, sendo, deste 
modo, pertinente realizar processos de pré-
processamento como a aplicação de filtros de 
convolução na tentativa de realçar os sintomas 
nos pulmões de pacientes atingidos pela doença. 
Para tal, foi efetuado o download de imagens de 
Raio-X do tórax disponíveis publicamente para 
construção de um banco de dados, composto por 
219 imagens de pacientes cujos pulmões foram 
atingidos por Sars-CoV-2, 1341 imagens de pul-
mões de pacientes saudáveis, 1345 imagens de 
pacientes com pulmões comedidos por pneumo-
nia viral (figura 5). As imagens serão utilizadas 
para o treinamento de métodos de aprendizado 
profundo visando à detecção automática dos sin-
tomas oriundos de infecção pelo COVID-19

Fig. 5 - Imagens de Raio-X do tórax. As setas apontam para 
os sintomas causado pela Sars-CoV-2

Visando elevar a acurácia de classificação, será 
aplicado um procedimento conhecido como Aug-
mentation (figura 6) para aumentar artificialmen-
te o número de imagens utilizadas para o treina-
mento do método.

Fig. 6 – Aplicação do procedimento Augmentation: (A) original; 
(B) rotação de 45º à esquerda; e (C) rotação de 45º à direita.

2.4 Subgrupo de equipamentos

Tem-se como objetivos deste subgrupo a ob-
tenção de equipamentos de proteção individual 
(EPI) de baixo custo, bem como de suas peças 
de reposição, por meio CAE/CAM e de prototi-
pação rápida com impressão 3D.

A figura 7 mostra o lote piloto de protetores 
faciais individuais entregues ao HCE.

  

Fig. 7 – Lote piloto de protetores faciais entregue ao HCE
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Tabela 2 – Principais entregas dos subgrupos

A tabela 1 apresenta as quantidades e as orga-
nizações de saúde que receberam os protetores 
faciais distribuídos.

As especificações técnicas e os projetos dos EPI 
foram entregues à DF para análise da viabilidade 
de produção em escala.

2.5 Subgrupo de estudo de potenciais fármacos

Os estudos de potenciais fármacos foi dividido 
nas duas fases descritas abaixo: 

- Fase 1 – Investigar fármacos em ambiente 
computacional (drug design), para propor potenci-
ais medicamentos contra o COVID-19.  Nesta fase 
foram escolhidos os Alvos do vírus do COVID-19, 
realizada pesquisa em bases de dados científi-
cos, modeladas as estruturas químicas, docagem 

das moléculas e finalmente proposição dos po-
tenciais fármacos. Como resultado, dentre as 22 
mil moléculas iniciais, sete foram conside-radas 
promissoras. Existem tratativas em curso para 
que se iniciem os testes laboratoriais.

- Fase 2 – realizar, com apoio do IBEx, LQFEx, 
IDQBRN e FioCRuz, testes in vitro e in vivo dos 
medicamentos aprovados na fase 1. Esta fase está 
em andamento, tendo sido assinado um acordo 
de confidencialidade com a FioCRuz e realizadas 
tratativas com o LQFEx, IDQBRN.

2.6 Subgrupo de logística humanitária

As atividades deste subgrupo foram divididas em 
dois escopos:

- Escopo 1 – Identificar projetos relevantes para 

Tab. 1 – quantidades de protetores faciais distribuídos por organizações de saúde
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mitigação da crise que necessitem de apoio para me-
lhoria de seus processos logísticos; e

- Escopo 2: Apoiar no emprego de metodologias 
científicas para o planejamento e operação logística, 
incluindo operações de mobilização das Forças Ar-
madas e Logística Humanitária. O objetivo é apoiar 
por meio de mapeamento de processos, avaliação de 
custos e de desempenho, estruturação da cadeia de 
distribuição e solução de problemas de roteirização.

Seguindo estes escopos, foi elaborada uma carti-
lha (figura 8) com base nas instruções preconizadas 
pelo referido decreto, a ser divulgada para transpor-
tadoras, motoristas e demais atores, por solicitação 
da Defesa Civil.

Fig. 8 – Cartilha sobre medidas de higienização para transporte 
de carga (http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=6043)

Foi redigido artigo sobre os efeitos da pan-
demia do COVID-19 em cadeias de suprimento 
(figura 9), onde os autores relatam os impactos 
diretos nas cadeias de suprimentos e sugerem às 
empresas algumas medidas para fazerem frente 
às dificuldades logísticas advindas da pandemia.

Fig. 9 – Análise sobre os efeitos do COVID-19 em cadeias de 
suprimento(https://genexatas.com.br/efeitos-da-pandemia-de-
COVID-19-em-cadeias-de-suprimentos/)

Por solicitação da Fiocruz, foi elaborada uma 
Nota Técnica sobre Adaptação da Capacidade Hos-
pitalar em Resposta à Pandemia por COVID-19 
(figuras 10 11), com base nos conceitos de logística 
humanitária, apresentando recomendações para os 
fornecedores, secretarias estaduais e para os ger-
entes hospitalares. As referidas notas técnicas po-
dem ser acessadas no link abaixo.

(https://portal.fiocruz.br/documento/nota-tecnica-
adaptacao-da-capacidade-hospitalar-em-resposta-
pandemia-por-COVID-19https://portal.fiocruz.br/
documento/nota-tecnica-adaptacao-da-capacidade-
hospitalar-em-resposta-pandemia-por-covid-19).
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Fig 10 –  Disponibilização de Nota Técnica no site da Fiocruz 

Fig. 11 – Disponibilização de Nota Técnica no site da Fiocruz 

 
Foi elaborado material denominado “SABER 

DOAR”  (figura 12) que está sendo divulgado em 
redes sociais, com intuito de reduzir o fenômeno 
da convergência de materiais, onde há um link e 
um QRCode para acesso a um questionário que 
visa entender o padrão de comportamento do 
doador (surveymonkey.com/r/SaberDoar).

Fig. 12 – Material Saber Doar (surveymonkey.com/r/SaberDoar)

Por último, este subgrupo realizou um le-
vantamento da demanda por faceshields nas 
OMS da 1ª Região Militar e demais hospitais 
civis, bem como otimização de rotas para dis-
tribuição de componentes necessários para a 
fabricação dos protetores faciais (figura 13).

Fig. 13 – Coleta de faceshields
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2.7 Subgrupo de chamada por soluções  
e colaborações

Este subgrupo faz uso de abordagens de Em-
preendedorismo e Inovação praticadas pelo IME e 
de formação de redes de mobilização pela Alumni 
IME. Cita-se a iniciativa de apoio à produção de 
EPIs pela Alumni ilustrada na figura 14.

Foram selecionados 3 projetos que já estão sen-
do apoiados pela equipe:

- Sistema de fila virtual para emergências hos-
pitalares. Projeto em desenvolvimento pela startup 
ARCANJO de alunos do 4º ano de computação;

- Banho de cobre sobre EPI. Este foi um dos 
projetos selecionados na Chamada por Soluções e 
Contribuições. Estão sendo desenvolvidas ações em 
paralelo para fazer os primeiros protótipos, testar a 
efetividade do material e providenciar a fabricação, 
contando com a colaboração da SE/5 na prototi-
pação, da AGITEC na busca por patentes sobre o as-
sunto, do IBEx nos testes da efetividade do material 
e do SENAI nos testes de qualidade e prototipação.

- Óleo com Nanopartículas Sanitizantes. Estão 
sendo desenvolvidas ações para confeccionar os pri-
meiros protótipos, testar a efetividade do material e 

providenciar a fabricação. O trabalho de prototipa-
ção está sendo feito por startup de Campinas, que 
possui convênio com o IME e que é de ex-alunos da 
SE/8. Esse grupo irá apoiar nos testes de efetividade 
do material junto ao IBEx.

2.8 Subgrupo de segurança do trabalho e 
rede de relacionamentos

O objetivo deste subgrupo é possibilitar que 
o IME integre as redes científico-tecnológicas 
de combate ao COVID-19, em especial no âm-
bito da Engenharia de Segurança do Trabalho,  
por meio de seu representante junto ao sistema 
COFEA/CREA.

Ainda no escopo deste subgrupo, foi estabele-
cida a presença do IME no Comitê Regional de 
Inspeção do trabalho para Crise – COVID-19, 
ativado pela Superintendência Regional do Rio 
de Janeiro, vinculada ao Ministério da Econo-
mia. Adicionalmente, estã o em curso tratativas 
com Petrobrás, Amazon e Linx para viabilizar 
uma plataforma on line de gestão de recursos 
durante a crise.

 Foi publicado, em 04 MAIO 20, o artigo 
IMPRESSORAS 3D DISPONIBILIZAM MÁS-
CARAS HOSPITALARES (https://revistapre-
ven.org/05/2020/covid-19/impressoras-3d-dis-
ponibilizam-mascaras-hospitalares/), divulgado 
na comunidade de engenharia de segurança no 
trabalho.

3. Entregas, continuidade das ações 
e conclusões

A participação do IME nas ações governamentais 
para enfrentamento da pandemia de COVID-19 
foi inicialmente pensada para se deter ao campo 
do assessoramento científico-tecnológico, em as-

Fig. 14 – Página da Alumni IME em Apoio ao Projeto de 
Produção de EPI
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SUBGRUPO PRINCIPAIS ENTREGAS

CHAMADAS E EDITAIS

Editais divulgados com aderência à pesquisa do IME (até 26/05/20):
- Ação Emergencial Projetos para Combater os Efeitos da COVID-19 – Parceria FAPERJ/SES – 2020
- Desafia COVID-19 – Programa da VALE para financiar soluções para o combate ao COVID-19. A SE/9, realizou a 

submissão de um projeto a esse Edital.
- Edital de Seleção Emergencial I (Edital nº 09) - CAPES voltado para o financiamento de pesquisas para Prevenção 

e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias. Foram submetidos dois projetos a esse edital: 
- “Equipamento digital para medir e transmitir on-line a temperatura corporal para diagnosticar sintoma da COVID-19 e permitir 

o planejamento do controle da epidemia pelos Agentes Públicos”, da SE/8; e
- “Desenvolvimento de Spray de Nanomateriais Híbridos de Óxido de Grafeno e Nanopartículas Metálicas para Promoção de 

Efeito Antimicrobiano Residual para Ação Desinfetante em Vestuários e Superfícies”, da SE/5, em conjunto com a SE/8.
- Em 08 ABR 20, divulgou-se a Chamada MCTI/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/DECIT Nº 07/2020 – Pesquisas para 

enfrentamento da COVID-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves. A SE/8, subme-
teu um projeto a esse Edital MCTIC-FINEP-COVID19 01-2020. 

- Edital de Seleção Emergencial II (Edital nº 11) - Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Ende-
mias, Epidemias e Pandemias - “CAPES - Fármacos e Imunologia” – Foram submetidos dois projetos a esse edital: 
um da SE/8 e da SE/5 em conjunto com a SE/8.

- Edital de Seleção Emergencial III (Edital nº 12) Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Ende-
mias, Epidemias e Pandemias - “CAPES Telemedicina e Análise de Dados Médicos”.

MONITORAMENTO, 
MODELAGEM E 

SIMULAÇÃO

- Protótipo de visualização do monitoramento com a possibilidade de inserção de mais camadas de estatísticas para 
melhoria das estimativas de cenários futuros;

- Parceria com o RIOSAÚDE, órgão da prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que permitiu obter dados sobre a 
Covid19 e sobre SARS das redes privada e pública no Rio de Janeiro; 

- Modelo epidemiológico pronto;
- Artigo científico sobre estudo de curto prazo pronto e já disponibilizado para a RIOSAÚDE (disponível no portal);
- Artigo científico sobre estudo de curto, médio e longo prazos disponibilizados ao Cmdo do IME;
- Implementado e posto em produção sistema de monitoramento dos dados do MS, com frequência de coleta de 30 

minutos.
- Implementado processo automatizado de envio das previsões de 15 dias da modelagem matemática para uso do CDS.
- Atendida demanda da UFRJ para desenvolver outra infraestrutura computacional de coleta de dados. 
- Atualização do dashboard em ferramentas e uso dos dados oriundos do pesquisador Wesley Cotta
- Dashboard com os dados do MS;
- Mapa da evolução espacial da pandemia com os dados do MS; 
- Animação com a evolução da pandemia; e
- Primeira versão do app, usando o framework Flutter e base de dados NoSQL.

SISTEMA DE INFORMA-
ÇÕES CARTOGRÁFICAS

- Mapas temáticos, usando dados do IBGE e Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, abrangendo a cidade 
do Rio de Janeiro, com divisão por bairros;

- Mapas de casos confirmados e de óbitos por covid-19 disponibilizado ao CML;
- Incorporação das séries históricas de Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; e
- Ferramenta de Auxílio ao Diagnóstico de COVID-19 com processamento de Imagens obtidas por Tomografia Com-

putadorizada e Radiografia Convencional empregando técnicas de Inteligência Artificial e procedimento conhecido 
como Augmentation para aumentar artificialmente o número de imagens utilizadas para o treinamento do método.

EQUIPAMENTOS

- Lote Piloto de 20 (vinte) protetores faciais entregue para testes no HCE;
- Lote parcial de mais 25 (vinte e cinco) protetores entregues em 31Mar20:  08 na PMPV, 08 no HGeRJ (Vila Mili-

tar), 04 na PMN (Niterói) e 05 na Seção de Saúde do IME; e
- Produção de 900 protetores faciais entregues até 21 de Maio de 2020.

ESTUDO COMPUTACIO-
NAL DE POTENCIAIS 

FÁRMACOS

- As estruturas químicas foram todas modeladas; 
- Estudo de docagem das moléculas;
- Dentre as 22mil moléculas iniciais, sete foram consideradas promissoras. Tratativas em curso para que se iniciem os 

testes laboratoriais.

suntos elencados pelas agências de fomento como 
sendo emergenciais. Para tanto, foram formados 
subgrupos de trabalho que reuniam professores e 
pesquisadores deste Instituto, os quais já desen-
volviam, em suas linhas de pesquisa, trabalhos 

correlatos aos ora demandados.
Posteriormente, no curso das ações dos di-

versos subgrupos, e fruto do contato com os já 
citados Estabelecimentos de Ensino Superior e 
com os renomados Institutos de Pesquisa nacio-

Tab. 2 – Principais entregas dos subgrupos
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nais, foram sendo identificadas possibilidades 
de estudos e trabalhos em conjunto, culminando 
com as entregas da tabela 2.

Analisando as entregas descritas na tabela 2, per-
cebe-se uma a grande quantidade de interações do 
IME com diversas entidades governamentais, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal. Tais parcerias, 
não só potencializaram os resultados positivos do 
trabalho, com imprimiram uma direção comum no 
sentido de unir esforços para atender às demandas 
da sociedade relativas à pandemia de COVID-19. 

Ainda sobre o descrito na tabela 2, pode-se afir-
mar que poucos temas de estudo foram descontinua-
dos, e que diversos outros prosperaram e se rami-
ficaram, permitindo as supracitadas entregas, cujos 
benefícios à  Força e à sociedade em geral são de difí-
cil mensuração, mas certamente trarão muitos frutos 
positivos.

O caráter contínuo das ações de combate e miti-
gação dos efeitos da pandemia de COVID-19 torna 

este artigo uma prestação de contas intermediária e 
provisória dos esforços do IME em contribuir com 
suas capacidades aos diversos atores de nossa socie-
dade.

Certamente o assessoramento científico-tecno-
lógico ora relatado continuará a evoluir com o es-
tabelecimento de novos contatos e parcerias, com 
a continuidade da pesquisa em curso e com novos 
resultados das análises em andamento, porém, já é 
possível afirmar que o Instituto Militar de Engenha-
ria contribuiu e continuará contribuindo com toda a 
sociedade brasileira, neste momento de crise, de for-
ma inequívoca e valorosa, reafirmando sua histórica 
tradição de estar presente nos momentos desafiado-
res como o vivido na atualidade.

Cabe um agradecimento especial a toda equipe 
deste Instituto envolvida na pesquisa aqui apresenta-
da. A dedicação abnegada de todos permitiu alcan-
çar este valoroso conjunto de resultados.

SUBGRUPO PRINCIPAIS ENTREGAS

LOGÍSTICA HUMANITÁRIA

- Elaboração de proposta de revisão do decreto estadual sobre cuidados com manuseio e transporte de carga 
durante epidemia do Coronavírus por solicitação da Defesa Civil;

- Cartilha com base nas instruções preconizadas pelo referido decreto, divulgada para transportadoras, motoris-
tas e demais atores, por solicitação da Defesa Civil. 

- Cartilha sobre medidas de higienização para transporte de carga, disponibilizada em http://www.rj.gov.br/
NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=6043;

- Análise sobre os efeitos do COVID-19 em cadeias de suprimento, disponível em https://genexatas.com.br/
efeitos-da-pandemia-de-covid-19-em-cadeias-de-suprmentos/;

- Nota Técnica sobre adaptação da capacidade hospitalar em resposta à pandemia por Covid19 (solicitação da 
Fiocruz); e

- Elaboração de material para conscientização sobre doações denominado SABER DOAR, com divulgação por 
surveymonkey.com/r/SaberDoar 

CHAMADA POR SOLUÇÕES 
E COLABORAÇÕES

- Apoio na fabricação de protetores faciais - a Alumni IME captou R$ 9.725,23 reais para aquisição de insumos;
- Sistema de fila virtual para emergências hospitalares;
- Banho de cobre sobre EPI. Foram preparadas amostras com 3 técnicas diferentes e enviadas para análise no CTEx. 

SEGURANÇA DO TRABA-
LHO E REDE DE 

RELACIONAMENTOS

- Tratativas, nível DCT e MD, com a Petrobrás, Amazon e Linx para viabilizar uma plataforma online para gestão 
de recursos durante a crise, a ser oferecida ao MD;

- Estabelecida presença do IME no Comitê Regional de Inspeção do trabalho para Crise – COVID-19, ativado 
pela Superintendência Regional do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Economia;

- Publicado o artigo Impressoras 3d disponibilizam máscaras hospitalares.
 https://revistapreven.org/05/2020/covid-19/impressoras-3d-disponibilizam-mascaras-hospitalares/ 
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