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TRADUÇÃO LIVRE 

Como lutamos contra o COVID-19? Ações médicas militares na guerra contra 

a pandemia COVID-19 na França 

RESUMO 

Especialistas em campo relatam as principais ações conduzidas pelo Serviço Médico Militar Francês 
(FMMS) durante a pandemia COVID-19. Em apenas algumas semanas, o FMMS desenvolveu capacida-
des médicas ad hoc para apoiar as autoridades sanitárias.  

Foi desenvolvido o atendimento coletivo na via aeromédica e por meio de unidades navais e implantou-
se um hospital militar de campanha para terapia intensiva. A célula de crise “COVID-19” coordenou a 
gestão de saúde das Forças Armadas francesas. O Centro Militar Francês para Epidemiologia e Saúde 
Pública forneceu todas as informações necessárias para orientar o processo de tomada de decisão .  

Os Centros médicos da França e as Forças Armadas organizaram a atenção primária para pacientes mi-
litares, com o uso generalizado de telemedicina. O Corpo de Bombeiros de Paris e os Departamentos de 
emergência do Batalhão de Bombeiros da Marinha de Marselha garantiram a gestão pré-hospitalar de 
pacientes com COVID-19. Os oito hospitais militares de treinamento franceses cooperaram com as agên-
cias regionais de saúde civis. A cadeia militar de suprimentos médicos apoiou todos as instalações milita-
res de tratamento médico na França assim como no exterior, lidando com uma crescente escassez de 
equipamentos médicos.  

O Instituto de Pesquisa Biomédica das Força Armadas realizou os diagnósticos, envolvidos em pesqui-
sas de múltiplos projetos, atualizando a revisão da literatura sobre COVID-19 diariamente e fornecendo 
recomendações de especialistas em biossegurança. Finalmente, até mesmo estudantes da academia de 
medicina militar francesa se ofereceram para participar da luta contra a pandemia COVID-19.  

Em conclusão, em uma crise médica sem precedentes, o FMMS se engajou em ações múltiplas, inova-
doras e adaptativas, as quais ainda estão em andamento, na luta contra COVID-19. A colaboração entre 
sistemas de saúde militares e civis reforçam o objetivo compartilhado para atingir a meta de 'salvar o 
maior número'.  


