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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sistema de Saúde do Exército Brasileiro (SSEx), é uma estrutura que compõe a
instituição desde sua criação.  Os integrantes  da Saúde estiveram presentes  em
todas  as  missões  relevantes  do  Exército,  incluindo  as  duas  Grandes  Guerras
Mundiais.  Grande  parte  de  suas  Organizações  Militares  de  Saúde  (OMS),  são
compostas de estruturas centenárias,  algumas delas como o Hospital  Central  do
Exército e o Hospital Geral de Salvador estão entre as Organizações Militares (OM)
mais antigas da Força, com mais de duzentos anos de existência. Como decorrência
desta  situação  grande  parte  das  nossas  OMS  necessitam,  necessitarão  ou
necessitaram  de  grandes  intervenções  de  engenharia  para  a  manutenção  da
condição de funcionamento dentro dos critérios atuais  e adequação a tecnologia
atualmente  em  uso.  Além  das  dificuldades  estruturais  envolvidas  nestas
reestruturações, atualmente existem normas rígidas que norteiam construções ou
reestruturações de qualquer estrutura de assistência médica. O Sistema de Saúde
do  Exército  enfrenta  ainda  alguns  outros  desafios  do  ponto  de  vista  de  sua
organização funcional, que também são abordados no presente trabalho. A análise e
condução de um projeto de reestruturação de uma Organização Militar de Saúde é
complexa é necessita  de grande coordenação e interação entre diversos atores,
dentro e fora da Força. Para realizar o presente trabalho aproveitou-se a experiência
deste  Oficial  Médico,  que  durante  a  Direção  do  Hospital  Geral  de  Salvador,  no
período de 2019 e  2020,  participou ativamente da elaboração de um projeto  de
reestruturação daquela OMS. Por fim, são apresentadas recomendações, fruto da
experiência adquirida e da normatização vigente, visando aprimorar a realização de
projeto futuro de escopo semelhante.

Palavras-chave: Adequação, Reestruturação. Organização Militar de Saúde, Saúde
Assistencial, Sistema de Saúde.



RESUMEM EJECUTIVO

El Sistema de Salud del Ejército Brasileño (SSEx) es una estructura que ha sido
parte  de  la  institución  desde  su  creación.  Los  miembros  de  la  salud  estuvieron
presentes en todas las misiones relevantes del Ejército, incluidas las dos Grandes
Guerras Mundiales.  Gran parte  de sus Organizaciones Militares de Salud (OMS)
están compuestas por estructuras centenarias, algunas de ellas como el Hospital
Central  del  Ejército  y  el  Hospital  General  de  Salvador  se  encuentran  entre  las
Organizaciones Militares (OM) más antiguas de la Fuerza, con más de doscientos
años de existencia. Como resultado de esta situación, la mayor parte de nuestra
OMS necesita, necesitará o necesitará importantes intervenciones de ingeniería para
mantener las condiciones operativas dentro de los criterios actuales y la adaptación
a la tecnología actualmente en uso. Además de las dificultades estructurales que
conllevan  estas  reestructuraciones,  actualmente  existen  normas  estrictas  que
orientan  la  construcción  o  reestructuración  de  cualquier  estructura  sanitaria.  El
Sistema de Salud del Ejército aún enfrenta algunos otros desafíos desde el punto de
vista  de  su  organización  funcional,  que  también  se  abordan  en  este  trabajo.  El
análisis y conducción de un proyecto de reestructuración de una Organización Militar
de  Salud  es  complejo  y  requiere  de  una  gran  coordinación  e  interacción  entre
diferentes actores, dentro y fuera de la Fuerza. La Dirección del Hospital General de
Salvador, entre 2019 y 2020, participó activamente en la preparación. de un proyecto
de  reestructuración  para  esa  OMS.  Finalmente,  se  presentan  recomendaciones,
fruto de la experiencia adquirida y la normativa vigente, con el objetivo de mejorar la
realización de un futuro proyecto de similar alcance.

Palabras  clave:  Adecuación,  Reestructuración.  Organización  de  Salud  Militar,
Atención Médica, Sistema de Salud.



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AGU Advocacia-Geral da União

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

C Mil A Comando Militar de Área

CBM Corpo de Bombeiros Militares

CC Centro Cirúrgico

CDI Centro de Diagnóstico por Imagens

CJU Consultorias Jurídicas da União

Cmt Comandante

CMNE Comando Militar do Nordeste

COREN Conselho Regional de Enfermagem

CREFITO Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CRF Conselho Regional de Farmácia

CRM Conselho Regional de Medicina

CRO Conselho Regional de Odontologia

CRO Comissão Regional de Obras

Dir Diretor

DIVISA Diretoria de Vigilância Sanitária

DCT Departamento de Ciência e Tecnologia

DEC Departamento de Engenharia e Construção

DGP Departamento Geral do Pessoal

DOM Diretoria de Obras Militares

DPGO Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária

DPIMA Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente

DSau Diretoria de Saúde

EB Exército Brasileiro

ECEME Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

EVTE Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica

F Ter Força Terrestre

FUSEx Fundo de Saúde do Exército



G Cmdo Grande Comando

Gpt E Grupamento de Engenharia

Gu Guarnição

GU Grande Unidade

HCamp Hospital de Campanha

HCE Hospital Central do Exército

HGe Hospital Geral

HGu Hospital de Guarnição

HGeS Hospital Geral de Salvador

HMilA Hospital Militar de Área

HMR Hospital Militar de Resende

IBEx Instituto de Biologia do Exército

LAC Laboratório de Análises Clínicas

LQFEx Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército

MD Ministério da Defesa

OCEx Odontoclínica Central do Exército

OCS Organização Civil de Saúde

OD Ordenador de Despesa

ODS Órgão de Direção Setorial

OM Organização Militar

OMS Organização Militar de Saúde

OMDS Organizações Militares Diretamente Subordinadas

PA Pronto Atendimento

PASAM Programa de Acreditação da Saúde Assistencial Militar

PMGu Posto Médico de Guarnição

PSA Profissional de Saúde Autônomo

RDC Resolução de Diretoria Colegiada

RM Região Militar

SEF Secretaria de Economia e Finanças

SRO Serviço Regional de Obras



SSEx Sistema de Saúde do Exército

TI Tecnologia de Informação

TCU Tribunais de Contas da União

UG Unidade Gestora

UG-FUSEx Unidade Gestora FUSEx

UTI Unidade de Terapia Intensiva
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1 INTRODUÇÃO

A história do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro se confunde com o da

própria  história  da  Força  Terrestre.  Desde  seu  nascimento  na  Batalha  de

Guararapes  até  os  dias  atuais,  a  presença  dos  militares  de  saúde  vem

acompanhando cada atividade e missão de nosso Exército.

Oficialmente  seu  nascimento  se  deu  com  a  chegada  da  Família  Real

Portuguesa em solo brasileiro em 1808. Algumas das mais antigas Organizações

Militares  do  Exército  Brasileiro  surgiram  neste  momento.  Há  de  se  citar  como

exemplo o Hospital Central do Exército, o Hospital Geral de Salvador, o Instituto de

Biologia  do  Exército  e  o  Laboratório  Químico  e  Farmacêutico  do  Exército  que

tiveram suas origens em Unidades Militares nascidas neste período e estão entre as

mais antigas de nossa Instituição.

O surgimento da primeira Faculdade de Medicina do Brasil, em Salvador-BA,

também guarda intima relação com a criação do hoje Hospital Geral de Salvador.

Tendo os dois por muito tempo coexistido como uma estrutura única.

A  saúde  esteve  presente  em todos  os  momentos  significativos  de  nossa

Força, desde Guararapes, passando por Canudos, pela Guerra da Tríplice Aliança,

as duas Grandes Guerras Mundiais e em todas as missões de paz em que o Brasil

atuou em sua história.

Estes  fatos  demonstram a  tradição  e  relevância  do  Serviço  de  Saúde  na

constituição do Exército. Atualmente ele está constituído pelo Hospital  Central do

Exército, seis Hospitais Militares de Área, sete Hospitais Gerais, dez Hospitais de

Guarnição, quatro Policlínicas Militares, Centro de Medicina de Aviação do Exército,

Laboratório  Químico  Farmacêutico  do  Exército,  Instituto  de  Biologia  do  Exército,

Odontoclínica  Central  do  Exército,  Hospital  de  Campanha,  vinte  e  oito  Postos

Médicos de Guarnição e quatrocentos e vinte Seções de Saúde das organizações

militares (Figura 1).

Esta distribuição demonstra a grande capilaridade da saúde, compatível com

a estrutura militar existente em nosso território. Demonstra também que a gênese do

Serviço de Saúde está obviamente ligada a atividade operacional da Força. Porém,

a presença de diversos fatores, como a deficiência da saúde em nossas cidades, a

ausência de uma participação em conflito armado desde o final da Segunda Guerra
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Mundial, entre outras, levou ao fortalecimento gradual das atividades assistenciais e

periciais.

Figura 1: Distribuição das OMS do EB
Fonte: http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/unidades-de-saude

Com o decorrer dos anos houve uma desarticulação gradual das atividades

operacionais  da  Saúde,  com  uma  prevalência  cada  vez  maior  da  atividade

assistencial  sobre  a  operacional  propriamente  dita.  Em  consequência  disto,  os

nossos  hospitais  que  se  mostravam  adequados  do  ponto  de  vista  estrutural  a

atividade  operacional,  se  viram  com  a  necessidade  de  se  adaptar  a  um  nível

quantitativo de atendimento muito superior ao anteriormente realizado, inclusive com

uma demanda por especialistas diferentes do inicialmente previsto.  Tal  mudança

surgiu com consequência da mudança do perfil de pacientes a serem atendidos por

nossa rede médico hospitalar.

Como já dito, várias de nossas Organizações Militares de Saúde surgiram há

mais  de  duzentos  anos,  sendo  que  a  maioria  possui  mais  de  cem  anos  de
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existência. Foram criadas, portanto, em uma época em que a tecnologia utilizada na

saúde era muito inferior a existente hoje em dia.

O surgimento  de novas tecnologias  médicas,  a  necessidade de estruturas

maiores  para  comportar  novos  procedimentos,  novos  métodos  propedêuticos  e

terapêuticos foram gradualmente exigindo estruturas de saúde mais complexas, com

uso  intensivo  de  energia  e  de  equipamentos  de  alta  tecnologia  nas  atividades

diretamente  envolvidas  na  assistência  e  também  nas  atividades  de  apoio,  com

soluções de engenharia específicas para a área. 

A evolução do conhecimento médico exigiu a criação de novas técnicas de

gerenciamento ambiental em toda as atividades relacionadas a assistência à saúde.

Isto  impactou  diretamente  nos  métodos  de  gerenciamento  de  resíduos,  no  trato

diário com os profissionais de saúde e com os usuários e familiares.

Alinhado a estas modificações do sistema, houve uma evolução da legislação

nas  mais  diversas  áreas  envolvidas  na  prestação  da  assistência  à  saúde.  Tal

legislação se tornou complexa e regulamentada por um grande número de agências

federais, estaduais e municipais.

Fruto destes aspectos gradualmente foi se realizando uma mudança gradual

das estruturas de nossas Organizações Militares de Saúde, visando se ajustar a

evolução tecnológica e as exigências legais existentes. Porém, como já dito, há um

grande número de estruturas seculares em nossa organização, as necessidades de

adequação  se  tornaram evidentes  e  mais  significativas  de  acordo  com diversos

aspectos,  como  as  estruturas  previamente  existentes,  as  possibilidades  de

expansão e adaptação das novas tecnologias e necessidades, entre outras.

Cria-se então uma situação em que a necessidade de recursos para a ade-

quação das estruturas nem sempre é o adequado para as grandes ações a serem

realizadas do ponto de vista da engenharia e arquitetura hospitalares. Porém as con-

dições de atendimento, com qualidade tem que ser mantidas e melhoradas. Surge

um problema a ser gerenciado da maneira mais objetiva possível.

2 METODOLOGIA

O trabalho será feito mediante a seleção de documentos diretos e indiretos

sobre  o  assunto.  Os  instrumentos  utilizados  serão  livros,  normas,  portarias  e
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manuais do Brasil, particularmente no nível federal e do Exército Brasileiro, além de

artigos em revistas e monografias afins. 

Também será privilegiada a experiência profissional deste autor, como Diretor

do Hospital Geral de Juiz de Fora no biênio 2017/2018 e Diretor do Hospital Geral de

Salvador no biênio 2019/2020, tendo participado, como representante do HGeS, da

elaboração do projeto de reestruturação do HGeS. 

A coleta do material será realizada por meio de consultas às bibliotecas da

Escola  de  Comando  e  Estado-Maior  do  Exército  (ECEME),  assim  como  os

documentos normativos da União e do Exército Brasileiro (EB) e artigos acessíveis

pela rede mundial de computadores.

O tratamento dos dados coletados foi  o qualitativo,  mediante a crítica das

fontes  primárias  da  bibliografia.  O  trabalho  terá,  como possibilidade,  conclusões

pertinentes ao que foi proposto, visando apresentar em suas propostas e conclusões

condições  de  aprimorar  a  realização  de  adequações  e  reestruturações  de

Organizações Militares de Saúde.

O presente trabalho terá como limitação a pouca literatura referente a este

tema, na área militar, além da limitação na utilização de documentos de tramitação

interna à Força.

3 REVISÃO DE LITERATURA

Os processos de adequação ou readequação das Organizações Militares de

Saúde do Exército Brasileiro, não são tema recorrente em estudos ou publicações

até a presente data. Tal  fato se deve, certamente a alguns fatores significativos.

Trata-se de situação muito específica que é normatizada e determinada somente

pelo Exército  Brasileiro  e  também  não  é  uma  situação  que  ocorre  de  modo

recorrente, sendo na maior parte das vezes individualizada nas condutas.

Este autor não encontrou nenhum  trabalho que aborde de forma específica

esse assunto, o que demonstra a relevância do mesmo. Em contrapartida torna-se

difícil apresentar dados relevantes na bibliografia. Utilizaremos para a análise então,

principalmente  a  normatização  referente  ao  tema  e  documentação  produzida

durante o projeto de reestruturação do Hospital Geral de Salvador.

A base  legal  de  qualquer  planejamento  administrativo  obedecerá  aos

princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência,
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conforme o caput do Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de

1988  (BRASIL,  1988).  Esse  amparo  obviamente  abrange  todos  os  atos  da

administração pública.

Devido  as  características  do  trabalho  proposto,  que  considerará  de  forma

muito significativa a experiência vivenciada pelo autor no Projeto de Reestruturação

do Hospital Geral de Salvador. Vamos analisar, como documentação principalmente

a legislação federal e da própria instituição, referentes ao tema proposto.

Dentre toda a legislação referente a construções, reformas, reestruturações

de  qualquer  estabelecimento  assistencial  de  saúde,  a  mais  importante  é  a

Resolução - RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Esta resolução da Diretoria

Colegiada  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  possui  como  anexo  o

Regulamento Técnico para Planejamento, Programação, Elaboração e Avaliação de

Projetos  Físicos  de  Estabelecimentos  Assistenciais  de  Saúde.  Esta  resolução,

abrangente  e  profunda  em  sua  abordagem,  é  a  que  norteia  toda  e  qualquer

intervenção  física  nos  estabelecimentos  de  saúde.  Em conjunto  com as  demais

normas federais, estaduais e municipais, determinam de forma bem robusta critérios

e ações a serem desenvolvidas no desenvolvimento de projetos na área de saúde. 

A Portaria Nº 727 do Comandante do Exército,  de 7 de outubro de 2009,

seguindo a Diretriz acima define a nova Classificação das Organizações Militares de

Saúde do Exército  Brasileiro.  Esta classificação é realizada conforme o  grau de

complexidade  dos  serviços  ofertados,  o  número  de  usuários  assistidos  e  a

hierarquização de atendimento proposta no Plano de Revitalização do Serviço de

Saúde.

Em 15 de  julho  de  2009,  através da Portaria  Nº  457 do  Comandante  do

Exército,  foi  aprovada a  Diretriz  para  Implantação do Plano de Revitalização do

Serviço  de Saúde  do Exército.  Tal  diretriz  é  profunda em sua abordagem.  Visa

possibilitar uma análise e completa reestruturação do Serviço de Saúde em todos os

seus aspectos,  desde a formação,  recrutamento  e manutenção de mão de obra

especializada  na  área  de  saúde,  até  o  planejamento  da  incorporação  de  novas

tecnologias e adequação física das estruturas das Organizações Militares de Saúde

do Exército. Neste momento já se percebe a necessidade de se repensar a Saúde

do Exército como estrutura e doutrina.

Esta classificação é complementada pela Portaria Nº 726 do Comandante do

Exército,  de  7  de  outubro  de 2009,  seguindo a  mesma Diretriz,  Define  a  oferta
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básica de atendimento, em tempo de paz, de especialidades e áreas de atuações

médicas, farmacêuticas e odontológicas nas Organizações  Militares de Saúde do

Exército.

Como  se  percebe  trata-se  de  legislação  muito  específica.  Além  disto,

habitualmente há também uma legislação estadual e municipal que regem este tipo

de  obra,  além das  legislações  gerais  referentes  a  obras  em geral.  Há  também

diversas  normas  referentes  aos  diversos  Conselhos  de  Classe  envolvidos  na

assistência médica. Não houve um aprofundamento destas, pois não estaria de 

4 DESENVOLVIMENTO

Com o intuito de caracterizar a situação atual do Serviço de Saúde, como um

todo, e especificamente demonstrar as peculiaridades e óbices a serem enfrentados

durante um processo de reestruturação ou adequação de uma Organização Militar

de Saúde, este trabalho foi realizado dentro de um fluxo no qual abordaremos dos

aspectos gerais em direção aos pontos mais específicos.

Para  a  contextualização  de  todo  o  ambiente  envolvido  se  partirá  de  uma

descrição sucinta da história de nosso Serviço de Saúde, desde seu surgimento até

os dias atuais, explicando os principais fatores que determinaram a atual estrutura

existente  e  os  principais  problemas  doutrinários  existentes.  Serão  mostrados os

desafios da união das atividades hospitalares com as atividades próprias de uma

Organização Militar.

A seguir,  o  trabalho demonstrará medidas tomadas pela instituição para a

transformação do Serviço de Saúde em uma estrutura que atenda as necessidades

assistenciais, periciais, administrativas e operacionais que a Força Terrestre exige

para  que  execute  suas  missões  de  forma  adequada,  através  do  Plano  de

Revitalização do Serviço de Saúde do Exército.

Para se entender  o panorama da saúde militar,  será  realizada uma breve

análise  da  saúde  como  um  todo,  na  nossa  realidade  atual.  Seus  custos,  sua

demanda tecnológica acentuada, a necessidade de uma gestão profissional, entre

outros aspectos, pois estes aspectos impactam diretamente na gestão da saúde no

Exército.

Deverão ser descritos os principais aspectos do Programa de Acreditação da

Saúde  Assistencial  Militar  (PASAM),  ação  adotada  pelo  Exército,  através  do
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Departamento Geral do Pessoal e sua Diretoria de Saúde, para avaliar de forma

ampla e profunda a situação física e organizacional de todas as suas Organizações

Militares de Saúde.

Em  seguida  serão  descritas,  de  forma sucinta,  as  características  de  um

projeto de adequação ou reestruturação de uma estrutura de medicina assistencial

de forma geral e com alguns aspectos específicos de uma Organização Militar de

Saúde. A legislação civil envolvida, assim como a necessidade da inserção de vários

atores externos a instituição neste processo, com os desafios e as oportunidades

que surgem desta interação.

Finalmente, irá se demonstrar algumas das experiências vivenciadas por este

oficial durante a confecção real do projeto de reestruturação do Hospital Geral de

Salvador,  durante  o biênio  2019/2020.  Esta  oportunidade profissional  possibilitou

uma abordagem de várias situações novas que surgem quando se parte para uma

empreitada de tal monta. A complexidade da atividade de saúde, assim como as

peculiaridades da nossa atividade militar  exigiram  soluções  diferenciadas para  a

solução dos diversos óbices surgidos.

4.1 BREVE  HISTÓRICO  E  PANORAMA  ATUAL  DA  SAÚDE  NO  EXÉRCITO

BRASILEIRO

Em  relação  as  Organizações  Militares  de  Saúde,  existem  algumas

peculiaridades.  Como  é  óbvio  pela  própria  denominação,  trata-se  de  uma

organização com duas propriedades bem evidentes: é um hospital e também é uma

unidade  militar  propriamente  dita.  Isto  dito,  temos  uma  organização  que  tem  a

necessidade  de  cumprir  missões  específicas  de  um  hospital,  mas  também  as

missões que são comuns a todas as demais organizações militares.

A repercussão desta dualidade é percebida diariamente. Os profissionais de

saúde que trabalham em uma Organização Militar de Saúde possuem treinamento

militar, além da sua formação anterior na área de saúde. Estão em condições de

exercer diversas atividades específicas da profissão militar, mantendo a capacidade

de atuar em sua área original de formação.

Importante ressaltar que as atividades orgânicas das OMS, como pagamento

de pessoal,  aquisições, licitações e contratos, atividades de primeira seção entre

outras, são, muitas vezes, desenvolvidas por militares de saúde, praças ou oficiais,



14

em detrimento de suas funções específicas ou, mais frequentemente acumulando

ambas as funções.

Outro  ponto  a  ser  considerado  na  análise  de  funcionamento  e  das

necessidades  de  uma  Organização  Militar  de  Saúde  é  o  apoio  habitualmente

prestado a outras organizações militares em suas atividades operacionais. Apesar

de não ser doutrinariamente previsto este apoio, na prática, por normalmente ser

unidade militar que possui estrutura de pessoal e equipamentos, como ambulâncias

por exemplo, com condições de apoio adequado de saúde os hospitais militares

possuem este encargo já incorporados em suas missões cotidianas. 

Com isto consegue-se um apoio mais adequado as atividades operacionais,

porém com eventual diminuição da capacidade na atividade assistencial em alguns

momentos. Esta é mais uma das consequências da evolução, durante muitos anos

do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro para uma conformação mais assistencial

do que operacional.

Além da atividade como hospital e como quartel propriamente dito, outra ativi-

dade desenvolvida pelos hospitais militares é a de gerenciamento do Fundo de Saú-

de do Exército, o FUSEx. Este gerenciamento, próximo ao que se realiza com um

plano suplementar de saúde está diretamente relacionado com os hospitais e com a

sua gestão. Esta atividade gera uma grande demanda administrativa para os hospi-

tais militares, com necessidade de se empregar grande volume de pessoal para o

seu gerenciamento adequado.

Outro fator relevante a ser considerado nos próximos anos é a diminuição do

efetivo de pessoal das Forças Armadas em cerca de dez por cento nos próximos

anos. Tal diminuição de efetivo vai abarcar a instituição como um todo, inclusive a

área de saúde. Esta diminuição vai exigir soluções inéditas, visando manter a nossa

capacidade na realização das atividades médicas assistenciais, periciais e operacio-

nais, sem prejuízo as atividades militares e a qualidade do atendimento prestado a

família  militar.  Como realizar  isto? Esta resposta será determinada nos próximos

anos fruto das demandas que certamente surgirão e já estão sendo avaliadas pelos

órgãos gestores de nossa saúde.

A  utilização  de  Profissionais  de  Saúde  Autônomos (PSA)  e  Organizações

Civis de Saúde (OCS), como complemento as ações realizadas por nosso Sistema

de Saúde, trazem grande benefício do ponto de vista de disponibilidade de serviços,

mas apresenta também uma série de pontos que aumentam a vulnerabilidade de
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todo o Sistema. Algumas destas são: o aumento do custo da Saúde no Exército, a

não possibilidade de utilização deste sistema como apoio à saúde operacional  e

também a parte pericial, uma criação de dependência a estrutura fora da força o que

fragiliza nossas ações.

Apesar destes óbices, nosso Sistema de Saúde já se encontra dentro desta

situação, provavelmente sem possibilidade de alteração desta realidade atual, pelo

contrário, com provável aumento da necessidade de maior número de contratação

de  serviços  externos  à  Força.  A  evolução  tecnológica  cada  vez  mais  rápida  da

medicina propedêutica e terapêutica torna inviável que nossa Instituição acompanhe

a inclusão de novos equipamentos e tecnologias na velocidade que seria ideal. Além

disto  há  também  uma  dificuldade  na  incorporação  e  manutenção  de  pessoal

altamente capacitado nos níveis necessários.

Faz-se  necessário  criatividade  nas  soluções  a  serem  desenvolvidas,  mas

sempre considerando como primeiro esteio das ações a legalidade e o rígido segui-

mento dos princípios básicos da administração pública. A profissionalização de nos-

sos quadros e otimização da utilização recursos é fundamental para a manutenção

da saúde financeira de nosso Sistema de Saúde.

Atualmente  o  Sistema  de  Saúde  do  Exército  Brasileiro  presta  assistência

médica aos militares da ativa, os inativos da reserva remunerada, os seus depen-

dentes, os pensionistas, os servidores civis ativos e inativos e seus dependentes,

vinculados ao Comando do Exército, ex-combatentes e seus dependentes, além de

militares das outras Forças em situações específicas. Totalizam cerca de 750 mil

usuários, distribuídos por todo o Brasil e dentre as diversas categorias.

A atual estruturação de nosso Sistema de Saúde, fruto de diversos fatores já

citados  neste  trabalho,  levaram  a  uma  formatação  que  prioriza  a  atividade

assistencial em detrimento da atividade operacional. Devido à limitação de pessoal e

de recursos financeiros, as duas atividades são, atualmente, atividades concorrentes

e não complementares como seria o esperado e o desejado.

A tentativa, nos últimos anos de um fortalecimento da atividade operacional

esbarra nestes fatores limitadores, com um nítido prejuízo às ações assistenciais,

quando da necessidade de apoio as atividades operacionais da Força Terrestre, cau-

sando nítido desagrado aos nossos usuários.

Visando a correção destas distorções,  é  necessário  que se determine,  de

forma clara, uma fotografia do Sistema de Saúde que se espera para o médio e
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longo  prazo.  Esta  definição  da  nossa  formatação  futura  é  importante  para  que

possamos determinar desde já ações que possibilitem sua viabilização.

4.2 PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO

Em 15 de  julho  de  2009,  através da Portaria  Nº  457 do  Comandante  do

Exército,  foi  aprovada a  Diretriz  para  Implantação do Plano de Revitalização do

Serviço  de Saúde  do Exército.  Tal  diretriz  é  profunda em sua abordagem.  Visa

possibilitar uma análise e completa reestruturação do Serviço de Saúde em todos os

seus aspectos,  desde a formação,  recrutamento  e manutenção de mão de obra

especializada  na  área  de  saúde,  até  o  planejamento  da  incorporação  de  novas

tecnologias e adequação física das estruturas das Organizações Militares de Saúde

do Exército. Neste momento já se percebe a necessidade de se repensar a Saúde

do Exército como estrutura e doutrina.

Esta Diretriz torna evidente a preocupação institucional com operacionalidade

da Saúde, além da parte assistencial. Demonstra também o diagnóstico inicial bem

preciso da situação geral do Serviço de Saúde, em todos os seus aspectos. Analisa

e conclui pela necessidade de aumento da resolubilidade e diminuição dos custos da

Saúde assistencial e traça linhas de ação iniciais.

Visando cumprir estes objetivos ela determina uma série de ações a serem

adotadas pelos diversos Órgãos da Força, com treze projetos nas mais diversas

áreas,  desde  formação  e  capacitação  de  pessoal,  de  implantação  de  TI,  de

diminuição de hiato tecnológico, de melhoria da hotelaria hospitalar, entre outros.

A Portaria Nº 727 do Comandante do Exército,  de 7 de outubro de 2009,

seguindo a Diretriz acima define a nova Classificação das Organizações Militares de

Saúde do Exército  Brasileiro.  Esta classificação é realizada conforme o  grau de

complexidade  dos  serviços  ofertados,  o  número  de  usuários  assistidos  e  a

hierarquização de atendimento proposta no Plano de Revitalização do Serviço de

Saúde.

Esta classificação é complementada pela Portaria Nº 726 do Comandante do

Exército,  de  7  de  outubro  de 2009,  seguindo a  mesma Diretriz,  Define  a  oferta

básica de atendimento, em tempo de paz, de especialidades e áreas de atuações

médicas, farmacêuticas e odontológicas nas Organizações  Militares de Saúde do

Exército.
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Estas Portarias  deram ao  Serviço  de Saúde a  forma atual  (Figura  2),  de

acordo  com  o  grau  de  complexidade  do  atendimento:  Postos  Médicos  de

Guarnição/PMGu  (Tipo  I,  II,  II  e  IV),  as  Policlínicas  Militares,  Hospitais  de

Guarnição/HGu (Tipo  I,  II,  II  e  IV),  Hospitais  Gerais/HGe,  Hospitais  Militares  de

Área/HMilA,  Hospital  Central  do  Exército/HCE e  as  OMS  Especiais  (Laboratório

Químico Farmacêutico do Exército/LQFEx, Instituto de Biologia do Exército/ IBEx,

Odontoclínica Central  do Exército/OCEx, Hospital  de Campanha/HCamp, Hospital

Militar de Resende/HMR.

Figura 2: Estrutura do Sistema de  Saúde do EB
Fonte: http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/unidades-de-saude

4.3 PANORAMA DA MEDICINA CONTEMPORÂNEA

Nas últimas décadas temos presenciado grandes mudanças na prestação dos

serviços  relacionados  à  saúde.  Se  considerarmos  toda  a  evolução  ocorrida  no
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decorrer  dos séculos,  este  período certamente  é  o  que mais  ficou marcado por

transformações profundas de como se enxerga e como se faz a medicina.

O  aumento  da  expectativa  de  vida  da  população  em  geral  além  de  ser

consequência da melhora da medicina assistencial e preventiva, impacta também

em  novas  demandas  que  são  criadas  diariamente.  Com  uma  maior  sobrevida

aumentam os diagnósticos de doenças degenerativas, das neoplasias e das demais

patologias  associadas  ao  envelhecimento  orgânico,  como  doenças  neurológicas,

cardiovasculares e metabólicas.

Este aparente paradoxo, aumento de vida versus aumento de doenças, traz

em seu bojo um aumento cada vez mais acentuado dos custos e investimentos

necessários na medicina atual. Trazem também uma mudança de perfil e aumento

de  procura  por determinadas  áreas  de  atuação,  como  fisioterapia,  enfermagem

determinadas especialidades médicas. Como exemplo podemos citar o crescente

desenvolvimento da medicina paliativa.

Cada vez mais o ritmo de criação e inserção de novas tecnologias se acelera.

Avanços oriundos de outros campos de pesquisa são incorporados à pesquisa na

área médica e determinam avanços impressionantes. O futuro da medicina tende a

ser  escrito  por  terapia  genética,  nanotecnologia,  cirurgias  robóticas,  tratamentos

minimamente  invasivos,  evolução  dos  métodos  de  diagnóstico  por imagem  e

laboratoriais, uso de inteligência artificial, etc. Se há um benefício nítido na utilização

destas novas tecnologias, há em contrapartida, um grande aumento da necessidade

de  recursos  públicos  e  privados  para  a  manutenção  de  níveis  satisfatórios  de

atendimento à saúde.

Se destaca no volume de recursos financeiros investidos em pesquisas a

indústria farmacêutica. Anualmente bilhões de dólares são investidos na procura de

novos tratamentos, mais eficazes e com menos efeitos colaterais e com a utilização

de novas tecnologias de produção. Em contrapartida surgem medicamentos com

maior custo para o paciente e para os sistemas de saúde.

Estes aspectos acima descritos levam a uma inflação médica muito superior a

inflação propriamente dita. A perspectiva é que não haja reversão desta tendência

nos  próximos  anos.  Com  isto  há  um  aumento  dos  custos,  mas  também  das

desigualdades  na  prestação  do  serviço  médico.  Esta  desigualdade  fica  evidente

quando comparamos grande parte dos serviços públicos com os privados. Não só a

qualidade do serviço prestado é desigual, mas também o acesso aos serviços.
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Uma das consequências do acima exposto é a crescente judicialização da

saúde.  Há  a  judicialização  por  impossibilidade  de  acesso  aos  serviços  e

medicamentos, por entendimento de haver erros nos tratamentos, além de outros

motivos. Em reação a esta judicialização, podemos perceber uma realidade em que

se realiza uma medicina defensiva, com elevado número de exames e tratamentos

nem sempre necessários. Em um círculo vicioso isto também leva a um aumento

dos custos da medicina ofertada.

Visualizamos neste contexto a importância da gestão adequada dos recursos

da saúde em todos os âmbitos, seja privado, seja público. O uso dos recursos deve

ser  otimizado  e  profissionalizado,  sem  personalismos  ou  interesses  escusos,

visando o mais amplo atendimento aos pacientes.

Com a utilização cada vez maior da tecnologia,  é inegável  que houve um

impacto  direto  na  relação  médico-paciente,  talvez  o  alicerce  mais  importante  da

medicina, desde o seu início. Este distanciamento que surge da utilização intensiva

de tecnologia,  levou a uma necessidade de voltar  a pensar  na humanização da

prática da médica, um dos aspectos mais relevantes para o futuro da assistência a

saúde.

4.4 PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO DA SAÚDE ASSISTENCIAL MILITAR

O panorama atual da medicina como um todo exigiu que o Exército Brasileiro

desenvolvesse um programa que pudesse realizar  uma avaliação sistemática do

Serviço de Saúde como um todo. Criou-se o Programa de Acreditação da Saúde

Assistencial Militar (PASAM).

Tal  programa visa uma avaliação sistêmica das Organizações Militares de

Saúde. Esta avaliação vai desde uma avaliação estrutural física e de pessoal ampla,

passando pela análise dos processos e suas interações com a estrutura adjacente e

também toda o levantamento e análise dos resultados administrativos e médicos

propriamente ditos.

O Departamento Geral do Pessoal, Órgão de Direção Setorial  responsável

pela gestão da Saúde no Exército,  foi  o responsável  por estruturar e executar o

PASAM  (Figura  3).  As  equipes  multidisciplinares  foram  capacitadas,  com  a

finalidade  de  realizar  as  avaliações,  nas  mais  diversas  áreas  envolvidas  no
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funcionamento de uma OMS, tanto no âmbito administrativo quanto em várias das

especialidades envolvidas diretamente nas ações da saúde.

Figura 3: PASAM
Fonte: http://www.dgp.eb.mil.br/index.php/1/661

Passou-se a planejar a avaliação de toda rede de Organizações Militares de

Saúde, com um planejamento de um ciclo de médio prazo, três a quatro anos, em

que todas seriam avaliadas e reavaliadas para análise das melhorias dos processos.

Juntamente  a  avaliação  realizada  pelo  PASAM,  passou-se  a  ser  também

realizada uma avaliação pela Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente

(DPIMA), das condições de sua alçada, referentes às OMS, tais como: manejo dos

resíduos sólidos e resíduos hospitalares, entre outros aspectos.

Esta avaliação executada de maneira conjunta, possibilita um diagnóstico real

do funcionamento de nossas Organizações Militares de Saúde, de forma objetiva e

sistematizada, em um amplo espectro. Com os diagnósticos levantados permite-se

uma visualização ampla e detalhada do funcionamento das mesmas. Associado a

outros indicadores já levantados previamente pelo Departamento Geral do Pessoal e

pela Diretoria de Saúde, assim como uma análise conjuntural que é possível com os

dados referentes a número de usuários em determinada Guarnição, estruturas de

saúde  locais,  disponibilidade  de  mão  de  obra  capacitada  e  de  fácil  ou  difícil

contratação em cada área, possibilitam um planejamento que consiga determinar

critérios de priorização das ações de reestruturação a serem adotadas.

Os  recursos  limitados  determinam  que  seja  necessário  priorizar  locais  e

ações a serem realizadas. Como já levantado, há uma gama ampla de critérios a

serem levados em consideração, muitos necessitam de soluções e decisões a nível
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político, dentro da Força, levando em consideração o que se planeja para a própria

instituição nos próximos anos, como quais áreas terão uma importância estratégia

maior ou menor.

4.5 DESAFIOS E OPORTUNIDADES EM UMA REESTRUTURAÇÃO

Importante  salientarmos  que  uma  reestruturação  física  deve  quase  que

obrigatoriamente  ser  acompanhada  de  uma  reestruturação  administrativa,  e  de

gestão no sentido mais amplo possível. Trata-se, muitas vezes de uma oportunidade

única  de  rever  e  ajustar  processos,  tanto  na  atividade  de  gestão,  quanto  na

atividade-fim da Organização Militar de Saúde que se reestrutura. A otimização de

mão de obra e de recursos técnicos e financeiros deve estar no foco como resultado

final esperado desta reestruturação.

Atores que não eram considerados de forma significativa,  ou nem mesmo

existiam quando do surgimento de grande parte das nossas OMS passaram a ter

uma importância significativa, produzindo normas a serem seguidas e com grande

repercussão para a imagem de nossos Hospitais e Policlínicas.  Como exemplo a

regulação existente na área ambiental, na área de vigilância sanitária, de prevenção

e combate a incêndio. 

A inserção de novos atores, muitas vezes de âmbito estadual ou municipal e

não só federal, trouxeram para o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro uma nova

realidade.  Surgiu  a  necessidade do  relacionamento  direto  e  cooperativo  com as

Agências  de  Vigilância  Sanitária,  estaduais  e  municipais,  Conselhos  de  Classe

(COREN,  CRM,  CRO,  CRF,  CREFITO,  etc),  Corpos  de  Bombeiros  Militares,

Secretarias de Saúde estaduais e municipais, entre outras agências.

Ao mesmo tempo que tal  interação  passou  exigir  um nível  extremamente

complexo  de  gerenciamento,  tornou-se  uma  oportunidade  ímpar  de  nossas

Organizações  Militares  de  Saúde  apresentarem  uma  evolução  estrutural  e  de

filosofia de trabalho alinhadas aos métodos e processos mais modernos e seguidos

na área de saúde civil, pública e privada. Este aspecto colabora para um aumento

da credibilidade e visibilidade de nossa Instituição, Exército Brasileiro, e também um

fortalecimento da imagem do Serviço de Saúde ao público interno e externo.

Dentre toda a legislação referente a construções, reformas, reestruturações

de  qualquer  estabelecimento  assistencial  de  saúde,  a  mais  importante  é  a
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Resolução - RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Esta resolução da Diretoria

Colegiada  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  possui  como  anexo  o

Regulamento Técnico para Planejamento, Programação, Elaboração e Avaliação de

Projetos  Físicos  de  Estabelecimentos  Assistenciais  de  Saúde.  Esta  resolução,

abrangente  e  profunda  em  sua  abordagem,  é  a  que  norteia  toda  e  qualquer

intervenção  física  nos  estabelecimentos  de  saúde.  Em conjunto  com as  demais

normas federais, estaduais e municipais, determinam de forma bem robusta critérios

e ações a serem desenvolvidas no desenvolvimento de projetos na área de saúde.

Outra oportunidade importante a ser aproveitada, é a de amadurecimento da

mentalidade dos componentes das equipes que estruturam a OMS. A incorporação

de  novas tecnologias,  novos  processos e  novas  estruturas  permite  e  exige  este

amadurecimento para que sejam atingidos os melhores resultados na assistência

médica hospitalar oferecida a nossos usuários.

4.6 ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO HGeS

Durante o ano de 2019 e 2020, como Diretor do Hospital Geral de Salvador,

houve a oportunidade de acompanhar a elaboração de um projeto de reestruturação

do  HGeS realizado  por  empresa  especializada.  Também foi  possível  verificar  a

complexidade  de  todos  os  procedimentos  burocráticos  envolvidos  em  todo  o

processo, com o envolvimento de diversos órgãos nas esferas federais, estaduais e

municipais.

Todo o projeto nasceu das avaliações realizadas pelo PASAM e DPIMA ao

Hospital  Geral  de  Salvador  durante  o  primeiro  semestre  de  2019.  Estas  visitas

concluíram  pela  necessidade  de  alterações  estruturais  significativas  para  uma

melhor adequação do Hospital às legislações mais atuais nas diversas áreas, como

prevenção e combate a incêndio, manejo de resíduos, entre outros. Foi verificada

também uma necessidade de modernizações arquitetônicas visando melhoria  da

qualidade a hotelaria oferecida aos usuários.

Vale aqui uma breve descrição histórica do Hospital Geral de Salvador. Trata-

se,  de  uma  das  Organizações  Militares  mais  antigas  do  Exército  Brasileiro.

Oficialmente com 213 anos de criação inicialmente como Hospital Real Militar da

Bahia, possui uma história na capital baiana, mesmo antes desta data, remontando

a 1558. Guarda íntima relação com a criação da primeira faculdade de medicina do
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Brasil, existente até hoje. Sua história, portanto, é extremamente relevante para a

história da medicina no Brasil (Figura 4).

Figura 4: Antigas Instalações do Hospital Real Militar da Bahia
Fonte: Acervo Hospital Geral de Salvador

Ocupando as instalações atuais, o Solar dos Castro Neves (Figura 6), desde

1872. Interessante ressaltar que tratava-se de residência do Barão, não tendo sido

originalmente projetada e construída para atender as exigências específicas de uma

Unidade Hospitalar.  Com o passar das décadas,  foram sendo feitas adaptações,

expansões e reformas visando realizar os ajustes para que cumprisse a missão a

que lhe foi atribuída.

Figura 5: Solar dos Castro Neves
Fonte: Acervo Hospital Geral de Salvador
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Mesmo com as adaptações realizadas, por se tratar de prédio antigo e não

originalmente  projetado  para  ser  uma  unidade  hospitalar,  há  uma  série  de

adequações  de  difícil  realização  nesta  configuração.  Como  exemplo,  a  grande

dificuldade de incorporar  novas tecnologias,  a  deficiência em relação a parte  de

infraestrutura  de  TI,  rede  elétrica  e  hidráulica  que  são  incapazes  de  suportar

qualquer  acréscimo  de  demanda.  Também  se  verifica  uma  dificuldade  de  se

adequar  às  crescentes  exigências  em  relação  aos  aspectos  ambientais  e  de

prevenção e combate a incêndio. Estava, portanto, em seu limite, impossibilitando

qualquer  reestruturação  ou  expansão  sem uma  intervenção  mais  profunda,  que

alterasse e modernizasse seu perfil como estrutura hospitalar.

A partir do diagnóstico apresentado, foi realizado um Estudo de Viabilidade

Técnica e Econômica (EVTE), que apresentou como proposta uma reestruturação

significativa das estruturas existentes, associada a construção de um novo edifício

para  abrigar  as  instalações  críticas  ao  atendimento,  como  Pronto  Atendimento,

Unidade de Terapia Intensiva, Ala para Quimioterapia, entre outras.

Todo  este  trabalho  foi  realizado  por  um  grande  número  de  atores,

caracterizando de forma bem clara a necessidade de um trabalho multidisciplinar

quando de uma abordagem com estas características e porte. Houve a participação

intensiva do Departamento Geral do Pessoal (DGP) e da Diretoria de Saúde (DSau)

e Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentaria (DPGO). O Departamento de

Engenharia  e  Construção  (DEC)  participou  com  a  Diretoria  de  Obras  Militares

(DOM), o 1º Grupamento de Engenharia (1º Gpt E), o Serviço Regional de Obras/6

(SRO/6). A 6ª Região Militar (6ªRM) atuou diretamente com suas equipes e também

através das equipes do Hospital Geral de Salvador (HGeS), sua Organização Militar

Diretamente  Subordinada,  sempre  com  a  coordenação  do  Comando  Militar  do

Nordeste (CMNE).

Podemos,  portanto,  observar  que  houve  uma  participação  intensiva  de

pessoal das mais diversas áreas necessárias ao bom andamento do projeto. Desde

a Organização  Militar  interessada,  o  HGeS,  até  os  Órgãos de  Direção  Setoriais

(ODS), passando por todos os escalões intermediários necessários e envolvidos de

algum modo no projeto.

Foi realizado um processo licitatório para contratação de uma empresa para

elaboração do projeto, inclusive grande parte dos licenciamentos necessários para a
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realização  da  obra,  relacionados  a  meio  ambiente,  vigilância  sanitária,  licenças

municipais, estaduais e federais.

Durante todo o desenvolvimento do projeto houve a participação ativa dos

diversos atores envolvidos,  visando a adequação das necessidades e demandas

surgidas, com as soluções a serem propostas. O HGeS como demandante, porém

sempre intermediado junto a empresa contratada por um órgão técnico da Força,

visando realizar e otimizar a interface entre as partes interessadas.

Foram criadas equipes de trabalho nas OM envolvidas para acompanhamento

dos trabalhos. No HGeS foi  nomeada equipe de assessoramento multidisciplinar,

com  membros  da  área  técnica  (médica,  odontologia,  farmácia  e  bioquímica,

enfermagem, entre outras) e das áreas administrativas. As equipes tiveram como

objetivo  sempre  analisar  e  propor  soluções  puramente  amparadas  em  análises

puramente técnicas, evitando a todo custo personalismos.

Como resultado deste trabalho, foi realizada uma análise profunda do HGeS,

acrescentando dados já coletados pela visita da equipe do PASAM e DPIMA. Com

isto foi possível apresentar as necessidades do HGeS de forma objetiva e dentro da

realidade atual, já prevendo aumentos prováveis de demandas.

Entre outros aspectos, foi priorizado uma adequação do fluxo dos pacientes,

com melhora nas áreas a serem utilizadas pelas áreas técnicas, visando o conforto e

segurança  dos  pacientes.  As  necessidades  das  áreas  críticas,  como  Centro

Cirúrgico,  Centro  de  Diagnóstico  por  Imagem  e  UTI,  Laboratório  de  Análises

Clínicas,  entre  outras,  foram  levantadas  considerando  a  contínua  e  acelerada

evolução tecnológica,  que determinam o surgimento de novos equipamentos em

curto espaço de tempo, levando a necessidade da incorporação de tais tecnologias

de maneira eficaz e com a menor repercussão na área edificada.

Todo o trabalho transcorreu nos anos de 2019 e 2020, com realização de

reuniões presenciais e por videoconferência, diversas análises técnicas envolvendo

todos os atores diretamente ligados ao Projeto.

Ao final de 2020, foi apresentado pela empresa responsável, o projeto que

propôs  a  completa  reestruturação  do  Hospital  Geral  de  Salvador.  Atualização,

recuperação e adaptação de parte da área existente. Demolição de uma parte da

estrutura atual para possibilitar a construção de uma edificação de três andares com

garagem e que alocará as estruturas mais críticas para o atendimento hospitalar,

como Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva, CDI.
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Quando da conclusão da obra proposta,  haverá um salto de qualidade do

atendimento  prestado  e  da  estrutura  hospitalar  com  um  todo.  Com  grande

possibilidade  de  se  tornar  o  Hospital  mais  moderno  do  Sistema  de  Saúde  do

Exército (Figura 6).

Figura 6: Projeto Novo HGeS
Fonte: Palestra do Diretor do HGeS ao Chefe do DGP (08/09/2021)

5. RECOMENDAÇÕES

Da análise realizada e da experiência adquirida durante o período descrito no

trabalho, considerando a grande relevância do assunto para o Exército Brasileiro e

seu Sistema de Saúde, com o objetivo de documentar as lições aprendidas, visando

a  melhoria  dos  processos  em  situação  semelhante  que  se  apresente,  serão

apresentadas as recomendações abaixo listadas.

5.1  Recomendação  n°  01:  Necessidade  de  uma  definição  do  modelo  de  ser

adotado pelo Serviço de Saúde do Exército para cumprimento das suas missões. É

importante que seja definida a condição final desejada do mesmo. A definição de

atividades operacionais, periciais e assistenciais de modo que não haja rivalização

entre estas atividades.
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A definição de qual a atividade a ser desenvolvida pelas OMS, pelas OCS e

PSA  em  cada  Guarnição  de  acordo  com  a  realidade  de  mercado  e  da

disponibilidade de mão de obra capacitada.

5.2  Recomendação n° 02:  A reestruturação física de uma Organização Militar de

Saúde,  deve  obrigatoriamente  levar  em  consideração,  de  forma  realista,  a

capacidade  do  Exército  Brasileiro  em  mobiliar  de  forma  perene  a  estrutura

considerada.

Visando otimizar a utilização de recursos, a priorização de uma definição de

estruturas  reais  das  Organizações  Militares  de  Saúde  às  reais  necessidades  e

capacidades das Guarnições (local e regionalmente) onde se encontram. Com isto

evita-se a subutilização e o subdimensionamento das mesmas.

Utilização  do  PASAM  de  forma  intensiva  para  mapear  as  características

físicas  e  operacionais  de  cada  uma  das  nossas  OMS  visando  assessorar  os

escalões superiores nas tomadas de decisão em relação às prioridades nas obras a

serem realizadas.

Recomendação n° 03:  A interação entre os Órgãos de Ciência e Tecnologia da

instituição Exército  Brasileiro,  com a atividade de Saúde,  tendo como objetivo  o

desenvolvimento  e  implantação de tecnologias  de ponta  no cotidiano de nossas

OMS, com menor custo e de forma mais adequada a realidade da atividade médica

militar.  A  utilização  intensiva  de  tecnologia  otimiza  os  recursos  financeiros  e

humanos.

Utilização  da  tecnologia  de  Telemedicina  para  melhora  da  qualidade  de

atendimento em guarnições isoladas e de difícil acesso, em especialidades nobres,

como neurologia, cardiologia, etc.

Recomendação  n°  04:  Nas  reestruturações  propriamente  ditas,  fica  evidente  a

necessidade de contratação de empresas civis com expertise na área de arquitetura

e  engenharia  hospitalar.  As  características  peculiares  de  tais  construções  são

evidentes e a não utilização de tal meio para o desenvolvimento dos projetos, leva

ao risco de inadequação dos mesmos às reais necessidades envolvidas.
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Recomendação n° 05: Apesar de ser uma recomendação óbvia, o fiel seguimento

das  legislações  civis  referentes  a  meio  ambiente,  combate  e  prevenção  de

incêndios, eficiência energética, manejo adequado de resíduos, entre outros, deve

ocorrer e ser buscado constantemente. Cabe a Instituição atuar de forma exemplar

nestes  aspectos,  com  constante  monitoramento  das  atividades  executadas

cotidianamente.

Utilização  das  nossas  organizações,  já  existentes,  na  análise  e

assessoramento das autoridades decisoras para a adequação as exigências atuais

para funcionamento adequado das OMS. Com exemplo a DPIMA, as CRO, etc.

Recomendação n° 06: Criação de centros de excelência em áreas e especialidades

importantes, em determinadas Organizações Militares de Saúde, desta maneira é

possível otimizar a utilização da mão de obra especializada e também das estruturas

físicas e equipamentos existentes.

Recomendação n° 07:  Desvinculação da gestão do Fundo de Saúde do Exército

das Organizações Militares de Saúde, criando-se estrutura própria para tal, levando-

se em consideração a complexidade gerencial deste Sistema e o aumento da carga

administrativa dos Hospitais.

6. CONCLUSÃO

A  determinação  de  reestruturações  físicas  a  serem  realizadas,  em

determinada Organização Militar de Saúde, são complexas não somente do ponto

de vista da análise técnica de engenharia, engenharia clínica e nas mais diversas

áreas de atuação da saúde.  Por  se tratar de um Sistema integrado, em que os

recursos são únicos, limitados e centralizados, assim como a limitação dos recursos

humanos a serem utilizados, este planejamento envolve a análise do sistema como

um todo, com priorização de recursos e pessoal de acordo com inúmeras variáveis,

que constantemente se alteram, além de surgirem novos aspectos constantemente.

A complexidade de obras de reestruturação em Organizações de Militares de

Saúde  exige  uma  participação  intensa  de  diversos  órgãos  da  Força.  O  próprio

Departamento Geral do Pessoal, junto com sua Diretoria de Saúde e a Diretoria de

Planejamento  e  Gestão  Orçamentária,  o  Departamento  de  Engenharia  e
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Construção, com diversas das suas Diretorias como a Diretoria de Obras Militares, a

Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, das Comissões Regionais de

Obra e dos Grupamentos de Engenharia, além lógico das Regiões Militares.

Por todos os aspectos levantados neste trabalho, podemos concluir também

que somente a reestruturação física de determinada Organização Militar de Saúde

não lhe garantirá um nível de resolubilidade maior. Isto se deve a grande utilização

de mão de obra especializada em funções que também são administrativas, como

perícias médicas, auditoria de contas médicas entre outras. Portanto, o ideal seria

que  uma  reestruturação  física  se  acompanhasse  de  uma  reestruturação

administrativa.

A participação e comprometimento dos integrantes de qualquer Organização

Militar  de  Saúde  desde  o  início  de  qualquer  processo  de  reestruturação  é

fundamental para que sejam levantados os dados de forma correta para a obra, para

que haja um amadurecimento institucional da OMS, para a formatação de uma nova

identidade organizacional, compatível com as novas demandas e oportunidades.

Concluímos também que, devido à complexidade envolvida em um projeto de

construção ou reestruturação de uma Organização Militar de Saúde, é importante

que  se  possibilite  a  utilização,  na  execução  de  projeto  e  obra,  de  empresa  de

engenharia  e  ou  arquitetura  com expertise  na área de  saúde.  Trata-se  de  área

específica, com tecnologia,  legislação e técnicas de construção diferenciadas em

relação a outras áreas.
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