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RESUMO

Objetivo: o estudo procura levantar as atuais referéncias gerenciais aplicadas no
modelo do Fundo de Saude do Exército Brasileiro, sua estrutura atual, a fonte de
recursos e€ a proposta de reestruturagdo deste sistema. Metodologia: estudo

descritivo de revisdo de literatura que avaliara as referéncias bibliograficas e
dispositivos legais disponiveis sobre o Fundo de Satide do Exército, funcionamento

de sistemas suplementares de satide e aplicagéo de métodos de gestao a fim de
melhorar seu desempenho. Resultados: a Exceléncia Gerencial assessorada pela

Tecnologia de Informag&o (TI) e suas ferramentas de BusinessIntelligence (Bl) sao
valiosos recursos a serem utilizados a fim de otimizar os processos desempenhados

no Fundo de Satide do Exército, gestao de seus recursos financeiros e de seus
usuarios.

Palavras-chave: gestao, Business Intelligence, Fundo de Satide do Exército.

ABSTRACT

Objective: The study seeks to pick up the current managementreferences applied in
the Brazilian Army Health Fund model, its current structure, the source of funds and
the proposed restructuring of this system. Methodology: this is a descriptive
literature review study thatwill evaluate the bibliographic references and law devices
available on the Army Health Fund, the operation of supplementary health systems
and the application of management methods to improve its performance. Results:
Management Excellence advised by Information Technology (IT) and its Business
Intelligence (BI) tools are valuable resources to use to optimize processes

performed at the Army Health Fund, manageits financial resources andits users.

Keywords: management, BusinessIntelligence, Army Health Fund.

1 Capitéo Médica da turma de 2011. Médica Pediatra formado pela Universidade

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Residéncia em Pediatria pelo Hospital de
Clinicas de Porto Alegre.
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DIAGNOSTICO ESTRATEGICO E ORGANIZACIONAL COMO FERRAMENTA
PARA APOIAR UMAPOLITICA DE SAUDE DO EXERCITO BRASILEIRO

1. INTRODUGAO

O Sistema de Satide do Exército Brasileiro encontra-se em um amplo processo

de melhoria de sua gestao que visa impedir que os custos dos encaminhamentos

superem o seu orcamento geral levando-o a um colapso financeiro?.

O Exército Brasileiro possui o maior sistema de satide prdprio do Pais,

dispondo de 16 hospitais, 4 policlinicas, 29 postos médicos, 1 odontoclinica, e

diversas unidades de atendimento desdobradas em todas as regides brasileiras,

incluindo um laboratério quimico-farmacéutico e um instituto de biologia, capaz de

produzir vacinas e soros anti-veneno (BRASIL, 2019a).

Atualmente, © sistema se encontra em uma encruzilhada de gestéo. Foram

alterados os processos de capacitacdo dos Diretores de Hospital promovendo MBA

em gestdo e as mais diversas habilitagdes para profissionais de satide e de arma,

visando proporcionar uma metodologia moderna, eficiente e eficaz na gestao dos

recursos disponiveis para a Satide Militar.*

Contudo, mesmo com essas capacitagdes e iniciativas, a administracao

esbarra nos necessarios fluxos de movimentagées que trocam os diretores de

Organizacgées Militares de Satide periodicamente e no foco que a Satide Militar

precisa ter no apoio logistico de sade em combate sua raz€oinicial de ser.‘

Tal processo gerencial nao permite que as Organizagées Militares de Satde

tenham mecanismos de gestao procedimentais, metodizados e consolidados, com

politicas de satide voltadas de forma equilibrada para o carater assistencial e

operacional do Sistema, planejadas com base em informagoes estratégicas

eficientes e confiaveis e que permitam evitar, efetivamente, as flutuagdestipicas da

administragao militar.

Existem diferengas marcantes entre a Satide Operacional (ou operativa) e a

Saude Assistencial, que vao desde finalidade, doutrina de emprego até aos

métodose a filosofia dos profissionais que trabalham em cada uma delas (BRASIL,

4980). Na etapa de desenvolvimentodesse trabalho, essa distingao ficara clara.

2 Palestra do Chefe do DGP no Simpésio de Satide 2019 (acessorestrito).
30soficiais médicos selecionados para a direcdo de hospitais precisam estar habilitados em MBA degestao

hospitalar na Fundac&o Gettilio Vargas, foi criado 0 QFE (Quadro de Formagao Especial) visando habilitar

oficiais de arma em gestao hospitalar e serem inseridosna carreira em “Y”.

4 As escolas militares (ESSEx, EsxAO e ECEME) possuem os PLADIS com foco na saude militar visando a

formagio do militar de satide e seu empregonas atividadesfinalisticas.
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Contudo, a atividade de Sade Operacional suscita uma cadeia de evacuacgao

linear, que conduz o militar abatido em combate para a retaguarda, até que encontre

o seu tratamento no escalao minimo necessario. A Satide assistencial volta-se para

os militares e civis da ativa em tempo de paz, pensionistas, dependentes e os

profissionais inativos do Exército. Merece destaque quea infraestrutura permanente

desdobrada em tempo de paz 6 a mesmautilizada para atender os dois subsistemas

(BRASIL, 2018).

Atualmente a percepgao dos militares da ativa, inativos e beneficiarios, bem

como em documentagao recente da Diretoria de Saude do Exército (DSau), é que o

Sistema de Satide do Exército deve funcionar como um plano de satide

suplementar. Em reunides e palestras ministradas para os beneficidrios da

Guarnigao de Maceid, ou mesmonapalestra ministrada pelo atual Chefe do DGP no

Simpdsio de Satide de 2019, a percepgao que se depreende da ampla maioria dos

usuarios e operadores é de que o sistema efetivamente deveria funcionar como um

plano de saude suplementar, seguindo as regras gerais e 0 rol de procedimentos na

ANS(Agéncia Nacional de Satide Suplementar) (RASIL, 2019b).

Ainda durante 0 corpo do trabalho, serao descritos os argumentos que

comprovam que o Sistema de Satide do Exército tem como base a evacuagao para

dentro do sistema prdprio implantado e nao o encaminhamento para OCSdentro da

propria Guarnigao.

Essa percep¢ao € atualmente compartilhada pelos gestores do sistema de

saude. Processos de credenciamento de OCS e PSA(Profissionais de Saude

Auténomos) sao realizados em todas as guarnigdes sem observar sistemicamente

Os processos de evacuagdo e os gustos de encaminhamento, buscando atender no

local, seus beneficiarios (BRASIL, 2008).

1.1 PROBLEMA

A Constituigao Federal de 1988 prevécincoprincipios basicos para a Saude Publica

Brasileira:

1. Universalidade;

2. Integralidade;

3. Equidade;

4. Descentralizagao; e

5. Participagao Social.
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Essesprincipios permeiam todos segmentos da Saude Nacional, dos planos de

salde suplementares aos Fundos de Satide como o do Exército, além, claro, do

SUS.

No Fundo de Satide do Exército (FuSEx) esses principios se manifestam pela

proporcionalidade no pagamento, onde seus integrantes pagam de forma

diferenciada, proporcional aos vencimentos de cada um por um atendimento

equanime,integral e universal.

O trabalho de pesquisa vai procurar aprofundar esse tema, contudo, esses

principios formam a pedra de toque do sistema e a base para a gestao de todos os

processose, em particular, a gestao financeira do Fundo.

O orgamento anual do Sistema de Satide do Exército é de 2,05 bilhdes de

reais. Desse montante, cerca de 1,2 bilhGes sao destinados exclusivamente para os

encaminhamentos para Organizacées de Sade Conveniadas (OCS).°,®

Se forem considerados 0 orgamentototal previsto para o Exército Brasileiro em

2019 (45,5 bilhdes de reais), o Sistema de satide corresponderia a 4,55% do

orgamento total do Exército. Cabe destacar que nesse orgamento da satide nao

constam osvalores destinados ao pagamento de pessoalcivil e militar que operam o

sistema.

Se também forem excluidos os valores de pagamento de pessoal do

orgamento do Exército, o percentual do sistema de satide subiria para 27,6% do

orgamento total da Forga Terrestre. Obviamente que o orgamento do Sistema, por

ter origem em diferentes rubricas (tal como o Fundo do Exército), nao é de fato

27,6% do montante orgamentario aprovado em Lei. Esse percentual serve apenas

para tragarmos um paralelo e entendermoso vulto e a importancia desse montante

para umainstituigao que sequer 6 uma operadora de satide.

Além disso, o numero de oficiais e sargentos que compdem o Sistema é de

14.677 profissionais, o que corresponde a umaparte significativa da ForgaTerrestre.

bg

Somadoa esses nuimeros, o desdobramento da rede propria de atendimento é

a maior e de maior capilaridade do Pais. Unidades de Atendimento localizadas em

Pelotées de Fronteira da Amaz6nia, por exemplo, configuram-se como a Unica

5
6 Dados de encaminhamentorelativos a 2018 - DPGO / DGP
7 Dados de encaminhamentorelativos a Jun de 2019 -DCEM / DSM / DGP
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presenga do Estado provendo o suporte em Satide para os nossos Soldados e para

a populagaobrasileira que gravita aquelas Guarnigées Militares.

Realizar a gest4o em todos os niveis de um sistema dessa magnitude, € um

desafio que se nao estiver perfeitamente alinhado, confunde assisténcia em saude

com assisténcia social, agao humanitaria com caridade, recurso publico com o

recurso privado e muitos outros vicios de administragao da maquina publica.

O Exército, ha cerca de vinte e cinco anos,introduziu ferramentas de qualidade

total e que migraram para os atuais Sistemas de Exceléncia Gerencial. Esses

sistemas importaram da administragao civil conceitos de gestao que permitiram

desenvolver, medir e definir as melhores estratégias e acdes para sistemas

complexos comoos da satide.

Entretanto, definir estratégias ou agdes sem um alinhamento de maisalto nivel

podese tornar um ajuntamentodeiniciativas que, conforme aparece na abertura dos

Programas-Padrao de Instrugdo do Exército, somente por acaso nos levariam a

algum lugar.

Logo, um sistema cadtico e complexo como o de satide do Exército nao pode

prescindir de uma Politica de Satide, formulada com base em ferramentas modernas

de gestdo e de Inteligéncia Empresarial (ou BI - BusinessIntelligence) alinhada com

Levantamentos Estratégicos, perfis epidemiologicos e com a precisao cirlrgica das

operagéesmilitares.

Diante do exposto, o problema de pesquisa que gera este artigo € como uma

Politica de Satide do Exército Brasileiro pode ser construida por meio do uso de

ferramentas de diagnéstico estratégico e organizacional?®

1.2 OBJETIVOS

Este artigo tem por objetivo geral analisar se a formulagao de umaPolitica de

Satide baseada em levantamentos construidos por meio do uso de ferramentas de

diagnostico estratégico e organizacional permitiria os gestores obterem uma maior

efetividade na aplicagdo de recursos, associada a uma maiorsatisfacao por parte de

todos os usuarios concomitantemente com o aumento da operacionalidade do

Sistema de Satide do Exército.

Com finalidade de delimitar e atingir 0 desfecho esperado para o objetivo

geral, levantou-se objetivos especificos que conduziraéo na consecuc¢ao do objetivo

8 Para 0 artigo, “Politica de Sade” envolveas linhas gerais que permitiriam os gestores em todos os
niveis definir estratégias e dessas agGes para o sistema de satide do Exército.



deste estudo, os quais sao transcritos abaixo:

a. Tragar um panorama do Sistema de Satide do Exercito;

b. Descrever a forma de levantamento e de insergao de dados no Sistema

de Registro dos Encaminhamentos e comoeles seriam usados para a tomada de

decis&o;

c. Identificar as ferramentas de Business Intteligence (\nteligéncia

Empresarial) apropriadas para elaborar um diagnéstico do Sistema;

d. Levantar os dados e os aspectos a considerar na formulagao de uma

Politica de Satide para a Forca.

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUICOES

QO Sistema de Saude do Exército compde-se de trés segmentos distintos, o

SAMMED,0 FuSEx e a PASS.

O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar dos Militares do Exército e seus

Dependentes (SAMMED), tem como foco o atendimento dos militares da ativa que

encontram-se realizando o servico militar obrigatério ou atividade de servigo em

campanha, os alunos das diversas escolas de formagao da Forga, os Ex-

combatentes da 2% Guerra Mundial e seus dependentes e dele, também, se extraem

os repasses financeiros do Governo Federal acerca dos militares e seus

dependentes que sao atendidos pelo sistema e, com isso, desafogam o Sistema

Unico de Satide (SUS).

O Fundo de Satide do Exército (FuSEx) é um fundo de carater financeiro que

foi criado em 1978 visando gerir uma contribuigaéo mensal obrigatoria que cada

militar desconta em contracheque. Com essa contribuigéo, o Fundo administra o

atendimento médico e odontoldégico para o militar e seus dependentes em todo o

territorio Nacional.

Finalmente, a Prestagao de Assisténcia e Satide Suplementar (PASS), tem

como beneficiarios os Servidores Civis do Exército Brasileiro e seus dependentes

que, tal como o FuSEx, descontam uma quantia mensal e com isso sao atendidos

na rede propria ou credenciada da Forga.

Essas trés linhas arrecadam o montante de 2,05 bilhGes de Reais ao ano e

precisam de um processo gerencial metédico e organizado para que a destinacao

dessesrecursos seja a mais criteriosa e eficiente possivel.

A administragao dessas trés estruturas é centralizada no Departamento Geral

do Pessoal, mais particularmente na Diretoria de Satide e os bragos gestores desse
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Sistema sao as Regides Militares, as Organizagées Militares de Saude e as diversas

Unidades Gestoras do FuSEx (UG FuSEx) e Unidades de Atendimento (UAt).

Atualmente, o Sistema conta com diversas Instrugdes Gerais, Instrucdes

Reguladoras, Portarias, Diretrizes e Acdes que visam organizar e disciplinar os

métodos € a gestao nos mais diversos escalées.

Contudo, mesmo com essas inimeras agdes disciplinando e regulando a

operacgaéo da Satide Militar, o Sistema carece de umaPolitica de alto nivel que

estabeleca parametros Unicos e basilares para que, do Oiapoque ao Chui, 0 Exército

possadelinear Estratégias e Agdes prdprias para suas regides sem sedistanciar das

intengdes e metas da dimensdo humanada Forga.

Um Sistema que possui um orgamento que representa 27,6% de todo o

montante da Forca e que trata de uma questao delicada que sao as vidas humanas,

nao pode ser administrado de forma empirica e sujeito as flutuagGes que problemas

sazonais provocam em estruturas complexas.

Um hospital no Rio Grande do Sul, por exemplo, néo podeintroduzir novos

procedimentos ou importar novas técnicas ou métodos sem raciocinar de forma

sistémica com a universalizagado desse novo processo. Além disso, a simples

inovagao precisa ser acompanhada daanialisecriteriosa do Perfil Epidemioldgico do

Sistema, da premissa que os beneficidrios nao sao de caraterlocal, e sim nacional e

de que, se tal procedimento for um sucesso, ele precisa ter condigao de ser levado

para Sao Gabriel da Cachoeira ou mesmo para que um recruta no Oiapoque seja

levado para Porto Alegree setratar.

Quem determina se isso é razodvel? Com base em que parametros os

recursos publicos e privados devem ser gastos?

Do exposto, verifica-se como de suma importancia 0 estabelecimento de uma

Politica de Saude para o Exército, centralizada pela Diretoria de Satide e baseada

em levantamentos estratégicos e organizacionais, ditando a intengdo da alta

administragao da Forca.

O presente artigo pretende contribuir para o Exército Brasileiro fornecendo os

motivos para que sejam usadas ferramentas modernas de gestao para a elaboragao

de uma Politica de Satide, e jogando luz sobre um assunto ainda nebuloso face a

sua complexidade.

Além disso, 0 estudo comprovara que a auséncia de umapolitica que sirva de

parametro para o delineamento de estratégias e agdes de satide equivalentes,



promove uma gestdo empirica, poucocientifica e sujeita a uma atuagao casuistica e

conjuntural.

Os argumentos com os quais se pretende pautar a elaboragdo da

argumentag&o, contribuiréo, ainda, com a melhoria de gestao de todo o sistema,

permitindo que os profissionais de saide entendam como se administra uma

estrutura de carater nacional e que a enxerguem comoalgo sistémico e nao regional

ou local.

Apresentam-se, enfim, como beneficidrios diretos desse trabalho, o

Departamento Geral do Pessoal, a DSau e os demais 6rgaos que compdem o

Sistema de Satide do Exército. Além disso, de formaindireta, a melhor compreensao

do sistema sera util para todos os integrantes do Corpo de Saude da Forca,

compreendendoo porqué de suas agées, movimentacoes,prioridades e alocagao de

recursos.

2. METODOLOGIA

2.1 REVISAO DE LITERATURA

O conceito de satide de acordo com a Organizagaéo Mundial de Sade (OMS)é

como “um estado de completo bem-estar fisico, mental e social e nao somente

auséncia de afeccdes e enfermidades’, tendo com baliza esse conceito a estrutura

organizacional para a manutengado da satide é ampla e sua gestao, complexa.

Pesquisas recentes mostram que a satide é uma dasprincipais preocupacGes das

pessoas, tornando a especializagao de seus gestores alvo de investimento das

empresasprivadas e publicas.

A constante evolugao da medicina, o desenvolvimento de novas tecnologias e

o aumento da expectativa de vida levou a um desequilibrio entre a receita e os

custos com a salide. Essa nova realidade levou os sistemas de sade publico e

privado a investir em aperfeigoamento dos seus gestores e no desenvolvimento de

tecnologias para apoiar suas decisées.

Nessecontexto, 0 conceito de Businessintelligence (Bl) e suas tecnologias tém

um papelcentral, visto que busca atingir o maximo de eficacia da estrutura com

menorcustofinal (LIMA, LIMA 2011).

O termo BIfoi utilizado pela primeira vez pelo Gartner Group em 2011 € se

refere a obtengao, organizagao e andlise de informagées de maneira sistematizada a
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fim de otimizar recursos e desempenho, identificando melhores praticas e

deficiéncias nos processos adotados (LIMA, LIMA 2011).

No ambito do Exército Brasileiro, sistemas como o Tupa, SIRE (Sistema de

Registro de Encaminhamentos) e FIGOMIS (Ficha de Informagées Gerenciais das

organizacées Militares de Satide) permitem o acesso aos dados em ternipo real,

possibilita aos gestores umaa analise mais criteriosa do desempenhodasdiversas

OMS. A sistematizagao dessas informacdes pode contribuir para uma tomada de

decisdes mais alinhada as necessidades do local.

Para fins de trabalho, o termo BusinessIntelligence e a sigla, quandoutilizada,

BI, visa manter a correlacdo do entendimento massivo de mercado.

Para a formulacao do projeto de pesquisa foram levantadas inconsisténcias no

formato e trato da satide operacional (ou operativa) e a satide assistencial e que

afetam sobremaneira a gestao do Sistema de Satide como um todo em tempos de

paz.

O sistema, conforme descrito pelo Diretor de Satide e pelo Chefe do

Departamento Geral do Pessoal, é uma estrutura baseada em uma cadeia de

evacuacaoe cujo tratamento local deve ser executado em situagdes de urgéncia ou

emergéncia.

Contudo, inconsisténcias acerca desse procedimento aparecem na Port. 235

do DGP de 10 de OUT de 2017, a qual determina que as possibilidades de

atendimento local devem ser exauridas (BRASIL, 2017).

Além disso, a satde operacional prevé em seus manuais de campanha que a

remogao de feridos é feita pelo escaléo superior em suporte ao subordinado. O

Unico momento em combate que o ferido/evacuado é levado para retaguarda é da

linha de frente para o Ponto de Concentragao de Feridos. Desse ponto, para a

retaguarda é o PS da Unidade, o PAA ou o HCmp que buscam ferido mais a frente

para trazé-lo para a retaguarda.

No campo assistencial esse procedimento nao funciona. As normativas

preveem que é 0 escaldo que se encontra com o beneficidrio a evacuar que deve

providenciar do transporte 4s vagas em OMS ou OCSnosescaloes superiores.

Contudo, os equipamentose infraestrutura disponivel so aquelas previstas para 0

combate nos manuais de campanha.

Essa dicotomia gera demora, custos, burocracia e, muitas vezes, a salide ou a

vida do paciente.
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2.2 TIPO DE PESQUISA

Este é uma pesquisa descritiva, de carater qualitativo na interface das Ciéncias

Militares, Satide, Gestéo, Analise de dados e Recursos Humanos, baseada na

revisdo de literatura narrativa e a técnica utilizada para andlise dos dados sera a

teoria fundamentada (STRAUSS, CORBIN, 2008). Por teoria fundamentada

entende-se a técnica ancorada na formulagao de teoria a partir dos dados

levantados no estudo. Neste método qualitativo, coleta de dados, analise e teoria

mantém uma completa conjugagado que deve estruturar as diferentes fases da

pesquisa, desde o desenhodoinstrumento até o momento final da apresentagao

dos resultados (STRAUSS, CORBIN,2008).

Ha criticas sobre as técnicas da pesquisa qualitativa dada facilidade em

favorecer que as percepcdes dos pesquisadores se sobreponham ao que os dados

sugerem (CHARMAZ,2009). No procedimento da microandlise, a centralidade que

os dados tém permite que eles provoquem os pressupostos tedricos da pesquisa

(STRAUSS, CORBIN, 2008). Nesse sentido, o processo de codificagao surge como

um modo de focar a andlise dos dados naquilo que também emerge

inesperadamente da empiria. Esse é um tipo de abstragao, reducao e relacao entre

os dadoscodificados que permite a diferenga entre codificagado tedrica e um tipo de

codificagao descritiva (CHARMAZ, 2009; STRAUSS, CORBIN, 2008).

Nas primeiras etapas, de cunhobibliografico, foram recuperadas os conceitos

iniciais do Sistema de Satide do Exército, suas origens, histdrico e conceito geral de

organizacao. Nesse momento, a pesquisa procurou entender como a administracao

chegou no patamar em que se encontra atualmente.

Durante a pesquisa bibliografica, a limitagado esta na disposicao dos dados

acerca dasPoliticas de Saude de carater militar. A atividade é considerada exotica e

pouco pesquisada noBrasil e na maioria dospaises, dificultando o acesso aoslivros

e documentosreferentes ao assunto.

A segundaetapa realizou um levantamento global do Sistema de Saude,civil e

militar, seu desdobramento em territério Nacional, Custos, desdobramento em

equipamentos, peculiaridades e caracteristicas do seu braco operativo e

assistencial, integrando os conhecimentos de ambos, conhecendoascaracteristicas

dos profissionais militares e mapeando a caosplexia do Servigo de Saude do

Exército dentro da assisténcia em satide brasileira, realizando a interpretagao
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narrativa destas informagdes. Esta etapa foi precedida por uma busca dos dados

referentes ao sistema de satide, sua estrutura e distribuicao nacional, normas que

orientam suaatividade e sistemas disponiveis para sua andlise critica.

Mesmo com limitagoes, acredita-se que a metodologia escolhida € acertada e

possibilita alcangar com sucesso0 objetivo final desta pesquisa.

2.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados sera realizada mediante busca em bases de dados

nacionais, Biblioteca do Exército e nos dispositivos legais desta instituigao, em sua

maioria, disponiveis ao grande publico na internet.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

3.1 INFRAESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS

O sistema de satide do exército, embora capilarizado em todoterritdrio

nacional apresenta diferengas consideraveis em suas estruturas e distribuigao de

profissionais. O numero de beneficiarios chega a cerca de 742.000, em sua maioria

domiciliados no centro-sul do pais, onde observamos também que estao a maioria

dosprofissionais de salide da Forga Terrestre.

A infraestrutura da saude foi implantada em uma época que o transporte era

precario e a ideia era prover o atendimento de satideno local ou em area proxima. A

evolugao da tecnologia médica e as novas tecnologias trouxeram para o cenario

uma possibilidade de tratar patologias que antes tinnham prognostico mais sombrio.

Os postos médicos, unidades basicas de satide se tornaram pontos de referéncia

para os encaminhamentos para OCS hospitais de maior complexidade. As novas

tecnologias trouxeram um aumento na expectativa de vida e um aumento

exponencial dos custos para manutengao da sauide da populacao.

O Exército Brasileiro possui a maior rede propria quando comparada aos

planos de satide privados ou mesmo com estrutura do SUS considerando,parte a

parte, sua segmenta¢ao em Federal, Estadual e Municipal.

Atualmente, ha uma tendéncia da rede privada em investir em redes proprias

para ofertar aos seus usuarios atendimento satisfatorio e um maior controle do custo

final do tratamento, Essa tendéncia nacional nos faz pensar que o sistema do
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Exército tem um potencial para crescer e se tornar mais eficiente no que serefere

em ao atendimento, satisfagao do usuario e redugdo de custos operacionais ja que

naotem fins lucrativos,

No quadro abaixo estéo elencadas as principais estruturas de satide do

sistema de satde do Exército e Regio Militar a que estao subordinadas, nao estdo

descritas as 102 UG FuSEx e as 490 Formacées Sanitarias, apesar de ser

preconizado que estas podem prover o queseria o atendimento basico domiciliar

para o Sistema.

Tabela 1: Distribuicgéo por Regides Militares das Unidades de Satide do Exército.
Fonte:_http://www,dsau.eb.mil.br/index.php/unidades
 

Unidade dé Satide Quantidade | Regiao Militar Quantidade por RM
 

Hospital Central do Exército (HCE) 1 1?RM
 

Hospitais Militares de Area

2*RM
 

3¢RM
 

7?RM
 

9° RM
 

11° RM
 

12? RM
 

Hospitais de Guarnigao

12 12RM
 

2?RM
 

3° RM
 

5?RM
 

7? RM N
]
=
a
l
o
w

 

8? RM
 

12? RM
 

Hospitais Gerais

41°RM
 

32 RM a
l
a
l
w

 

4®RM
 

5*?RM
 

6? RM
 

8°RM
 

10? RM
 

Hospital Militar de Resende 12 RM
 

Hospital de Campanha 12 RM
 

Policlinicas Militares  1?RM
  3° RM    
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Odontoclinica 1 1?RM :

29) 1? RM 1

2?RM 4

3° RM 7

4? RM 3

5? RM 2

6? RM 1
Postos Médicos de Guamigaéo Rh 7

8? RM 2

9° RM 3

107 RM 1

117 RM 1

12° RM 4

Laboratério Quimico-Farmacéutio 1 1° RM 3
do Exército (LQFEX)

Instituto de Biologia do Exército 1 1°RM -
(IBEX)      

A distribuigéo das unidades de satide acompanha a densidade dos

beneficiarios, que esto distribuidos de acordo com a localizagao historica dos

conflitos e necessidade de estabelecer e manterfronteiras do pais.

O fato de existir unidades de satide em todas regides militares ndo se traduz

necessariamente em maior produtividade. Faz-se necessario avaliar de maneira
mais amplaa distribuigao de recursos

e

profissionais. Além de ter a maior estrutura

propria para atendimento dos beneficidrios, também se pode contar com a maior

relagao de profissionais para cada 1000 beneficiarios quando comparamos com

profissional a cada mil habitantes no nosso pais e em alguns paises desenvolvidos.

Com esses dados podemos reconhecer a importancia da gestéo para melhor

eficacia dos recursos disponiveis.

A tendéncia em investir na formagao profissional com um perfil mais voltado

para gestao tem assumido um papel cada vez mais relevante & vern sendo alvo de

estudos para a adequac¢aoda carreira militar dos profissionais de satide, visto que

sao eles que possuem capacitacao técnica que permitiria equilibrar a que o estudo

nomina como“a balanga de gestao de uma OrganizagaoMilitar de Saude”.
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ORGANIZACAO MILITAR DE SAUDE

aay GESTOR

Figura 1: Balanca de Gestao da Organizagao Militar de Satide. Fonte: Palestra Ch DGPpara ECEME

em 26 de junho de 2019.

OPERADORES¢OPERADORES
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A premissa para uma boa gestdo é 0 conhecimento amplo dosistema, e os

instrumentos de BI (Business Intelligence) oferece ao gestor a oportunidade de

tomar decisées rapidas e mais acertadas, dentro do panorama complexo que éa

gestao em satide. A utilizagdo desse recurso ja esta amplamente difundida no

sistema de gestdo publica e privada em sade.

3.2 RECURSOS FINANCEIROS

A administragéo de um fundo de saude como o do Exército tem suas

peculiaridades e se diferencia dos planos privados no que se refere ao desconto

proporcional, auséncia de caréncias, valor absoluto das mensalidades baixo,

existéncia de uma evacuacao aero-médica desde os“pacotes basicos”, atendimento

odontolégico, trato da alta-complexidade sem burocracia é atendimento em ambito

nacional, mesmo nos mais afastadosrincdes que exijam a presenca do militar e sua

familia.

Particularmente a contribuigdo do nosso usuario, ela se faz de maneira

proporcional a sua remunerac&o, podendo esse usuario agregar beneficiarios sem

que isso represente um aumento substancial no seu percentual de desconto.

Enquanto que nos planos de satide privados os valores variam de acordo com a

idade e nimero de dependentes da maneira exponencial, seus gastos sao de

acordo com

o

contrato cobrado de forma sequencial na suatotalidade, ja no Fundo
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de Saude do Exército ha um limite mensal de forma a nado comprometer os

rendimentos e tambémlimite em tempo decorrido para cobranca, desconsiderando

os valores residuais apos alcangadoeste periodo. Essas diferengas tornam a gestéo

dosrecursosdisponiveis um desagio ainda maior.

Outro aspecto fundamentalé a relacdo entre a produgdo e o encaminhamento

praticado em cada OMS e UG FuSEx. Produgdo é o custo relativo aos

Procedimentos executados dentro do sistemaprdéprio (Hospitais, Policlinicas, Postos

Médicos e etc). Encaminhamentos sao oscustos relativos aos procedimentos nao

realizados na rede propria e pagos as Organizagées Civis de Sade (OCS)

conveniadas.

Cabe salientar que, seja a produgdo ou o encaminhamento, ambos sao

CUSTOSque oneram o Sistema de Satide. Contudo, como a produgdo tem seus

valores regulados pela tabela CISSFA (Catalogo de Indenizagdes do Sistema de

Satide das Forgas Armadas) e os encaminhamentos sdéo regulados por contratos

entre as OMS e UG FuSEx e as OCS, o resultado é que a tabela das Forcas

Armadaspratica valores 1/3 mais baratos, em média, que os contratos com as OCS.

Nesse sentido, 0 Sistema estimula 0 aumento da produgaopois isso, em tese,

permitiria tratar dos pacientes dentro da rede prépria e consequentementereduzir os

encaminhamentos.

Umadasiniciativas para aumento da produgao que esta em curso é o projeto

ATINO (Atendimento Integrado Odontoldgico). Iniciativa da 112 RM, por intermédio

da odontoclinica do Hospital Militar de Area de Brasilia, visa levar todos os militares

e beneficidrios para tratamento odontolégico e realizar um planejamento para

aumentar a satide bucal daquela Guamicao, passando a atuar mais

preventivamente e menos corretivamente, reduzindo os custos no médio prazo,

porém aumentando substancialmente a produgao e os custos dosistema no curto

prazo.

Merece destaque que esse impulso de aumento na produgao odontoldgica ou

mesmo na produgaéo laboratorial nao implicam em uma_ reducdo no

encaminhamento, uma vez que esses so dois setores cujos encaminhamentos ja
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atingiram um padrao minimoe cujos custos finais nas OCS sao muito baixos e nao

impactam significativamente na redugao de custos.

3.3 TECNOLOGIA DE INFORMAGAOE SISTEMAS DE GESTAO

Em 1996 o Departamento de Engenharia e Comunicagoes (DEC) deuinicio

ao que hoje é o Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), diretamente

subordinado ao Departamento de Ciéncia e Tecnologia (DCT), com o objetivo de

adequar e preparar o Exército para a revolucao tecnolégica o que hoje ja uma

realidade bem estabelecida. Ao CDS compete elaborar e executar projetos de

sistemas corporativos de Tecnologia de Informacao, também é responsavel pela

seguranca das informagées, manutengaodossistemas e comunicagaoestratégica.

Os gestores do Sistema de satide do Exército acessam o Painel de

Indicadores do Servigo de Satide do Exército (PI! - SSEx) que disponibiliza

informagées relevantes para apoiar o seu processo decisdrio coletado a partir do

Sistema de Registro de Encaminhamentos (SIRE), na Ficha de Informagoes

Gerenciais das Organizacgdes Militares de Saude (FIGOMIS), no Sistema de

Informagées Hospitalares, no Sistema de Pericias Médicas (SIPMED), dentre outros.

O Sistema Integrado de Gestdo (SIG) tem comoobjetivo integrar informagées

gerenciais para auxiliar nas decisdes do alto comando do Exército e foi implantado

no ambito do Sistema de Exceléncia Gerencial. Esta disponivel para todos osoficiais

generais da ativa. O Tupa é umaferramenta que permite 0 acesso dos tomadores

de decisao das OMS/UG FUSExaosdiversospainéis e relatorios ja existentes no

SIG.

Os niveis de acesso acima descritos visam a protegao da informagao e o seu

direcionamento escalonado de acordo com nivel decisério do gestor em questao.
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Figura 02: Estrutura de acesso aoPaine! de Indicadores. Portaria N°057-DGP, de 12 MAR 2018.

A limitagao das ferramentas de utilizadas esta no fato de que porseralimentado

por diversos profissionais essa heterogeneidade da formacdo e conhecimento

técnico se traduz em discrepancia entre os dados e a realidade local. As

inconsisténcias dos dados levam a um viés na avaliagdo do escaldo superior que se

traduz em umadistribuigao desigual dos recursos humanose recursostécnicos.

Atualmente os processos estado sendo reavaliados com o objetivo de aumentar

a produtividade do sistema buscando reduzir custos e a capacitagao e motivagao

dos profissionais é essencial para que se chegue a um resultadopositivo.

A carreira dos futuros gestores do sistema esta em evidéncia, ha um esforco

para que as mudangasnasuacarreira tornem essesprofissionais mais preparados

e atuantes. O conhecimento de todos os niveis da estrutura torna um gestor mais

preparado para tomar decisdes pois esta mais capacitado para considerar seus

efeitos em todos os escalées do sistema.

4. CONSIDERACOESFINAIS

A Exceléncia Gerencial € um processo que busca atingir dominios de

qualidade comoassisténcia em tempo adequado, eficiéncia, equidade,efetividade e

seguranga do beneficidrio. O Sistema de Satide do Exército tem dimensdes

continentais @ diferentes areas de atuacao (assistencial, operacional, pericial), os

gestores desse sistema sao levados a exercer atividades que essencialmente

diferem de sua formagao basica sem, no entanto, construirem um conhecimento
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baseado em experiéncias de gestdo nos diversos niveis de atendimento, e sem

oportunidade de se apropriarem dos diversos processos que tornam possivel o

funcionamento do sistema.

A tendéncia atual de substituir profissionais de satde por militares de

formacao combatente na chefia das formacées sanitarias, postos médicos ou outras

OCSnao permite o contato do jovem oficial do quadro de satide com a gestao no

nivel basico e consequentementefreia a construgdo de um gestor mais eficiente em

niveis mais elevados do sistema.

Ao chegar em sua nova unidade,os profissionais de satide sao direcionados

para atividades de acordo com a deficiéncia funcional no momento. Essa

variabilidade na atividade ndo permite a construgéo de uma sistematizagao da

gestdo. As transferéncias por Interesse Proprio sem um estudo adequado das

necessidades na origem ou no destino levam a um actimulo de profissionais de uma

determinada especialidade em algumas unidades em detrimento de outras.

A aquisigao de material e equipamentos médicos direcionados para a

atividade de um Unico profissional sem um estudo de demanda custo-beneficio ou

mesmoa garantia da permanéncia desseprofissional ou de substitutos no local leva

aum direcionamento inadequado dos recursos.

O estabelecimento de metas fabris de aumento de produgdo na odontologia

ou nos laboratérios leva a um aumento de custos sem a proporcional redugao nos

encaminhamentos(raciocinando-se que essa redugao deveria ser com valor cerca

de trés vezes superior ao produzido para sereficiente, efetivo e eficaz). Odontologia

e laboratério sAo setores do Sistema que encaminham muito pouco e cujo aumento

da produgao levaré ao aumento dos encaminhamentos,e nao sua reducao, pois UG

FuSEx nao possuem especialidades odontoldgicas suficientes e a evacuagao para

tratamentos simples se torna muito mais custosa que 0 encaminhamentolocal.

Para decisées acertadas se faz necessdrio que as informagoes que

alimentam o sistema na ponta da linha sejam fidedignas. O treinamento dos

profissionais que reportam as informagdes se torna ainda mais necessario.

Independentemente das diversas vistorias e cobrangas, os profissionais da saude

necessitam da motivagao e da real compreensdoda sua importancia no sistema.

Campanhas de Comunicagao com os publicos internos, beneficiarios do

sistema e os demais atores se fazem fundamentais para alinhar as estratégias,
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mostrar a importancia da alimentagao dos sistemas informatizados e para explicar
que o Exército Brasileiro nao possui um Plano de Saude, mas um sistema baseado
em evacuacao.

O Painel de indicadores do Sistema de Satide do Exército, ferramenta de Bl e
seus diversos relatérios necessitam de um aporte de informagdes comprometida
com a realidade das unidades de satde para que exerca a sua funcgdo de
assessorar os gestores. Considerando que os diversos relatérios fornecidos sejam
reflexo da atividade de satde local, 0 sistema necessita de gestores com preparo
técnico para sua interpretagado. O correto gerenciamento de todos os processos
envolvidos no sistema necessita de uma visao estratégica, sistémica e estruturada,
para que as medidas adotadas sejam eficazes e sustentaveis.

Tragando um paralelo entre as carreiras dentro da forga observamos que o
aspirante de arma que sai da Academia das Agulhas Negras (AMAN)é acolhido em
uma unidade onde o exercicio de sua atividade-fim é monitorado por oficiais com
mais experiéncia e seu curso é corrigido continuamente. Os oficiais de satide
formadospela Escola de Satide do Exército (EsSEx) sao direcionados as OMS onde
Sao progressivamente afastados das atividades militares e se acomodam no
exercicio de uma fungao técnica sem motivagao para manter sua atividade de oficial
militar de sade. Os que s&o designados Para atuagao nas unidades operacionais
muitas vezes sAo recebidos sem a compreens@oporparte dos seus superiores de
que necessitam da continuidade de sua formagao.

A construgdo de um Sistema de satide eficiente com objetivos claros e
formagéo de gestores preparados necessita de agdes coordenadas em todos os
escalées da forga. A exposicao gradual dos profissionais a cargos de maior
complexidade,a corregdo continua da sua trajetdria, o conhecimento construido com
experiéncia torna

o

profissional mais comprometido com a Forga.
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