
PROJETO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO EXÉRCITO 
 

Guilherme Teodoro Gomes Lourenço1* 
 
 

RESUMO 
O câncer é umas das principais doenças crônicas e, dentre elas é a doença crônica que se espera                  
um aumento significativo de incidência. Esse aumento de casos de oncológicos requer medidas de              
planejamento estratégicas capazes de absorver essa demanda por tratamento, principalmente          
radioterapia, que necessita de investimentos em equipamentos e em recursos humanos qualificados.            
O atual cenário da radioterapia no Serviço de Saúde do Exército é escasso atualmente de recursos                
estruturais, como também de recursos humanos, bem como ausência de previsibilidade para estimar             
um cenário futuro. Esse estudo salienta a necessidade de ampliação dos serviços de Radioterapia no               
Exército, uma vez que atualmente, o Brasil vive uma conjuntura de envelhecimento da população que               
se relaciona diretamente com aumento de doenças como o câncer. O atual parque tecnológico da               
Radioterapia no Exército demanda uma urgência gestacional com a finalidade de expansão da             
Radioterapia no Serviço de Saúde do Exército. 
 
Palavras-chave: Radioterapia. Radioterapia e Estatística. Oncologia. Projeto de Expansão da 
Radioterapia . 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Cancer is one of the main chronic diseases and, among them, it is the chronic disease that is                  
expected to increase significantly in incidence. This increase in cancer cases requires strategic             
planning measures capable of absorbing this demand for treatment, mainly radiotherapy, which            
requires investments in equipment and qualified human resources. The current scenario of            
radiotherapy in the Army Health Service is currently scarce of structural resources, as well as human                
resources, as well as a lack of predictability to estimate a future scenario. This study highlights the                 
need to expand Radiotherapy services in the Army, since Brazil is currently experiencing an aging               
population that is directly related to the increase in diseases such as cancer. The current technology                
park for Radiotherapy in the Army demands a gestational urgency in order to expand Radiotherapy in                
the Army Health Service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho terá como objetivo apresentar ao leitor a necessidade de            

um projeto para expansão de serviços de Radioterapia nas Organizações Militares           

de Saúde. Trata-se de um estudo com o objetivo de ampliar a assistência oncológica              
em Hospitais Militares, atendendo as demandas de cada região do Brasil.  

A implantação de equipamentos de Radioterapia com a criação de           
infraestrutura nas OMS visa a redução da dependência do FuSEx de encaminhar o             

tratamento radioterápico para OCS, com parques tecnológicos até mesmo         

defasados e com um custo de tratamento elevado, onerando financeiramente os           
usuários do FuSEx.  

Havendo necessidade de implementação de uma estratégia para a aquisição           
de equipamentos e de recursos humano qualificado para atender uma demanda           

cada vez maior de novos casos de câncer. Segundo uma projeção da International             

Agency for Research Cancer (IARC), no Brasil, em 2030 haverá 733.340 novos            
casos de câncer, representando um aumento de aproximadamente 54% em          

comparação com 2015.  
Neste contexto, há necessidade de criação de opções estratégicas para se           

adequar a um crescimento de demanda de tratamento oncológico, para isso, a fim             

de elucidar essa questão, há como modelo o Plano de Expansão da Radioterapia no              
SUS e até mesmo avaliar parceria com o Sistema Único de Saúde. 

Sobre este assunto, usando como referência a Portaria MS/SAS n° 140, de 27             
de fevereiro de 2014, deve-se haver uma razão de um estabelecimento de saúde             

radioterapia para atendimento de 500 mil habitantes. Em vista, disso se adequando            

a realidade do Exército, inicialmente deveria ter um estabelecimento de Radioterapia           
em cada OMS com Serviço de Oncologia previamente estabelecido. 

1.1 PROBLEMA 

Para a realização de um estudo capaz de trazer contribuições úteis ao            

Exército Brasileiro, faz-se necessária a definição da realidade deficitária de Serviços           
de Radioterapia no EB para uma projeção de alta demanda de novos casos             

oncológicos no futuro. Isto posto, será apresentado, uma estratégia de          

implementação de expansão da Radioterapia no Serviço de Saúde do Exército.  
A Doutrina de Saúde erroneamente classifica a especialidade de Radioterapia          
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como um Serviço Quartenário, ou seja, restrito ao Hospital de último escalação            
acarretando a centralização do Serviço de Radioterapia a apenas 1 Hospital. Tal            

postura contrapõe a disponibilização de Serviços de Radioterapia aonde há maior           
demanda, ou seja, aonde já existem Serviços de Oncologia já estabelecidos que            

necessitem de tratamento radioterápico conjuntamente com o tratamento        

quimioterápico. 
Para ocorrer à aquisição dos Aparelhos de Radioterapia, os Hospitais deverão           

se adequar uma área propicia para instalação desses serviços de Radioterapia.           
Segundo os modelos arquitetônicos do projeto de Expansão da Radioterapia do           

SUS, por exemplo, a elaboração da Estrutura arquitetônica de um Serviço de            

Radioterapia requer premissas das legislações vigentes e quando for um projeto de            
ampliação, necessita de 210m² de área de ampliação e no caso de projeto de              

construção, de 700 m² a 960 m².  
  

 
Figura 1 – Projeto Arquitetônico – Serviços de Radioterapia  
Fonte: Plano de Expansão da Radioterapia – Ministério da Saúde 

 
Na ausência de área para instalação do setor de radioterapia, uma           

possibilidade é a instalação subterrânea, acarretando em uma economia nos custos           

da espessura de concreto do Bunker do acelerador linear.  
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Figura 2 – Detalhe planta baixa do Bunker 
Fonte: Plano de Expansão da Radioterapia – Ministério da Saúde 

 
Figura 3 – Detalhe – Corte Esquemático Bunker 
Fonte: Plano de Expansão da Radioterapia – Ministério da Saúde 

Os modelos estimados para planejamento de aquisição de novos          

equipamentos, ampliação e equipamentos, utilizados pelo SUS demonstram que o          
maior gasto temporal para adquirir tais equipamentos são ordem de serviço, obra e a              

chegada do equipamento. 
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Figura 4 – Etapas/Prazos 
Fonte: Plano de Expansão da Radioterapia – Ministério da Saúde 

1.1 OBJETIVOS 
 

Atualmente, a estrutura militar de saúde assume uma Organização baseada          
apenas pelo nível de complexidade, devido a isso não apresenta capacidade de            

reorganização para mudanças temporais, como por exemplo, de acordo com a           

demanda. Tal fato provoca um gasto mais elevado do Serviço de Saúde com             
tratamentos encaminhados para OCS. 

1.2 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Atualmente, a estrutura militar de saúde assume uma Organização baseada          

apenas pelo nível de complexidade, devido a isso não apresenta capacidade de            
reorganização para mudanças temporais, como por exemplo de acordo com a           

demanda. Tal fato provoca um gasto mais elevado Serviço de Saúde com            
tratamentos encaminhados para OCS. 

Neste contexto, a capacidade de readaptação, utilizando como modelo o          

Projeto de Expansão da Radioterapia adotado pelo SUS surge com uma perspectiva            
para enfretamento do futuro colapso do Tratamento Oncológico no Serviço de Saúde            

do Exército. Esse estudo pretende atualizar os gestores para proporcionar uma           
modernização organizacional do Serviço de Saúde, em vista da necessidade de           

expansão da Radioterapia, construindo uma solução para a atual estrutura deficitária           

de Serviços de Radioterapia no Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. 
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Segundo o Word Health Organization, a perspectiva de um cenário futuro de            
ampliação de novos casos oncológicos demonstra a necessidade de readequação          

do Serviço de Saúde do Exército na ampliação do parque assistencial de tratamento             
oncológico. 

 

 

 
Figura 5 – Cancer Tomorrow (Câncer no Futuro) 
Fonte: International Agency for Research on Cancer– World Healh Organization 

A realidade Brasileira segundo dados da WHO, as Taxas Estimadas de            

incidência padronizadas por idade em torno de 217/100mil habitantes explicitam a           
alta incidência de acometimento de câncer na população. Dentre esses câncer os            

seis tipos mais prevalentes de câncer presente na nossa população podem ser            
tratados com Radioterapia, dessa forma caracteriza a importância da expansão dos           

Serviços de Radioterapia no Exército Brasileiro.  
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Figura 6 – Taxas Estimadas de incidência padronizadas por idade  
Fonte: International Agency for Research on Cancer– World Healh Organization 

 

Figura 6 – Taxas Estimadas de incidência padronizadas por idade no Brasil 
Fonte: International Agency for Research on Cancer– World Healh Organization 
 
Fonte: International Agency for Research on Cancer– World Healh Organization 

O presente estudo pretende-se contribuir para o EB e sua modificação da            
doutrina de distribuição de serviços de radioterapia de acordo com a demanda.            

Pretende-se, ainda, obter, como contribuição, diminuição de custo com a ampliação           
de novos serviços utilizando como modelo estratégico o projeto de expansão da            

radioterapia no SUS. Atualmente os custos para o tratamento quase que triplicaram            
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segundo o advento de novas tecnologias de Radioterapia, como a Radioterapia de            
Intensidade Modulada (IMRT/Rapid Arc), que permite uma irradiação bem localizada          

na região localizada do Tumor, mitigando uma dose de irradiação em órgãos            
saudáveis próximo ao local aonde ocorre o tratamento, reduzindo os efeitos           

colaterais da radioterapia e consequentemente reduzindo o custos do FuSEx com           

terapias mais onerosas que tratem esses efeitos colaterais. 
Além disso, a introdução do uso da Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT)             

que permite a realização de uma tomografia computadorizada com o paciente           
dentro do aparelho, antes da irradiação, permiti entregar uma dose de irradiação            

com mais precisão na região do tumor e, também checar o posicionamento e             

diminuir o número de sessões de tratamento para muitos pacientes. Com esses            
avanços, que aumentam o custo do tratamento, permitem hipofracionar vários          

tratamentos podendo reduzir a duração do tratamento de 30-40 dias para 15-20            
dias.  

Por exemplo, somente a Radiocirurgia para lesões no crânio (SRS) e em            

outras regiões do corpo (SBRT), com custos 3x maiores do que o tratamento             
convencional, permite o tratamento em apenas de 1 a 5 dias, dependendo de cada              

caso.  
O cenário atual da radioterapia perpassa com a aquisição dessas altas           

tecnologias com custos elevados que atualmente e em longo prazo já acarretam um             

aumento de gastos com o tratamento de radioterapia. 
Por fim, o presente estudo se constituirá em um trabalho que abordará o             

aumento de novos parques tecnológicos de radioterapia, com uma reestruturação          
em um futuro próximo, afim de absorção da demanda. Assim, a maior contribuição             

deste trabalho será o fato de criar novos serviços de tratamentos de radioterapia.             

Apresentam-se, portanto, como reais beneficiários do presente trabalho, o EB;          
através de redução de custos em um futuro próximo. 

2 METODOLOGIA 

A fim de enfrentar o custo elevado do tratamento de saúde com a evolução de               

novas abordagens de tratamentos oncológicos e, consequentemente aumento de         
custo. E em vista da projeção de aumento de novos casos de câncer nas próximas               

décadas, há necessidade de expansão do serviço de radioterapia. Para viabilizar a            

consecução do objetivo geral de estudo, adota-se o modelo estratégico, empregado           
pelo SUS, dessa maneira foram formulados os objetivos específicos, abaixo          
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relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo         
apresentado neste estudo: 

a) Identificar as projeções, feitas por especialistas, em âmbito do cenário          
internacional; determinando aumento de novos casos oncológicos; 

b) Reconhecer, a partir da atual conjectura, as principais previsões de          

emprego do EB para os próximos 10 anos, verificando se há coerência com as              
hipóteses no cenário do SUS, compatíveis com a força terrestre; 

c) Identificar os possíveis soluções para atender as necessidades do         
FuSEx, quanto à sua consciência econômicas, a partir da previsão de aumento            

crescente de custos; 

d) Prognosticar as pretensões de ampliação do tratamento oncológico,        
quanto à sua consciência econômica, no ambiente nacional para os próximos 10            

anos; 
e) Formular uma proposta para a distribuição e emprego adequados do          

parque tecnológico de novos serviços de Radioterapia, de acordo com cada Região            

Militar, coerentes com o atual nível de demanda. 

f) Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução         

para o problema, esta pesquisa utilizará dados fornecidos pelo FuSEx,          
permitindo a análise, argumentação e discussão de resultados. 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o           

problema, esta pesquisa utilizará dados fornecidos pelo FuSEx, permitindo a análise,           
argumentação e discussão de resultados. 

A melhor forma de abordagem do problema, principalmente, será através de           
dados quantitativos do atual cenário, verificando gargalos assistenciais, dessa         

maneira, permitindo a compreensão das necessidades do Serviço de Saúde do           

Exército Brasileiro. 

3 DISCUSSÃO 

As projeções de crescimento de novos casos oncológicos perpassam sob a           
perspectiva de ampliação da assistência, necessitando investimento de recursos         

financeiro e humanos em uma mão de obra qualificada: radioterapeutas,          
físico-médicos e tecnólogos e técnicos em radioterapia; profissionais habilitados para          

o exercício na atividade radioionizante. Em vista de, no atual panorama, existir uma             

capacidade instalada reduzida de centros oncológicos no Serviço de Saúde, isso           
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traduz em parâmetros deficitários de custo para o Exército Brasileiro.  
O planejamento da Expansão requer um investimento financeiro significativo          

relacionado ao nível de complexidade dos equipamentos, instalação e a criação de            
uma estrutura capaz de manter a manutenção das máquinas de radioterapia. Um            

estudo da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) demonstra que o             

capital investido em radioterapia traz retorno na proporção de quase 3 vezes em 10              
anos. Dessa maneira, mostra que a implementação da expansão a curto prazo            

necessita de um investimento alto, mas o retorno financeiro a longo prazo é             
alcançado ,em média de 3 anos, após a instalação dos Serviços de Radioterapia.             

Neste mesmo estudo também demonstra que o planejamento deve ser de longo            

prazo, considerando aspectos de transição demográfica e epidemiológica.  
Incentivos na ampliação do parque oncológico seria o ponto crucial para           

gerenciar a projeção de alta demanda de novos casos oncológicos, no entanto,            
atualmente, visualiza-se um cenário sem projeção de ampliações e, até mesmo           

ausência de modernização nos serviços de radioterapia já instalados. Assim, não há            

perspectivas de manejo da previsível crise, no ponto de vista de custos de             
tratamento. 
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