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RESUMO 
A grande maioria das operadoras de Planos de Saúde lida com a tendência decrescente de suas                
receitas associada ao aumento nos gastos com a assistência à saúde de seus usuários. Demais               
variáveis agregadas ao contexto como o aumento na expectativa de vida da população e por               
consequência a maior demanda diagnóstica e terapêutica das doenças degenerativas associadas ao            
envelhecimento, a inclusão de novas tecnologias, o interesse econômico da indústria e as crescentes              
demandas jurídicas relacionadas a prestação de serviços em saúde, contribuem sobremaneira para o             
incremento dos custos da assistência à saúde. O Fundo de Saúde do Exército, pelo seu perfil de                 
financiamento próprio, pode não sofrer com a queda de receitas ou a inadimplência, mas deve estar                
atento às tendências do grande mercado que envolve a assistência à saúde, e lançar mão de suas                 
ferramentas de gestão para otimizar seus gastos preservando sua qualidade assistencial e o foco nas               
reais necessidades de seus usuários. No entanto, estratégias de hierarquização dessa assistência            
podem ser adotadas.  
 
Palavras-chave: Gestão em saúde, Alta complexidade, Variação. 
 
ABSTRACT 
Most of medicare companies deal with the downtrend in their incomes associated with increased costs               
of health care for their costumers. Other issues in this context, such as the increase in the life                  
expectancy of the population and, consequently, the greater diagnostic demand and therapy for             
degenerative diseases associated with aging, the inclusion of new technologies, the economic bias of              
the industry and as growing legal demands related delivery of health services, contribute greatly to               
increasing health care costs. The Army Health Fund, due to its own financing profile, may not suffer                 
from falling incomes or default, but must be aware of trends in the big market that involves health care,                   
and use its management tools to optimize your spending while preserving your quality of care and                
focusing on the true needs of their costumers. Nevertheless hierarchical strategies for this assistance              
can be embraced. 
 
Keywords: Health management, high complexity, Variation.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de saúde passam por mudanças e transformações importantes.          

De um lado, observa-se uma pressão crescente para a incorporação de novos            
tratamentos e tecnologias, muitas vezes sem se levar em conta o impacto sobre os              

resultados da assistência e seus custos. Por outro lado, existe a percepção de que              

os recursos para a saúde, independentemente das políticas que influenciem sua           
alocação, são limitados face às necessidades da Família Militar.  

Isso motiva o surgimento de alguns paradigmas para o gestor, no tocante a             
qual seria o melhor emprego de seu recurso humano do Serviço de Saúde,             

puramente operacional ou também assistencial. Faz-se necessário é claro, o          

enfoque em atitudes preventivas e de preservação da saúde. Porém, a racionalidade            
no emprego dos recursos disponíveis para a assistência ao usuário deve ser objeto             

de acompanhamento constante dos gestores, notadamente no que diz respeito aos           
procedimentos de alto custo. 

Num país de dimensões continentais como o Brasil, o conceito de “variação”            

(unwarranted variation) na assistência à saúde deve ser fortemente aplicado e           
levado em consideração. A variação geográfica nos cuidados de saúde entre           

grandes regiões e pequenas áreas (serviços hospitalares) tem sido encontrada          
amplamente e parece ser comum a todos os parâmetros de desempenho, incluindo            

qualidade, acesso, utilização e comportamento de saúde.  

Além disso, a variação mostrou-se comum em diferentes sistemas de saúde,           
tendo um impacto relevante na prosperidade das nações e na saúde de suas             

populações. 

Se todas as variações fossem ruins, as soluções seriam fáceis.          
A dificuldade está em diminuir a variação ruim, que reflete os           
limites do conhecimento profissional e as falhas em sua         
aplicação, preservando a variação boa que torna o cuidado         
centrado no paciente. Quando falhamos, fornecemos serviços a        
pacientes que não precisam ou não os escolheriam, enquanto         
negamos os mesmos serviços de pessoas que precisam ou         
fariam, geralmente cometendo erros muito mais caros de uso         
excessivo do que de subutilização (MULLEY, 2010). 
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1.1 PROBLEMA 

 

Considerando que os recursos a serem aplicados na assistência a saúde são            
limitados, a incorporação de novas tecnologias tende a se tornar cada vez mais             

difícil. Uma das maiores preocupações acerca dos procedimentos de alta          

complexidade, principalmente aqueles executados por técnicas menos invasivas e         
com uso de dispositivos de alto custo, é seu impacto financeiro (CARVALHO, 2016). 

Um dos grandes desafios na gestão de serviços de saúde é a manutenção do              
equilíbrio orçamentário. A grande maioria das operadoras de Planos de Saúde, sofre            

hoje com a tendência decrescente de suas receitas, associada ao já conhecido            

aumento nos gastos com a assistência à saúde de seus usuários. As demais             
variáveis agregadas ao contexto como o aumento na expectativa de vida da            

população e por consequência a maior demanda diagnóstica e terapêutica das           
doenças degenerativas associadas ao envelhecimento, a inclusão de novas         

tecnologias, o interesse econômico da indústria e as crescentes demandas jurídicas           

relacionadas a prestação de serviços em saúde, contribuem sobremaneira para o           
incremento dos custos da assistência à saúde. 

A existência de uma “inflação médica” muito superior à inflação          
normal, associada aos fatores anteriores acarretam uma       
elevação sem medida dos custos da assistência       
médico-hospitalar de forma geral, e em especial do Sistema de          
Assistência Médica aos Militares, Pensionistas e seus       
Dependentes(SAMMED). Além dos fatores acima listados, o       
SAMMED também é influenciado pela distribuição nacional das        
Organizações Militares de Saúde, cujas características regionais       
as tornam únicas. Há também uma análise conjuntural da saúde,          
com a constatação da dificuldade do recrutamento e a         
permanência de Oficiais Médicos no Exército Brasileiro, ponto        
crucial a ser solucionado nos próximos anos pela Força         
Terrestre. A necessidade de capacitação e atualização       
constante dos profissionais de saúde do Exército e de         
modernização da tecnologia utilizada pelo Serviço de Saúde são         
pontos-chave no aumento da resolubilidade e da qualidade da         
assistência à saúde prestada. (TERRA FILHO, 2013). 
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No texto acima, o autor discorre sobre custos, demanda, distribuição de           
recursos humanos e tecnológicos, no contexto da variação indesejada na prestação           

dos serviços.  

Qual seria a solução de longo prazo para melhoria da assistência à saúde             

família militar? Como ampliar a oferta de serviços especializados nos recursos           

próprios do Serviço de Saúde do Exército? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O propósito primordial desta análise é abordar os processos envolvendo a           

assistência especializada em alta complexidade aos usuários do FUSEX por parte           

de OCS (Organização Civil de Saúde) e PSA (Profissional de Saúde Autônomo)            
credenciados, o papel dos Hospitais Militares de Área nessa assistência, e propor            

alternativas para otimização da gestão destes processos. A despeito do exemplo           
citado pelo autor, não faz parte do escopo deste estudo comparar os custos             

assistenciais entre OMS (Organização Militar de Saúde) e OCS, entretanto, alguns           

aspectos dessas variáveis serão abordados.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os            

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram delimitar o encadeamento         
lógico da descrição apresentada neste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Construção de cenários e prognósticos para o Sistema SAMMED/FUSEx. 

b) Identificação de fragilidades do sistema no tocante à gestão de alta           
complexidade. 

c) Ameaças à sustentabilidade do sistema. 

d) Demonstração da importância dos recursos próprios para gestão da         

assistência de alta complexidade. 

e) Os riscos inerentes à incorporação de novas tecnologias.  

f) Ratificar a importância do PROCAP-Sau como ferramenta de gestão do          

sistema. 

g) Conclusão acerca das ações e programas que possam assessorar o processo           

decisório da gestão dos procedimentos de alta complexidade no escopo deste           
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trabalho. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Serviço de Saúde possui normas editadas através de decretos e portarias,            

orientando e determinando suas atividades assistencial, operacional e de perícia          

médica. 

No tocante ao processo de regulação dos tratamentos especializados de alto           

custo, após seguirem a cadeia de comando via Regiões Militares, são previamente            
avaliados pela Seção de Regulação e Auditoria de Contas Médicas (SRAM) da            

Diretoria de Saúde (DSAu) conforme protocolos específicos (Cadernos de Instrução)          

e consultas às câmaras técnicas da respectiva especialidade. Esse processo às           
vezes pode não ser devidamente compreendido pelo usuário ou pela rede           

credenciada. 

Alguns conflitos observados nas relações entre OCS/PSA credenciada e o           

FUSEX, devem-se, notadamente, à falta de conhecimento dos processos do FUSEX           

por parte das OCS/PSA, necessários ao controle interno destas. Situações          
envolvendo a não observância do previsto na Portaria nº 653 de 30 de Agosto de               

2005 (IG 30-32), por parte dos usuários do FUSEX, notadamente nos casos de             
urgência e emergência, também podem gerar alguns problemas à gestão do           

Sistema FUSEX. 

Por outro lado, a gestão dos recursos próprios do Sistema de Saúde do             
Exército de modo hierarquizado, no intuito de se oferecer esses tratamentos ao            

usuário, também pode contribuir de forma permanente para a melhor qualidade a            
assistência. Talvez o modelo mais bem sucedido de referência de especialidade que            

temos atualmente no Serviço de Saúde seja o Serviço de Neurocirurgia do Hospital             

Militar de Área de São Paulo (HMASP), aliando excelência técnica e formação            
profissional em Residência Médica. 

 
O Fundo de Saúde do Exército, pelo seu próprio perfil de financiamento, pode             

não sofrer com a queda de receitas ou a inadimplência de seus usuários, mas deve               

estar atento às tendências do grande mercado que envolve a assistência à saúde, e              
lançar mão de suas ferramentas de gestão para otimizar seus gastos, preservando            
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sua qualidade assistencial e o foco nas necessidades de seus usuários. Com a             
presente análise, pretende-se contribuir para os processos decisórios da gestão e           

para a sustentabilidade do sistema.  

O número excessivo de OCS/PSA credenciados, algumas vezes contratadas         

para prestação de serviços equivalentes, a despeito do suposto benefício da livre            

escolha para o usuário, pode gerar transtornos à gestão como vieses de seleção e              
indicação de terapias diversas, além das dificuldades para auditoria e consequente           

insatisfação pelo atraso nos pagamentos por parte desses credenciados. 

Deve-se sempre considerar a premissa que, quanto mais encaminhamentos         

maior a carga de trabalho dos militares de saúde das OMS em atividades de              

auditoria de contas médicas, notadamente quando se trata de procedimentos de alta            
complexidade e custo elevado. Essa atividade muitas vezes acaba “retirando” o           

militar de saúde de sua função assistencial, principalmente nas OMS com efetivos            
menores. 

Deste modo, é plausível constatar que o aumento dos encaminhamentos para           

OCS/PSA, demanda maior atividade administrativa e menor oferta de atendimento          
ao usuário por parte dos militares de saúde, com consequente aumento da demanda             

por encaminhamentos. Esse ciclo vicioso fatalmente levará o sistema à ruína. 

 

1.4   OS CONTRATOS E O SISTEMA SIRE 

Os modelos de contrato utilizados para a maioria das OCS/PSA, em tese,            
disciplina os processos referentes à autorização de procedimentos, emissão de          

guias, faturamento, glosas e pagamentos de contas. Entretanto, algumas alterações          
ou exclusões de itens normativos contratuais, no intuito de atender a demanda por             

especialidades de OCS/PSA que não aceitem os termos desse contrato padrão,           

podem gerar conflitos nos processos internos de gestão do sistema.  

Com relação ao método de cadastramento das OCS/PSA, o SIRE nos parece            

ser uma excelente ferramenta de gestão, tendo em vista a possibilidade de            
integração e correlação dos dados da OCS/PSA (CNPJ e CPF, respectivamente) e            

os procedimentos contratados. Entretanto, a maior fragilidade desse sistema nesse          

aspecto parece ser o campo valor que, estando em aberto, permite a inserção de              
dados equivocados, podendo gerar conflitos gerenciais e ocasionar retrabalhos. Por          
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mais perfeito que seja uma ferramenta de tecnologia da informação, a alimentação            
incompleta ou equivocada de sua base de dados não permitirá adequada inferência,            

tampouco sua utilização como instrumento para tomada de decisão. 

1.5  ALTO CUSTO x RECURSOS PRÓPRIOS 

 

Para a vertente operacional, no tocante às ações de comando, pode parecer            
menos complexo administrativamente encaminhar um usuário a OCS credenciada         

para a realização de um procedimento de Alto Custo, do que prover os meios para               
que o mesmo procedimento, com os mesmos materiais, sejam realizados nas           

próprias OMS. Por outro lado, devemos considerar que nosso recurso humano, via            

de regra, tem caráter local transitório, seja pelas movimentações ou pelo           
desligamento de militares temporários, algumas vezes não permitindo a         

continuidade dos serviços ofertados. Entretanto, essa modalidade de “variação”         
acerca do recurso humano militar em saúde, não pode ser impedimento ao            

desenvolvimento da capacidade instalada e do parque tecnológico das OMS          

hierarquizadas para atendimento em alta complexidade, pois esse recurso humano          
pede ser suprido no meio civil via credenciamentos restritos à prestação de serviço. 

 

Considerando os avanços em novos diagnósticos e terapias,        
haverá uma crescente demanda por estudos econômicos na        
área de saúde e na área de cardiologia em especial; levando em            
conta, também, que muitos destes avanços demandam       
consideráveis recursos da sociedade. (BALBINOTTO NETO-      
SILVA, 2008). 

 

1.6   SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA 

 

Assim como qualquer operadora do mercado, estamos sujeitos a todos os           
fatores relacionados ao aumento exponencial dos custos na assistência à saúde.           

Uma vantagem estratégica em relação a elas talvez seja não estar, por enquanto,             
sujeito à regulação direta da ANS.  

É fundamental para a sustentabilidade do sistema no longo prazo, a adoção de             

medidas que resultem na redução dos custos de encaminhamentos para OCS/PSA           
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e, principalmente, no aumento da capacidade de atendimento da demanda por           
serviços especializados pelas OMS, notadamente àquela referente os        

procedimentos de Alto Custo. 
 

2 METODOLOGIA 

Como modelo dessa análise, seguimos o escopo de algumas especialidades          
de alta complexidade e que lidam com procedimentos eletivos de alto custo            

(Cardiologia Intervencionista, Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardiovascular e       
Neurocirurgia). 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa           

qualitativa, tipo descritiva, tendo por objetivo desenvolver uma compreensão inicial,          
gerar diagnósticos e estratégias aplicáveis à gestão da assistência em alta           

complexidade no âmbito do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, valendo-se           
para tal de pesquisas documentais, estudos de caso e análise conjuntural.  

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os instrumentos utilizados por este es as pesquisas e levantamentos de           
dados junto ao DGP/DSau e alguns dos Hospitais Militares de Área do Exército             

Brasileiro. 

A revisão de literatura desse estudo considerou estratégias básica de gestão           
de custos e recursos humanos na assistência a saúde, legislação do sistema            

SAMMED/FUSEx e instruções de auditoria da Diretoria de Saúde. 
A revisão de literatura, foi centrada notadamente na legislação e normas           

institucionais, foi realizada com o intuito de traçar um paralelo entre a gestão da              

assistência de alta complexidade no Serviço de Saúde do Exército e a experiência             
profissional do autor. 

Foram utilizadas as palavras-chave gestão em saúde, alta complexidade,         
variação, custo-eficácia, tomada de decisão, custo assistencial, novas tecnologias,         

envelhecimento, cardiovascular, recursos humanos em saúde, dentre outras,        

juntamente com seus correlatos em inglês, na base de dados PubMed, Scielo e em              
sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de            
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Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do            
Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português e inglês. O            

produto das buscas foi complementado pelas portarias relacionadas à gestão do           
sistema SAMMED/FUSEx, pelos Cadernos de Instrução de Auditoria previamente         

citados e por relatos de experiência profissional e acadêmica do autor. 

 
a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à assistência em           
alta complexidade, estratégias de gestão e tomada de decisão; 

- Portarias do Exército relacionadas a auditoria, gestão e oferta de           

atendimento do Serviço de Saúde; 
- Trabalhos de Conclusão de Curso da Escola de Comando e Estado Maior do              

Exército realizados por Oficiais do Serviço de Saúde, com foco em gestão, auditoria             
e recursos humanos. 

 

b. Critério de exclusão:  
- Estudos cujo escopo fosse relacionado estritamente à gestão de saúde           

privada, sem correlação com a medicina assistencial do Serviço de Saúde. 
- Estudos de gestão em saúde cujo objeto central estivesse relacionado           

exclusivamente à medidas preventivas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A contratação de serviços médico-hospitalares por meio de pacotes a preço           

fixo é uma tendência inexorável. Todas as operadoras de planos e seguros de saúde              

estão buscando um melhor controle sobre seus custos com assistência, e a            
contratação de pacotes é um método eficaz, pois possibilita conhecer          
antecipadamente o valor que será gasto em cada procedimento. 

Preferencialmente, os pacotes não devem fazer exclusões ou permitir         

cobranças por serviços extraordinários ou decorrentes de intercorrências, pois         
necessariamente não levam a discussão ou glosa.  

Os pacotes também representam uma economia administrativa intangível        
para o gestor, e também para o credenciado, uma vez que elimina etapas do              
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processo e trabalho dispendido para o fechamento da conta, cujo valor já está             
previamente acertado em contrato. Particularmente, para a equipe gestora do          

sistema, representa menos retrabalho aos seus integrantes, permitindo mais         
celeridade em outros processos.  

Protocolos de conduta em especialidades de Alta Complexidade definindo a          
previsão de despesas com procedimentos a ser executados em cada tipo de            

patologia (honorários, diárias, taxas, medicamentos, materiais, gases, enfermagem,        
etc) e, também, as rotinas administrativas relacionadas com a internação, clínica ou            

cirúrgica, devem ser elaborados por comissões médicas, de cada especialidade,          

assessorados pelos gestores do sistema, assim como custeados e auditados, antes           
da negociação dos pacotes com as OCS/PSA credenciadas. Alguns desses          

protocolos estão atualmente estabelecidos por Câmaras Técnicas de Especialidade         
da Diretoria de Saúde e disponíveis nos Cadernos de Instrução de Auditoria em             

Neurocirurgia (Portaria nº 168-DGP, de 24 de Julho de 2019) e Cirurgia Cardíaca,             

Cirurgia Vascular, Endovascular e Hemodinâmica (Portaria nº 150-DGP, de 24 de           
Julho de 2020), ambos publicados pelo Departamento Geral de Pessoal. 

O impacto que as despesas com OPME (Órteses, Próteses e Materiais           

Especiais) representam nos custos de assistência à saúde de seus usuários não é             

novidade para os gestores. Algumas outras variáveis devem ser consideradas          
quando analisamos caso específico do nosso sistema.  

Em nosso escopo de gestão, temos a responsabilidade de gerenciar a           
assistência à saúde de um universo com centenas de milhares de vidas, distribuído             

por todo território nacional, por meio de Unidades Gestoras com distribuição           

semelhante. Sabemos da variação nos preços dos OPME, muitas vezes o mesmo            
item, do mesmo fabricante, nas diversas regiões do País. Mais uma vez se aplica o               

conceito de “variação injustificada” no quesito OPME. 

Não há como prescindir de uma estrutura especializada e centralizada para           

acompanhamento do mercado de, cotação e aquisição desses produtos conforme          

demanda. Esse papel tem sido desempenhado em parte pela SRAM/DSau. Nesse           
contexto, uma proposta de centralização no sistema de aquisição desses materiais           

conforme previsto para nos Cadernos de Instrução pode nos proporcionar uma           
grande vantagem estratégica nas negociações, minimizando as variações regionais         
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inerentes a cada UG FUSEx, podendo proporcionar uma importante logística de           
aquisição/distribuição dos materiais para procedimentos eletivos de alto custo.  

No tocante a proposta de gerenciamento de rede, uma abordagem baseada           
em pesquisas de satisfação dos usuários, relação custo-eficácia e qualidade dos           

serviços prestados, se faz necessária para seleção dos serviços e prestadores de            

maior relevância para os usuários. A concentração do atendimento aos usuários           
numa menor rede credenciada dispende menor mobilização dos agentes gestores          

do sistema, aprimoramento na execução dos processos de auditoria (principalmente          
com relação ao recurso humano), além de oferecer uma melhor posição de            

negociação para o sistema em novos contratos. Uma rede credenciada menos           

“inchada” facilitaria, por exemplo, a execução da auditoria in loco. 

Entretanto, nos é claro que, o processo de gerenciamento da rede           

credenciada do sistema FUSEX, impreterivelmente se inicia na avaliação dos          
recursos próprios do Serviço de Saúde do Exército, sua capacidade instalada não            

utilizada e suas peculiaridades regionais. 

A estratégia de Gerenciamento da Rede a ser adotada, necessitará de análise            
jurídica detalhada, no que diz respeito aos requisitos para o edital de            

credenciamento e critérios de seleção, conforme legislação em vigor.  

O FUSEX, a despeito de sua modalidade de financiamento, não pode           

prescindir de ferramentas gerenciais adotadas com sucesso por operadoras e          

seguradoras no mercado. Assim como qualquer operadora do mercado, estamos          
sujeitos aos mesmo riscos relacionados ao aumento exponencial dos custos na           

assistência à saúde, mesmo não estando sujeito à regulação da ANS como essas             
operadoras. 

Experiências prévias envolvendo convênios com operadoras privadas de        

saúde em algumas Regiões Militares (Exemplo: Unimed) não foram bem sucedidas           
e não atingiram a custo-efetividade desejada. Alguns estudos recentemente         

realizados na Escola de Comando de Estado Maior por Oficiais Superiores do            
Serviço de Saúde apontam propostas de Parceria Público-Privada (PPP) como uma           

solução para a crescente demanda de assistência médica e redução dos           

encaminhamentos. Essa premissa abriu a oportunidade para o exercício de          
atividades por OCS dentro das OMS, notadamente nos procedimentos de alta           
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complexidade, obviamente não impactando na redução do número de         
encaminhamentos.  

O estudo sobre a conveniência e oportunidade da contratação de uma PPP            
envolve desde as análises preliminares das necessidades, passando pela         

comparação com alternativas à sua realização, até a justificativa da sua adoção            

(NUNES, 2015). 

Respeitosamente, manifesto discordância veemente a esse modelo, uma vez         

que o mesmo não tem se mostrado custo-eficaz, tampouco sustentável no longo            
prazo, podendo ainda envolver conflitos de interesse incompatíveis com a lisura da            

administração. 

Tal afirmação foi comprovada em nossa atividade pela simples comparação          
dos custos referentes a procedimentos de baixa e média complexidade em           

estimulação cardíaca artificial, mas envolvendo OPME de alto custo, realizados no           
Hospital Militar de Área de Campo Grande (HMilACG) no ano de 2016, onde apesar              

de um número reduzido de procedimentos (devido à demanda local) foi possível            

uma economia considerável para o sistema. 

 

 

GRÁFICO – Comparativo dos custos totais de cada tipo de procedimento em estimulação cardíaca              
artificial realizados no HMilACG no ano de 2016. 
MP – Marcapasso. CDI – Cardiodesfibrilador implantável. 
* Média de custo do procedimento em OCS considerando o valores de OMPE na tabela               
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SIMPRO-Jan/2014 e Tabela de Honorários Médicos CBHPM/2010. 
** Economia estimada pela realização do procedimento em OMS, considerando o custo da OPME em               
pregão, uma vez que não há o acréscimo do Honorário Médico. 
 

Fonte: O autor. 

 

Por outro lado, a prestação de serviço por intermédio de profissionais           

credenciados utilizando a capacidade instalada das OMS e a logística institucional           
para aquisição dos insumos necessários a assistência em alta complexidade aos           

usuários em conformidade com a legislação, representa alternativa viável e dentro           

do princípio da economicidade.  

A realidade atual do mercado de medicina no Brasil oferece ao Serviço de             

Saúde do Exército um diferencial atrativo ao ingresso de especialistas em busca de             
um padrão superior em qualidade para o exercício profissional. Tal constatação se            

comprova pela observação das classificações finais do último concurso de admissão           

ao Curso de Formação de Oficiais da Escola de Saúde do Exército, onde             
observamos o interesse de profissionais de especialidades dentro desse escopo,          

incluindo cirurgia vascular e cardiologia intervencionista. Isso nos proporciona uma          
perspectiva positiva de médio prazo no tocante à disponibilidade e distribuição dos            

recursos humanos dessas especialidades nas OMS. 

A Portaria nº 726, de 7 de outubro de 2009, do Comandante do Exército,              
estendeu aos Hospitais Militares de Área a oferta de assistência em especialidades            

de alta complexidade como neurocirurgia, cirurgia vascular e cirurgia cardiovascular,          
até então concentradas no Hospital Central do Exército.  

Considerando a distribuição dos Hospitais Militares de Área do território          

nacional, assim como do universo de usuários do sistema SAMMED/FUSEx por           
região, seria plausível planejar uma oferta equânime desses serviços de alta           

complexidade nos Hospitais Militares de Área de São Paulo, Porto Alegre e Recife,             
por exemplo.  

Para tal planejamento, far-se-á necessário um estudo aprofundado de dados          

como número de usuários por região militar, classificação por faixa etária, demanda            
por serviços especializados/encaminhamento, distribuição dos recursos humanos       

qualificados nas especialidades/áreas de atuação de interesse e a capacidade          
instalada de cada Hospital Militar de Área. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,            
espera-se que o presente relato ofereça proposições a serem consideradas acerca           

da assistência em alta complexidade. Identifica-se que um dos grandes desafios na            

gestão dos serviços de saúde é a manutenção do equilíbrio orçamentário. Se por um              
lado as operadoras de Planos de Saúde privados apresentam dificuldades em           

equilibrar a tendência decrescente das receitas aumento nos gastos com a           
assistência à saúde de seus usuários.  

Algumas variáveis agregadas ao contexto assistencial como o aumento na          

expectativa de vida da população e por consequência a maior demanda diagnóstica            
e terapêutica das doenças degenerativas associadas ao envelhecimento, a         

incorporação de novas tecnologias, o interesse econômico da indústria e as           
crescentes demandas jurídicas relacionadas a prestação de serviços em saúde,          

contribuem sobremaneira para o incremento dos custos da assistência à saúde.  

A respeito das doenças relacionadas ao envelhecimento, essa variável deve          
priorizada em nosso universo, tendo em vista se tratar de uma população onde se              

prima pela adoção de hábitos saudáveis, vigor físico, o que certamente contribui            
para a longevidade dos militares e seus familiares, usuários do sistema. 

O Fundo de Saúde do Exército, pelo seu próprio perfil de financiamento, pode             

não sofrer com a queda de receitas ou a inadimplência de seus usuários, mas deve               
estar atento às tendências do grande mercado que envolve a assistência à saúde, e              

lançar mão de suas ferramentas de gestão para otimizar seus gastos, preservando            
sua qualidade assistencial e o foco nas necessidades de seus usuários. 

A solução de longo prazo para melhor custo-eficácia na gestão da assistência            

em alta complexidade à família militar inexoravelmente passará pela ampliação da           
oferta desses serviços nos seus recursos próprios e pela qualificação dos           

respectivos especialistas do Serviço de Saúde do Exército.  

O universo dos militares do Serviço de Saúde, notadamente dos médicos, é            

bastante heterogêneo no tocante à vocação para atividades assistenciais,         

operacionais ou administrativas. Cabe aos órgãos gestores desse recurso humano          
identificar e enquadrar essas vocações nas necessidades do serviço.  
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E qual será a “necessidade do serviço”?  

Independente da prioridade estabelecida pelas ações de comando, é         

fundamental para a sustentabilidade do sistema no longo prazo a adoção de            
medidas que resultem na redução dos custos de encaminhamentos para OCS/PSA           

e, principalmente, no aumento da capacidade de atendimento da demanda por           

serviços especializados nas OMS, notadamente os procedimentos de alto custo (alta           
complexidade). 

Ou seja, é essencial para a sobrevivência do sistema, e consequente garantia            
de atendimento para as gerações futuras, que a assistência à saúde da Família             

Militar seja, cada vez mais, prestada pelo seu “recurso próprio”, o Serviço de Saúde              

do Exército. 
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