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RESUMO 
 
 

O presente trabalho terá como objetivo discutir a formulação e utilização dos Planos de 

Saúde como instrumento estratégico de gestão para o SAMMED/FuSEx. Serão 

avaliadas variáveis como análise situacional e elaboração de objetivos, diretrizes, 

metas e indicadores. O planejamento em saúde se mostra um relevante mecanismo de 

gestão e orientação no sentido de buscar a melhoria contínua do SAMMED/FuSEx. O 

objetivo deste trabalho é mostrar o impacto da gestão em Saúde para os Planos de 

Saúde, sendo dado maior ênfase para o SAMMED/FuSEx, que é o principal foco deste 

trabalho, mais precisamente a análise dos dados dos Planos de Saúde como 

instrumento de gestão, o que leva, após uma análise destes dados, uma conclusão e a 

formulação de um plano estratégico de reorganização e aprimoramento constante da 

gestão em saúde no âmbito do Exército Brasileiro.  

 

Palavras-chave: SAMMED/FuSEx. Gestão em saúde. Planos de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This paper aims to discuss the formulation and use of Health Plans as a strategic 

management tool for SAMMED/FuSEx. We will evaluate variables such as situational 

analysis and elaboration of objectives, guidelines, targets and indicators. Health 

planning is a relevant management mechanism and guides us towards the constant 

improvement of SAMMED/FuSEx.The objective of this work is to show the impact of 

health management on Health Plans, with greater emphasis on SAMMED/FuSEx, which 

is the main focus of this work, more precisely the analysis of data from Health Plans as 

a management tool , which leads, after analyzing these data, to a conclusion and the 

formulation of a strategic plan for the constant reorganization and improvement of 

health management within the Brazilian Army.  

 

Keywords: SAMMED/FuSEx. Health management. Health insurance. 
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FERRAMENTA PARA APOIAR UMA POLÍTICA DE SAÚDE DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO 

 
CAP LUCAS BARTHOLOMEU CAMPOS BARRA 

MAJ MARCIA FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho terá como objetivo discutir a formulação e utilização dos 

Planos de Saúde como instrumento estratégico de gestão para o SAMMED/FuSEx. 

Avaliaremos variáveis como análise situacional e elaboração de objetivos, diretrizes, 

metas e indicadores. O planejamento em saúde se mostra um relevante mecanismo de 

gestão e nos orienta no sentido de aperfeiçoamento constante do SAMMED/FuSEx. 

O objetivo deste trabalho é mostrar o impacto dos dados dos Planos de Saúde 

como instrumento de gestão, definindo uma estratégia de reorganização da gestão em 

saúde no âmbito do Exército Brasileiro. A formulação de diretrizes deve passar por uma 

construção de objetivos e metas feitas de forma coletiva e participativa, analisando e 

fornecendo ferramentas de acordo com as necessidades peculiares de saúde locais.  

O Sistema de Saúde do Exército Brasileiro encontra previsão legal no Estatuto 

dos Militares ao conferir o direito à assistência médico-hospitalar para si e seus 

dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a 

prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais 

médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de 

meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. 

A fim de melhor elucidar esta questão, será abordado o assunto de maneira a 

apresentar a prática da administração militar em saúde existente, sem qualquer 

pretensão de esgotar o assunto e dar a resposta final para o problema, pois o assunto 

em questão é amplo e mostra-se em constante aperfeiçoamento por parte das diversas 

instituições públicas ou privadas. 

Os militares e dependentes que não sejam incluídos no FUSEx, em virtude de 

critério de conveniência e oportunidade de cada Força, ingressam no regramento geral 



do Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do Exército, Pensionistas 

Militares e seus Dependentes – SAMMED. Perceba-se que a escolha dos beneficiários 

do subgrupo denominado FUSEx se encontra dentro da discricionariedade 

administrativa que analisará critérios de oportunidade e conveniência, balizando-se na 

ciência atuarial.  

Dispõe o art. 32, §1º, do Decreto n.º 92.512 que "os beneficiários dos Fundos de 

Saúde de cada Força estarão sujeitos ao pagamento de 20% (vinte por cento) das 

indenizações devidas pela assistência médico-hospitalar que lhes for prestada em 

organizações de saúde das Forças Armadas, ou através de convênios ou contratos, 

sendo o restante coberto com os recursos financeiros relacionados no Título III, 

conforme regulamentação de cada Força". Noutro giro, os beneficiários da Assistência 

Médico-Hospitalar, não enquadrados como beneficiários dos Fundos de Saúde das 

respectivas Forças, estarão sujeitos ao pagamento integral das indenizações devidas 

pela assistência médico-hospitalar que lhes for prestada em organizações de saúde 

das Forças Armadas ou através de convênios ou contratos. 

O Sistema  

SAMMED/FUSEX, foi criado com a finalidade prover o apoio de saúde aos 

militares e a seus dependentes, conforme o Decreto nº 92.512, de 2 de dezembro de 

1986. As constantes adequações, como por exemplo, o usuário do sistema de saúde 

terá garantido seu atendimento mesmo que não haja o especialista ou o equipamento 

essencial à sua recuperação ou tratamento de cura, abrindo a possibilidade para que 

esse paciente possa ser atendido nas chamadas Organizações Civis de Saúde (OCS) 

conveniadas mediante licitação. Isto gera uma série de questionamentos quanto a 

gestão de gastos de saúde na Administração Pública. Portaria n° 048, de 28 de 

fevereiro de 2008 (IR 30-38). 

Com status inferior, a Portaria é conceituada, por meio do Manual da 

Presidência da República, como "instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades 

expedem instruções sobre a organização e funcionamento de serviço e praticam outros 

atos de sua competência". Sob a perspectiva material, busca-se avaliar a 

compatibilidade do conteúdo da Portaria frente às normas veiculadas por meio de leis 



em sentido estrito, especialmente a Lei n.º 6.880, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Militares, evitando-se, com efeito, qualquer discrepância entre o conteúdo do ato 

normativo infra legal e a legislação que lhe dá suporte.  

Para se ter uma idéia, de 2016 para 2017, a parte do Orçamento da União para 

cobrir gastos com saúde cresceu, passando de 45% para 53%, totalizando R$ 1,85 

trilhão em 2017, o que equivale a um acréscimo de R$ 645 bilhões, apesar do 

congelamento dos gastos públicos através da Emenda Constitucional n° 95. (PINTO et 

al., 2017). 

Nosso país vive um momento de revisão de gastos públicos e de grande comoção 

popular relacionada ao tema. Portanto, é necessário pensar se todo o gasto realizado 

com encaminhamentos externos, por exemplo, pode ser evitado ou, se há um meio de 

ser otimizado. Este estudo busca compreender este tema, tentando buscar uma 

alternativa para uma possível redução de gastos com saúde. (DUSSAULT, G. 1992) 

O FUSEX faz parte do Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares 

do Exército, Pensionistas Militares e seus Dependentes (SAMMED), cujo alcance 

chega a cerca de 750 mil beneficiários em todo o território nacional, por intermédio de 

uma rede formada por 30 hospitais militares, 4 policlínicas e 28 postos médicos. A 

definição do Fundo de Saúde do Exército pode ser melhor visualizada nas palavras de 

Rigo e Trapp (2008, p. 12):  

Assim, recursos extraorçamentários financiam todo o atendimento de saúde que 

não é possível de ser prestado pelas OMS por conta de limitações do SAMMED, como 

por exemplo, falta de pessoal especializado ou carência de equipamento específico 

para a realização de exame de diagnóstico. 

 O caso estudado refere-se aos encaminhamentos externos oriundos da 

incapacidade de atendimento de algumas especialidades, tanto para consultas como 

para realização de exames, devido à ausência de certos equipamentos e pela 

impossibilidade de absorção da grande demanda. Todos os usuários que não tem sua 

necessidade sanada no dia do agendamento do respectivo exame ou consulta 

recebem uma guia de encaminhamento (GE), com a qual o paciente poderá ser 

atendido em uma OCS, gerando despesas para o Exército. 



A Lei  

Os seus desdobramentos, como por exemplo, a Portaria n° 048, de 28 de 

fevereiro de 2008 (IR 30-38), expressam que o usuário do sistema de saúde terá 

garantido seu atendimento mesmo que não haja o especialista ou o equipamento 

essencial à sua recuperação ou tratamento de cura, abrindo a possibilidade para que 

esse paciente possa ser atendido nas chamadas Organizações Civis de Saúde (OCS), 

as quais são contratadas dentre as opções disponíveis na localidade mediante 

licitação. 

Está problemática não é de simples conclusão, tendo em vista a complexidade 

do tema, porém o objetivo geral é verificar qual seria o melhor caminho a ser trilhado e 

quais ferramentas mais eficazes a serem utilizadas, visando obter uma redução de 

custos com saúde sem prejudicar a qualidade dos serviços prestados a família militar.  

Neste contexto, qual seria o melhor caminho a ser adotado para a redução de 

custos com saúde no âmbito do Exército Brasileiro? 

Quais as melhores estratégias para garantir o uso adequado do 

SAMMED/FuSEx pelos beneficiários sem cursar com aumento dos custos? 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado em 

procedimentos metodológicos. Nesta seção, será apresentada de forma clara e 

detalhada como o problema elencado no item pode ser solucionado, bem como quais 

critérios, estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer deste processo de 

solução e as formas pelas quais foram utilizados. 

A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão teórica 

do assunto, através da consulta bibliográfica a manuais doutrinários, documentos e 

trabalhos científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações), a qual 

prosseguiu até a fase de análise dos dados coletados neste processo. 



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

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos 

à solução de problemas específicos relacionados à Administração Pública Direta.  

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá por método a 

leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão 

integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de vários 

estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível. 

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

Por se tratar de um Órgão da Administração Pública Direta, em uma atual 

conjuntura nacional de necessidade de contenção de gastos e de melhoria da gestão 

do orçamento atual, é de suma importância que o Exército Brasileiro, contribua de 

forma positiva no sentido das necessidades brasileiras orçamentárias.  

É desta forma que este trabalho busca identificar a problemática envolvida, como 

por exemplo, gastos excessivos com encaminhamentos externos, e se isto pode ser 

evitado priorizando o investimento em melhorias internas, como aquisição de 

equipamentos, ampliação de instalações, contratação de novos profissionais 

especialistas em áreas de maior demanda entre alternativas. 

Uma das principais prioridades do Comando do Exército é sem dúvidas a 

assistência à saúde do militar e seus dependentes, e principalmente nos últimos anos 

não tem medido esforços no sentido de melhorá-la e aperfeiçoá-la, seja na questão dos 

recursos financeiros via governo federal, ou na aplicação judiciosa dos recursos 

disponibilizados e arrecadados para promover o bem de todos. (FUSEx (eb.mil.br) 

HYPERLINK "http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex?inheritRedirect=true") 

 Um dos principais desafios, devido principalmente a atual situação financeira do 

http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex?inheritRedirect=true
http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex?inheritRedirect=true


país, o desafio para a manutenção do equilíbrio receita/despesa é principalmente 

devido ao custo crescente da saúde em âmbito global, pelo fato da inflação médica ser 

muito superior à inflação oficial, por exemplo a absorção de novas tecnologias na área 

que por muitas vezes de alto custo, juntamente com o aumento da expectativa de vida 

da população brasileira nesse momento. (FUSEx (eb.mil.br)) (figura 1) 

 O Departamento-Geral do Pessoal, com a missão de buscar o equilíbrio 

receita/despesa, e ao mesmo tempo proporcionar o adequado atendimento aos 

beneficiários do FUSEx, tem buscado a melhoria constante nos processos gerenciais, 

como por exemplo a implantação de diversos sistemas informatizados para alinhar 

modernização das Organizações Militares de Saúde e maior eficácia na coleta de 

dados para formular um diagnóstico mais preciso e consequentemente adotar medidas 

mais eficazes de acordo com as necessidades. Vale ressaltar que este tipo de trabalho 

demanda um aperfeiçoamento constante a dinâmico, pois a área da saúde vive em 

constantes mudanças tanto no aparecimento de novas tecnologias, novos 

medicamentos, como em uma imprevisível mudança de realocação de recursos 

humanos e financeiros como a que estamos passando com a Pandemia de Covid-19. 

(FUSEx (eb.mil.br))  (Figuras 2 e 3)  

 

Figura 1 - Expectativa de vida do brasileiro ao longo das décdas 

 
Fonte: disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Variacao-da-expectativa-de-vida-no-
Brasil-ao-nascer-desde-1940-Projecao-de_fig1_332692961>. Acesso em 14 out. 2021 

 

http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex?inheritRedirect=true
http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex?inheritRedirect=true
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Variacao-da-expectativa-de-vida-no-Brasil-ao-nascer-desde-1940-Projecao-de_fig1_332692961
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Variacao-da-expectativa-de-vida-no-Brasil-ao-nascer-desde-1940-Projecao-de_fig1_332692961


Figura 2 - Militares do Exército Brasileiro desenvolvendo ações de combate ao Covid-19 no       
Minucípio de Jundiaí-SP 
 

 
 
Fonte: disponível em: <https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2020/04/16/exercito-entra-no-combate-a-covid-
19-em-jundiai/>. Acesso em 14 out. 2021 

 

Figura 3 - Oficial Médico do Exército Brasileiro no contexto da Pandemia de Covid-19 
 

 
 
Fonte: disponível em: <http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-

/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11209492>. Acesso em 14 out. 2021 

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2020/04/16/exercito-entra-no-combate-a-covid-19-em-jundiai/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2020/04/16/exercito-entra-no-combate-a-covid-19-em-jundiai/
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11209492
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11209492


 

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

Dependentes (SAMMED) atende cerca de 750 mil beneficiários em todo o território 

nacional, por intermédio de uma rede formada por 29 hospitais militares, 4 policlínicas e 

28 postos médicos. E conforme podemos verificar na figura 4, vemos uma maios 

concentração de OMS nas regiões Sul e Sudeste, fato este esclarecido pela maior 

concentração de Organizações Militares nestas áreas, alinhando com a maior demanda 

do acesso à saúde nas referidas regiões. (FUSEx (eb.mil.br))  (Figura 4) 

 

Figura 4 - Organizações Militarres de Saúde do Exército Brasileiro e suas localizações  
 

 
 
Fonte: disponível em: <http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/unidades>. Acesso em 14 out. 2021 

 

Dentre os atendidos pelo SAMMED, 600 mil também são beneficiários do FUSEX, 

que é uma fonte de recursos que se destina a complementar a assistência à saúde. O 

Fundo é gerido por 156 unidades gestoras, que atendem à família militar, ampliando o 

http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex?inheritRedirect=true
http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/unidades


atendimento prestado pelo SAMMED por intermédio de uma rede de, 

aproximadamente, 6.500 Organizações Civis de Saúde e 3.500 Profissionais de Saúde 

Autônomos, contratados, conveniados ou credenciados. (FUSEx (eb.mil.br))  

Dentro do contexto, vale ressaltar o Hospital Central do Exército (HCE) (Figuras 5 

e 6), que é a mais antiga Organização Militar de Saúde (OMS) do Sistema de Saúde do 

Exército Brasileiro e é uma das forças singulares, integrantes do Ministério da Defesa 

(MD). O HCE é diretamente subordinado ao Comando da 1ª Região Militar (1ª RM) e 

também está inserido dentro da abrangência do Comando Militar de Leste (CML). Este 

estabelecimento de saúde, público, federal, de porte especial, está estruturado desde a 

sua fundação para atender procedimentos de alta complexidade, busca continuamente 

a atualização no emprego de técnicas mais modernas de procedimentos e na utilização 

de equipamentos de apoio ao diagnóstico e tratamento de última geração. Sem perder 

o foco no ensino e pesquisa médica hospitalar, já presente desde o início de sua 

história, considerado como o berço do ensino médico no Rio de Janeiro, e essas 

características fazem com que o HCE por exemplo gere economia para o 

SAMMED/FUSEX, não havendo assim demanda significativa de encaminhamentos 

externos tanto para exames, consultas, quanto para procedimentos. 

 

Figura 5 - Entrada principal do Hospital Central do Exército 
 

 
 

http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex?inheritRedirect=true


Fonte: disponível em: <http://www.aborlccf.org.br/memorial_descritivo_detalhes.asp?id=112>. Acesso 
em 14 out. 2021 

 

 
Figura 6 - Cirurgia realizada no Centro Cirúrgico do Bloco de Agudos do Hospital     

Central do Exército 
 

 
 
Fonte: disponível em:  <http://www.aborlccf.org.br/memorial_descritivo_detalhes.asp?id=112>. Acesso 
em 14 out. 2021 

 

Algumas peculiaridades são observadas no SAMMED/FUSEX que o diferenciam 

dos demais planos de saúde existentes no mercado, que são: 

 

• inexistência de carência; 

• não possui limite de prazo para internações hospitalares; 

• não possui limite de prazo para internações em UTI; 

• possui ampla cobertura de procedimentos; 

• não restringe novas tecnologias, desde que necessárias e aprovadas pela 

Associação Médica Brasileira; 

• proporciona atendimento odontológico; 

• fornece órteses, próteses não odontológicas e artigos correlatos; 

• fornece, em muitos casos, medicamentos de alto custo; 

http://www.aborlccf.org.br/memorial_descritivo_detalhes.asp?id=112
http://www.aborlccf.org.br/memorial_descritivo_detalhes.asp?id=112


• tem baixo valor de contribuição, em comparação com os planos de saúde, 

principalmente para os militares de menores graus hierárquicos; 

• possibilita atendimento no exterior, em casos excepcionais; 

• proporciona evacuação terrestre e aero médica; 

• não onera o usuário com aumentos das contribuições decorrentes das 

mudanças de faixa etária. 

 

Todos esses fatores geram um acréscimo de gastos que fazem com que a gestão 

do SAMMED/ FUSEX seja ainda mais complexa em relação aos outros planos de 

saúdes.  (FUSEx (eb.mil.br)) 

Com o presente estudo pretende-se contribuir para o EB do ponto de vista da 

necessidade de contenção de gastos e das soluções nas melhorias internas, como 

aquisição de equipamentos, ampliação de instalações, contratação de novos 

profissionais especialistas em áreas de maior demanda por exemplo.  

Para se ter uma idéia, de 2016 para 2017, a parte do Orçamento da União para 

cobrir gastos com saúde cresceu, passando de 45% para 53%, totalizando R$ 1,85 

trilhão em 2017, o que equivale a um acréscimo de R$ 645 bilhões, apesar do 

congelamento dos gastos públicos através da Emenda Constitucional n° 95. (figura 7) 

 
Figura 7 - Gastos com Saúde no Brasil em 2002 e 2013 

 
 

Fonte: disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/04/1267737-gastos-das-familias-
com-saude-aumentam-54-em-uma-decada.shtml>. Acesso em 14 out. 2021 

http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex?inheritRedirect=true
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/04/1267737-gastos-das-familias-com-saude-aumentam-54-em-uma-decada.shtml


 

Nosso país vive um momento de revisão de gastos públicos e de grande comoção 

popular relacionada ao tema. Portanto, é necessário pensar se todo o gasto realizado 

com encaminhamentos externos, por exemplo, pode ser evitado ou, se há um meio de 

ser otimizado. Este estudo busca compreender este tema, tentando buscar uma 

alternativa para uma possível redução de gastos com saúde. 

Dado que a saúde é um direito social (FINKELMAN, 2002), aquilo que se busca 

compreender é se o gasto público realizado com a figura do encaminhamento externo 

pode ser melhor aplicado, considerando-se o montante de recursos dispendidos, ou 

seja, a fim de cumprir o que foi estabelecido pela Constituição Federal, no que 

compete, tenta-se compreender que ações de governança seriam necessárias para 

que haja redução de custos sem perda de eficiência no atendimento médico. 

  O encaminhamento seja uma alternativa eficaz para a inexistência de filas, 

desde os anos 1990 observa-se tentativas de redução dos déficits financeiros na 

gestão de recursos de saúde, grande parte deles, como aponta Finkelman (2002, p. 

298), “não atenderam às expectativas geradas, e seus resultados, em geral, são 

contraditórios com os direitos expressos nos mandados constitucionais”. Diante deste 

cenário e com o acréscimo da premente cobrança social por mais Accountability e 

Compliance, todo o setor público necessita rever seus sistemas de gastos, uma vez 

que “o gasto público corresponde à distribuição e ao emprego das receitas para o 

custeio de diferentes entes e para os investimentos” (LIMA E CASTRO, 2003, apud 

BONACIM E ARAÚJO, 2010, p. 908). 

 A situação aqui estudada tem impacto direto nas vidas dos usuários do FUSEx, 

pois o recurso destinado ao financiamento dos encaminhamentos externos é composto 

de 80% daquele Fundo e de 20% de indenizações calculadas com base no custo total 

dos procedimentos médicos solicitados pelo paciente, conforme determina o Art. 32, do 

Decreto n° 92.512, de 2 de Abril de 1986, o qual estabelece normas, condições de 

atendimento e indenizações para a assistência médico-hospitalar ao militar e seus 

dependentes, e dá outras providências (BRASIL, 1986, art. 32). 

O desafio deste trabalho, portanto é rever a Região Sudeste, a qual possui maior 

índice de eficiência nos gastos com saúde por conta da incontestável densidade 



demográfica e por ser “centro econômico, tecnológico e educacional, pela elevada 

concentração de mão de obra qualificada, bem como pelos maiores ganhos devido às 

economias de escala do setor.” (MYGRE et al, 2016, p. 17). O nosso intuito é estudar, 

neste contexto, o que pode ser viável no nível da PMRJ em termos de redução de 

gastos públicos. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Neste subtópico, busca-se apresentar a relevância deste trabalho, seguindo, 

primeiramente, a linha de ação da análise do contexto macroeconômico do Brasil no 

ano atual e naqueles anteriores até o ano de 2015 a fim de verificar se é viável para o 

orçamento público a aplicação daquilo que será defendido como sugestão de solução 

do problema de pesquisa levantado. 

Inserida nesta contabilização está a figura do encaminhamento externo, sobre o 

qual se terá uma melhor visão em Rosa (2013), mas que podem ser definidos como os 

atendimentos prestados por Organizações Civis de Saúde (OCS) contratadas para 

complementar a execução do serviço de saúde naquelas especialidades não 

disponíveis nas OMS. Assim, munido dos conceitos necessários ao entendimento da 

peculiaridade do FUSEX e extraindo os dados necessários do SIRE, procura-se 

compreender se o gasto público aplicado nos encaminhamentos poderia ser mais 

eficaz ao adotar-se algumas medidas de gestão interna que visem à diminuição ou à 

extinção da necessidade de contratação das OCS. Espera-se poder observar através 

da análise de dados da Policlínica Militar do Rio de Janeiro, em um corte temporal de 

2015 a 2017, se o gasto com encaminhamentos pode ser revertido para a compra de 

equipamentos de saúde e a contratação de profissionais especializados, cuja 

inexistência nas OMS gera a demanda externa por atendimento. 

Ao ser adotado um plano de ação, busca-se esclarecer o que está previsto na 

Constituição Federal em termos de saúde pública e como de fato é possível aplicar a 

determinação escrita ao contexto apresentado neste trabalho, adequando, assim o 

Princípio da legalidade com o Princípio da eficiência, ambos previstos no Art. 37, da 



Carta Magna. Assim, como aponta Finkelman (2002, p. 243), é necessário reconhecer 

a saúde como um direito social e, neste ponto, há que se definir o que são direitos 

sociais e como estes são determinantes da condição de cidadania imprescindível ao 

ser humano, uma vez que o cidadão é parte integrante do rol de responsáveis pela 

gestão do recurso público.  

Entre saúde e cidadania antes observada, pode-se perceber que o FUSEX, por 

meio da figura do encaminhamento externo, cumpre um papel além da saúde pública, 

mas de cunho social e, desta forma, compreende-se que a saúde pública é 

consequência de uma necessidade básica do ser humano, além de ser um direito 

garantido pela Lei. 

 A fim de exemplificar o que se tem feito na área da gestão pública de saúde, são 

apresentados alguns exemplos de como a aplicação de recursos pode ser efetiva, 

como apontado em Cesconetto; Lapa; Calvo (2008) e, também em Silva (2016). Outro 

ponto importante a ser analisado, dentro do plano de ação, a partir de Dussault (1991), 

são as características peculiares da gestão dos recursos públicos aplicados na área de 

saúde, uma vez que configuram uma demanda específica ao relacionar-se às demais 

áreas do orçamento público 

No que diz respeito a gestão de Plano de Saúde, é crucial garantir o uso 

adequado do benefício sem causar desequilíbrio nas finanças. Sem isso, o cenário 

financeiro pode ser afetado, cursando principalmente com aumento dos custos dos 

serviços. Por isso, é importante entender os desafios na gestão do SAMMED/FuSEx, 

visando à elaboração de estratégias utilizando dados confiáveis. Do contrário, a não 

utilização correta dos dados e a formulação de estratégias pode levar a gastos 

excessivos. 

A prestação de serviço de saúde aos militares, apesar de ser regido por regime 

jurídico específico, não perde sua característica de benefício análogo à seguridade 

social insculpida por meio do título VIII, capítulo II, da Constituição Federal. Dessa 

forma, a criação, majoração ou extensão de benefícios poderá ocorrer somente se 

houver a correspondente fonte de custeio total, em consonância com o princípio da 

prévia fonte de custeio positivado no art. 195, §5º, da Constituição Federal, razão pela 



qual, em concomitância com o princípio da legalidade, defende-se que este rol é 

taxativamente definido no Estatuto dos Militares.  

Todos os militares e servidores civis diretamente envolvidos no gerenciamento 

do FUSEx tem consciência da importância que esse Fundo proporciona ao amparar 

todos os que dele realmente necessitam, principalmente nos momentos de grande 

aflição, pois devido a diversos depoimentos de inúmeros militares confirmam que o 

FUSEx foi o suporte que os amparou e minimizou o sofrimento nesses momentos de 

grande dificuldade, fornecendo recursos para um atendimento de qualidade, 

independentemente de seu grau hierárquico ou valor de sua contribuição. (FUSEx 

(eb.mil.br) 

  Não obstante a Lei n.º 6.880 permita em seu próprio corpo a instituição de 

condicionantes para a prestação do serviço de assistência médico-hospitalar, o rol de 

dependentes já é legalmente definido, sem que se possa ampliá-lo ou restringi-lo por 

meio de ato infra legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 

Não obstante este precedente não discuta a inscrição de pais na qualidade de 

dependentes, debate-se acerca da limitação temporal que se aplica a outro grupo de 

dependente em situação análoga. Da leitura da fundamentação do voto, percebe-se 

claramente que o judiciário não tem amadurecido sua argumentação nos fundamentos 

ora expostos. Sequer menciona-se a existência do SAMMED e suas subdivisões. 

Confunde-se claramente o FUSEx com o conceito de assistência médico-hospitalar. 

Percebe-se que a discussão tem se restringido ao FUSEx; art. 50, IV, da Lei n.º 6.880; 

princípio da legalidade e poder regulamentar da administração pública.  

Não se vislumbra discussão acerca do funcionamento e estruturação do sistema 

de saúde do Exército e suas ramificações em PASS, SAMMED e SAMEx, bem como 

subdivisão do SAMMED em FUSEx e prestação da assistência com base no fator de 

custo e/ou coparticipação/indenização integral. Não se discute no precedente se o 

dependente mantém esta qualidade, contudo, deverá ser inscrito no SAMMED, sem 

que faça parte do subgrupo dos beneficiários do FUSEx.  

http://www.eb.mil.br/web/interno/fusex?inheritRedirect=true
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As conclusões expostas neste trabalho acerca da limitação temporal não versam 

sobre a (im)possibilidade de reinclusão do dependente após a publicação da Portaria 

n.º 653, o que, ao que me parece, tem sido admitido administrativamente. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Ao identificar que o volume de gastos com encaminhamentos externos tem parte 

significativa na despesa gerada, assim como buscou oferecer uma direção que 

contribuísse para a melhoria da aplicação dos recursos públicos disponíveis. O 

resultado do trabalho demonstrou que o dispêndio com os encaminhamentos externos 

não pode ser abolido, visto que a aquisição de novos equipamentos não seria eficaz 

por não existirem condições de alocação deles.  

O conceito de Fundo de Saúde, nos moldes atuais, foi uma criação do Decreto n.º 

92.512 considerando que a Lei n.º 6.880 dispõe apenas acerca da assistência médico-

hospitalar e lista o rol de dependentes dos militares. Dessa forma, todos os 

dependentes listados por meio da Lei n.º 6.880 terão direito à assistência médico-

hospitalar, contudo, somente os dependentes listados em atos regulamentares das 

respectivas forças armadas serão beneficiários do FUSEx, subdivisão do conceito 

genérico de "assistência médico-hospitalar”. 

No caso da contratação de novos profissionais, mostra-se também ineficaz, já que 

não detém a autonomia necessária para tamanha medida. A maior ação que pode 

contribuir decisivamente para a melhoria do gasto público na questão dos 

encaminhamentos é a própria gestão interna da Organização voltada para o aumento 

da eficiência. Neste sentido, é essencial uma sinergia entre os setores diretamente 

envolvidos na geração da despesa a fim de que se observe quais são os pontos de 

maior necessidade de intervenção. 

O SAMMED/FUSEX é Sistema de Saúde do Exército Brasileiro cuja finalidade 

está voltada para o atendimento dos militares da Força Terrestre e de seus 

dependentes. Por se tratar de um Órgão da Administração Pública Direta, em uma 

atual conjuntura nacional de necessidade de contenção de gastos e de melhoria da 



gestão do orçamento atual, é de suma importância que o Exército Brasileiro, contribua 

de forma positiva no sentido das necessidades brasileiras orçamentárias.  

Gastos excessivos com encaminhamentos externos, e se isto pode ser evitado 

priorizando o investimento em melhorias internas, como aquisição de equipamentos, 

ampliação de instalações, contratação de novos profissionais especialistas em áreas 

de maior demanda entre alternativas. 

Por fim, é imprescindível que a contribuição deste trabalho para a melhoria da 

gestão do gasto público seja alastrada para todas as esferas governamentais nos seus 

diversos setores, pois todos têm a sua parcela de atuação enquanto cidadãos e 

beneficiários da Administração Pública brasileira. 
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