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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da cooperação acadêmica 

entre o Hospital Central do Exército (HCE) e instituições civis para a administração militar e 

para o interesse público, destacando sua relevância para o desenvolvimento nacional. Foram 

realizadas entrevistas com o coordenador de Convênios e Contratos e Assessor Jurídico 

da Divisão de Ensino e Pesquisa (DEP) do HCE e pesquisa bibliográfica a manuais 

doutrinarios específicos do ensino militar e documentos internos do HCE dos últimos 30 

anos. O resultado da pesquisa apontou a formação de capital intelectual crítico em 

saúde como objeto de desejo comum às administrações militar e civil e, também, como 

fator indubitável de cooperação para o progresso do Brasil.  Concluiu-se que a 

descentrilização das decisões de comando em todos os níveis de hierarquia e a 

produção de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) na DEP trariam mais agilidade 

para a efetivação dos acordos e garantiriam maior qualidade aos processos 

operacionais.  

 

Palavras-chave: Hospital Central do Exército. Acordo de Cooperação. 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to demonstrate the importance of academic cooperation between 

the Brasilian Army Central Hospital and civilian institutions for the military administration 

and for the public interest, and highlighting its relevance for national development. 

Interviews were conducted with the Coordinator of Agreements and Contracts and Legal 

Adviser of the Division of Education and Research of the Brazilian Army Central Hospital and 

bibliographic research of specific doctrinal manuals of military education and internal 

documents of the Brasilian Army Central Hospital of the last 30 years. The research result 

pointed out the formation of critical intellectual capital in health as an object of common 

desire for the military and civil administrations and, also, as an undoubted factor of 

cooperation for the progress of Brazil. It was concluded that the decentralization of 

command decisions at all levels of hierarchy and the production of Standard Operating 

Procedures (SOP) in the Division of Education and Research of the Brazilian Army Central 

Hospital would bring more agility to the effectuation of agreements and guarantee greater 

quality to the operational processes. 

 

Keywords: Army Central Hospital. Cooperation Agreement. 
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A importância da cooperação acadêmica do Hospital Central do 
Exército com instituições civis 

 
DAPHINE LIMA DE CAIADO CASTRO1 

LEONARDO FERREIRA BARBOSA DA SILVA2 
LUCIANA TEIXEIRA FERRAZ MENCIA3 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar à importância da cooperação 

acadêmica do Hospital Central do Exército (HCE) com instituições civis para garantia do 

desenvolvimento nacional, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos 

termos do Art. 3º, II, da CF/88, bem como destacar a relevância dessa parceria não somente 

para a administração militar, mas também para o interesse interesse público.  

Serão apresentados alguns tipos de acordos, todos fundamentados na Portaria nº 

1.448, de 10 de setembro de 2018, do Comandante do Exército, que aprovou as Instruções 

Gerais para Realização de Instrumentos de Parceria no âmbito do Comando do Exército 

(EB10-IG-01.016), 3ª Edição, 2018., bem como descritos os resultados dessas parcerias e as 

dificuldades que comumente se encontram nessas celebrações.  

 Como resultado desse estudo, sem pretensão de esgotar o assunto ou dar a 

resposta final para o problema, espera-se comprovar a necessidade de flexibilização da 

forma atual de celebração dos instrumentos de parceria; demonstrar a importância da 

descentralização da delegação da competência do Comandante do Exército para os 

Cmt/Chefes/Diretores/Coordenadores dos Centros de Estudos das Organizações Militares 

(OM) e Organizações Militares de Saúde (OMS) e evidenciar a necessidade do investimento 

na preparação da equipe da Divisão de Ensino e Pesquisa (DEP) do HCE para o exercício 

desta atribuição. 

                                                           
1
 Pós Graduando em Ciências Militares ( Escola de Aperfiçoamento de Oficiais do Exército – EsAO). Especialista 

em Aplicaçções Complementares às Ciências Militares (Escola de Saúde do Exército – EsSEx). Especialista em 
Medicina Nuclear (Hospital Naval Marcílio Dias- HNMD) e Geriatria (Universidade Federal Fluminense-UFF). E-
mail: daphine_lima@yahoo.com.br 
2
 Mestre em Direito (Universidade Cândido Mendes-UCAM. Especialista em Ciências Militares (EsAO). Bacharel 

em Ciências Militares (Academia Militar das Agulhas Negras-AMAN). Tenente-coronel de Infantaria. Corpo 
Docente da Escola de Saúde do Exército. E-mail: leonardo.ferreira@eb.mil.br/leonardo.lfbs@gamil.com  
3
 Especialista em Ciências Militares (EsAO). Especialista em Aplicaçções Complementares às Ciências Militares 

(Escola de Saúde do Exército – EsSEx). Especialista em Pneumologia (Hospital dos Servires do Estado do Rio de 
Janeiro- HSE/RJ). E-mail: ltferraz@terra.com.br  



 

                                                                                                                                                                            5 

 

2. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa iniciou-se com a realização de 3 (três) entrevistas ao 1° Ten 

Ronaldo da Fonseca Humelino, Coordenador de Convênios e Contratos e Assessor 

Jurídico da Divisão de Ensino e Pesquisa do HCE, para que a autora, médica, conseguisse  

aglutinar conhecimentos jurídicos distintos sobre os sistemas normativos da União e de 

cada Estado da Federação sobre o tema, com finalidade de esclarecer a disposição 

hierárquica do conjunto de leis vigentes e, então, formar juizo de valor sobre os 

regimentos dos diversos órgãos da administração, tanto militar, como pública, tais como 

Estado Maior do Exército (EME), 1ª Região Militar, Advocacia Geral da União (AGU), 

Consultoria Jurídica da União do Rio da Janeiro (CJU/RJ) e os partícipes que celebraram 

parceria com o HCE. Em paralelo foi feita revisão teórica do assunto, através da consulta 

bibliográfica a manuais doutrinarios específicos do ensino militar e documentos internos 

do HCE dos últimos 30 anos, as quais prosseguiram até a fase de análise dos dados 

coletados neste processo.  

Foram utilizadas as palavras “cooperação acadêmica” e “com entidades civis” 

como critérios de inclusão para a pesquisa e “acordo de cooperação com outras OM e 

OMS” como critério de exclusão.   

  

 

3. DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

3.1. HISTÓRICO DO PAPEL LEGAL DO ESTADO NO DESEVOLVIMENTO NACIONAL 

 

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a introdução da nova 

concepção de Estado, por meio da qual se tornava obrigatório atrelar os textos 

constitucionais aos direitos humanos, o ordenamento jurídico disciplinador do Estado 

moderno passou a não ser apenas de direito, mas também democrático, harmonizando suas 

normas aos direitos individuais e definindo expressamente suas funções e limites. O Estado, 

antes restrito ao cumprimento de um ordenamento jurídico frio e desprovido de valor 

humano, foi compelido a considerar a dignidade da pessoa humana e intervir de forma 

efetiva na sociedade e na economia, desempenhando tarefas de empresario, de investidor e 
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de prestador de serviço público. Uma das consequências foi a proliferação de diversas 

empresas estatais cuja finalidade fora oferecer serviços à população.  

No início da década de 80, o Estado mostrou-se caro, fraco e ineficiente para atender 

sozinho as demandas da população e garantir direitos fundamentais. Diante desse cenário e 

do objetivo maior de manter a dignidade humana, o Estado foi progressivamente deixando 

de prestar serviços diretos à população para atuar apenas como agente incentivador e 

parceiro de entidades privadas que se dedicassem aos interesses do público (concessionárias 

de serviços para a população).  

 

3.2. PRERROGATIVA LEGAL DA COOPERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS COM O 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

Muito embora as Forças armadas tivessem e ainda tenham como missão principal as 

funções definidas no Art. 142, da CF/88, in verbis: 

 
“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo 
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais 
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia 
e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem.” 

 

em 9 de junho de 1999 foi elaborada a Lei Complementar nº 97, Art. 16, prevendo a 

atribuiçao subsidiária geral de que as Forças Armadas cooperassem com o desenvolvimento 

nacional, na forma determinada pelo Presidente da República, reforçada pelo Manual de 

Fundamentos do Exécito Brasileiro (EB20-MF.10.101) de 2014: 

 

“ítem 3.3.6.6 Cooperar com o desenvolvimento nacional 
significa cooperar, em caráter subsidiário, com os órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais na execução de 
obras e serviços de engenharia e ações de caráter geral, 
como a participação em campanhas institucionais de 
utilidade pública ou de interesse social nacional.”  

 

 

 

  Para Contrera (2015), no contexto de uma democracia, o interesse nacional deve 

corresponder essencialmente ao interesse real da população, e não conduzir à 

santificação de interesses estatais, que não atendam às aspirações e interesses 
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legítimos do povo.   

Sendo, assim, no intuito de bem cumprir sua missão constitucional, as Forças 

Armadas promovem ações que trazem, indiretamente, importantes impactos para o 

desenvolvimento do país, como cita o Tenente-coronel de infantaria João leitão Alencar 

Filho (2019) em seu Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Comando 

e Estado-Maior do Exército:  

 

“formação do cidadão mais preparados, através do 
investimento em educação, seja em suas escolas, seja com 
parcerias em escolas civis; fortalecimento da indústria 
nacional, por meio do investimento em ciência e tecnologia 
com foco na base industrial de defesa; promoção do 
crescimento urbano e econômico de cidades nos diversos 
rincões do país a partir da instalação de Organizações 
Militares (OM); e assistência social e de saúde à população”  

 

 

3.3. CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

O desenvolvimento de um país abrange conceitos amplos como o grau da riqueza 

nacional, a renda per capita, o nível de industrialização e, também, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH é a medida resumida do progresso da renda, 

educação e saúde de um país a longo prazo (UL HAQ, Mahbub. 1995).  

Percebe-se, então, que a dimensão econômica de um país, cujo indicador mais 

utilizado é o Produto Interno Bruto (PIB) não é a única medida de importância para o 

engrandecimento nacional e que, além da renda, conceitos como educação e saúde são 

contrapontos importantes de análise. 

 

 

3.4. SAÚDE COMO ITEM DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

O Objetivo principal da Organização Mundial da Saúde (OMS) é promover o mais 

elevado nível de saúde possível para os povos, art. 1° da Cosntituição Mundial da Saúde, in 

verbis: 

“Art. 1º - O objetivo Organização Mundial da Saúde 
(daqui em diante denominada Organização) será a 
aquisição, por todos os povos, do nível de saúde mais 
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elevado que for possível” 

 

Sendo assim, o fomento de tecnologias em saúde e a formação de capital 

intelectual crítico capaz de dominá-las são elementos indubitáveis de propulsão da 

competitividade e da geração de riquezas que, em última análise, cooperam com o 

desenvolvimento nacional. 

Viana et Elias apud Gadelha et al. (2007) conceituam o setor saúde como um 

locus essencial de desenvolvimento econômico, por ser este um campo em que inovação e 

acumulação de capital geram oportunidades de investimento, emprego e renda. Para eles, o 

complexo industrial da saúde seria constituído por um conjunto interligado de produção de 

bens e serviços em saúde, um conjunto selecionado de atividades produtivas que mantêm 

relações intersetoriais de compra e venda de bens e serviços e que se move no contexto da 

dinâmica capitalista. Três grupos se destacariam no complexo industrial da saúde: (a) 

indústrias de base química e biotecnológica, que produzem fármacos e medicamentos, 

vacinas, hemoderivados e reagentes para diagnóstico. Neste grupo, o setor de 

medicamentos domina grande fatia do mercado mundial, sendo liderado por um conjunto 

de grandes empresas com alto investimento em tecnologia; (b) indústrias de base mecânica, 

eletrônica e de materiais, que produzem equipamentos mecânicos e eletromecânicos, 

próteses e órteses e material de consumo. Neste grupo teria destaque a indústria de 

equipamentos, tanto pelo seu potencial de inovação quanto pelo seu impacto nos serviços, 

ocasionando mudanças nas práticas assistenciais; e (c) setores prestadores de serviços, 

constituídos por hospitais, ambulatórios e serviços de diagnose e terapia. Seriam eles que 

organizariam a cadeia de suprimentos dos produtos industriais em saúde, articulando o 

consumo desses produtos tanto nos espaços públicos quanto privados.  

Ainda segundo Viana et Elias (2007), os lugares brasileiros que mais se encontram 

à margem dos processos de modernização e inserção no mercado global são justamente 

aqueles onde o Sistema Único de Saúde (SUS) encontra as maiores dificuldades para atrair e 

fixar profissionais, manter serviços qualificados e alocar recursos financeiros para serem 

investidos na saúde. Os autores postulam que o SUS seria o exemplo perfeito da ideia de que 

separar as políticas sociais das políticas econômicas é contrário ao desenvolvimento pois 

apesar do SUS se capilarizar em todo o território nacional enquanto norma de direito à 
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saúde, não se moderniza em seus serviços, equipamentos, profissionais e recursos 

financeiros de forma proporcional a sua magnitude.  

GADELHA et al (2012) afirmam que o Governo Federal vem institucionalizando o 

papel da saúde na agenda de desenvolvimento nacional por reconhecer seu caratér 

estratégico. Um exemplo disso seria o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da 

Saúde, lançado em 2007 que, entre outras coisas, prevê a ampliação das redes de farmácia 

para distribuição de medicamentos gratuitos, o aumento da rede de ambulâncias do Serviço 

de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, por fim e mais para encorpar a 

fundamentação deste trabalho, o incremento das equipes médicas. 

No início do ano de 2020, o mundo foi surpreendido com a pandemia do novo 

coronavirus. Em aproximadamente um mês após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter 

sido comunicada dos primeiros casos de pneumonias atípicas na China, em 30 de janeiro, 

declarou que o surto do novo coronavírus constituía uma “Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional”, o mais alto nível de alerta, conforme o Regulamento Sanitário 

Internacional.  Não demorou muito para o sistema de saúde de todo o mundo entrar em 

colapso com a falta de leitos hospitalares, respiradores mecânicos e oxigênio. Além dessas 

dificuldades, os profissionais de saúde foram rapidamente contaminados em virtude da 

escassez dos materiais de proteção individual e do próprio desconhecimento sobre o 

contágio entre os membros das equipes assistenciais. O Brasil, de dimensões continentais, 

apresentou uma demanda exponencial por médicos para atuar na linha de frente no 

combate à COVID-19 e, em especial, especialistas em terapia intensiva, insuficientes em 

número. Pressionado para ampliar a cobertura da assistência médica aos brasileiros em 

todos os níveis de atenção, o Ministério da Saúde conferiu aos gestores locais de saúde a 

legalidade para tomar decisões e providências para o enfrentamento da pandemia, por meio 

da Portaria nº 188/2020, e autorizou o aproveitamento dos médicos residentes para atuação 

contra a COVID-19, Portaria nº 580 de 27 de março de 2020 (MACHADO, Yasmin A. Folha et 

STELLFELD, Emma Louise. 2020).  
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3.5. O SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO NO CONTEXTO DA SAÚDE BRASILEIRA PARA O 

DESELVOLVIMENTO NACIONAL 

 

Durante muitos anos, o Serviço de Saúde do Exército manteve-se na vanguarda 

do conhecimento em saúde, funcionando como centro irradiador dessa expertise para a 

sociedade civil. Consciente de sua função social e importância no cenário nacional para a 

formação de profissionais de saúde e sabedor do seu potencial para a formação dessa mão-

de-obra, o Exército Brasileiro, mais uma vez na vanguarda, elaborou a Portaria nº 691, de 22 

de setembro de 2009, do Comandante do Exército, estabelecendo a Diretriz de Implantação 

do Programa de Capacitação e Atualização Profissional dos Militares de Saúde – 

PROCAP/Sau, com os objetivos de: 

 

“1) manter um programa próprio, de educação continuada na área 
de saúde, estruturado em módulos de atualização, pós-graduação e 
residência médica, com a finalidade de qualificar recursos humanos 
por meio de atividades de educação, instrução e pesquisa; 
2) atualizar e ampliar a capacitação profissional dos militares de 
Saúde do Exército Brasileiro, oficiais e praças, criando melhores 
condições de aproveitamento de suas potencialidades em 
especialidades e áreas de atuação de interesse da Força; 
3) valorizar o militar do Serviço de Saúde, proporcionando o acesso 
ao conhecimento e ao aperfeiçoamento contínuo; 
4) proporcionar cursos e estágios, no país ou no exterior, em 
organizações civis ou militares, realizados de forma presencial e/ou 
pelo módulo de ensino a distância, destinados à capacitação em 
atividades de saúde não previstas nos objetivos principais dos cursos 
de formação de saúde conduzidos pela Força; 
5) oferecer, em determinados cursos e estágios ministrados em 
Organizações Militares de Saúde, vagas para civis e militares 
nacionais ou estrangeiros, a critério do Departamento-Geral do 
Pessoal; 
6) centralizar, sempre que possível, o funcionamento dos cursos na 
Escola de  Saúde do Exército (EsSEx), com a realização das atividades 
práticas nas OMS, particularmente o Hospital Central do Exército, 
Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, Odontoclínica Central 
do Exército, Instituto de Biologia do Exército e hospitais militares de 
área, quando for necessário e conveniente para o serviço; 
7) estimular de forma permanente, nos alunos e estagiários 
integrantes do PROCAP/Sau, os valores éticos e morais inerentes à 
Instituição, de modo a fortalecer o espírito de corpo no Serviço de 
Saúde; 
8) buscar, de forma contínua, a interação entre as diversas 
modalidades de ensino continuado integrantes do PROCAP/Sau, 
incentivando atividades e projetos multidisciplinares e; 
9) estimular a pesquisa na área de saúde, particularmente, em 
biotecnologia e terapia celular, procurando reduzir o hiato científico-
tecnológico em relação às instituições civis.” 
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No ano de 2011, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo divulgou 

um censo inédito intitulado “Demografia Médica no Brasil”, com fonte de pesquisa em 

dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), da Associação Médica Brasileira (AMB) e da 

Comissão Nacional de Residentes Médicos (CNRM), que verificou que dos 371.788 médicos 

brasileiros em atividade à época, somente 55,1% tinham especialidades médicas e 44,9% 

eram generalistas.  

 Dois anos depois, em 22 de outubro de 2013, foi elaborada a Lei n° 12.871 

instituindo o Programa “Mais Médicos”, cuja finalidade é formar recursos humanos na área 

médica para diminuir a sua escassez no país, conforme citação abaixo:  

“Art. 1º - É instituído o Programa Mais Médicos, com a finalidade de 
formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e com os seguintes objetivos: 
I – diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, 
a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; 
II - fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no 
País; 
III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior 
experiência no campo de prática médica durante o processo de 
formação; 
IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de 
atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a 
realidade da saúde da população brasileira; 
V - fortalecer a política de educação permanente com a integração 
ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação 
superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas 
pelos médicos; 
VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre 
profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições 
estrangeiras; 
VII – aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde 
do país e na organização e no funcionamento do SUS; e 

VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS” 

 
 

Diante do exposto acima, verifica-se que o PROCAP/Sau continua alinhado com 

as necessidades nacionais e orientado com programas federais como o “Mais Médicos”, no 

sentido de minimizar a carência de profissionais de saúde, formando e qualificando recursos 

humanos na área médica. 

Desde a sua implementação há 12 anos, o PROCAP/Sau criou diversos cursos de 

especialização multiprofissional e Residência médica, aprimorando seus profissionais de 

saúde, incluindo médicos generalistas. O projeto piloto logicamente foi implementado e 

desenvolvido no maior e mais complexo hospital do Exército Brasileiro, por sua história e 
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número de instalações, equipamentos e pessoal: HCE, último elo da cadeia de evacuação da 

Saúde da Força Terrestre. 

 

 

4. HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO E SEU PAPEL NO SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO 

COMO AUXILIAR DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL  

 

O HCE é parte integrante do sistema de saúde do EB, destinado a atender 

militares da ativa e da reserva e seus dependentes, bem como servidores civis e respectivos 

dependentes vinculados ao programa de Prestação de Assistência à Saúde Suplementar 

(PASS). Estruturado desde a sua fundação para realizar procedimentos de alta complexidade, 

o HCE demanda atualização contínua no emprego de novas tecnologias em saúde para 

utilização de equipamentos de apoio ao diagnóstico e tratamento de última geração, sem 

perder o foco no ensino e pesquisa, já presentes desde o início de sua história. O propósito e 

as metas almejadas pelo HCE estão figuradas em quase todos os cantos do hospital , com 

reforços diários nas reuniões de comando: sua missão é prestar assistência médica em 

caráter terciário e quaternário, desenvolver ensino e pesquisa em saúde e apoiar as demais 

Organizações Militares de Saúde (OMS) do Exército Brasileiro. Sua visão de futuro é tornar-

se um centro de excelência pelos padrões de assistência médico-hospitalar e de ensino e 

pesquisa, em nível nacional.  

Diante do exposto, nada melhor para exemplificar a história da atuação do HCE na 

assistência, no ensino em saúde e na pesquisa do que o contido na obra “Trechos da 

apresentação do histórico do HCE” de autoria do General de Brigada Médico Alberto Martins 

da Silva, antigo Diretor do HCE: 

 
“Surgi, nos documentos oficiais, nos idos de 1768 - final do 
ano - no centro da cidade do Rio de Janeiro, lá no alto do 
Morro do Castelo, no vasto casarão que havia abrigado a 
Companhia de Jesus. O Conde de Azambuja foi meu padrinho. 
São passados duzentos e vinte e oito anos... 
A metade de minha vida estive em atividade naquele local 
com alguns momentos de repouso para reparos e ampliações, 
sentindo a reconfortante brisa marinha e mirando a majestosa 
beleza desta cidade que, desde então, já se fazia maravilhosa. 
Já ocupei palácios, barracas e simples enfermarias de quartel. 
Fui abrigo do ensino médico no Rio de Janeiro, por Ordem 
Régia do Príncipe D. João, com a criação da Escola Anatômica, 
Cirúrgica e Médica, em 1808, sob a direção de Frei Custódio 
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de Campos e Oliveira. Obreiro, disciplinador e organizador, foi 
Frei Custódio o verdadeiro tutor de meus interesses. 
Fui palco de fatos relevantes nos Anais da Medicina Brasileira, 
nas mãos dos Drs. Cândido Borges de Medeiros, Augusto 
Cândido de Bustamante Sá, Roberto Haddock Lobo e Manuel 
Feliciano de Carvalho, médicos ilustres e expoentes da ciência 
médica brasileira. 
Nas minhas salas foram realizadas aulas, reuniões, atos 
cirúrgicos, conferências, solenidades cívicas, congressos, 
velórios e cultos religiosos. Recebi, ao longo do tempo, 
enfermos militares e civis, tratados cuidadosamente por 
médicos competentes e enfermeiras dedicadas. 
Com 228 anos de idade, tudo é possível... 
Fui chamado de Hospital Real Militar e Ultramar, Hospital 
Regimental do Campo, Hospital Militar da Guarnição da Corte 
e, finalmente, Hospital Central do Exército. 
Nas minhas novas instalações continuo a receber os doentes e 
feridos, prestando meu serviço à causa da Medicina Brasileira 
e, em particular, à Medicina Militar. 
São anos de intenso trabalho, responsável e técnico, muitas 
vezes ignorado e algumas vezes não compreendido, mas 
sempre útil e proficiente. Não pude sentir as ingratidões e as 
ignomínias, porque meu tempo é consumido no trabalho 
diuturno, na guerra de todos os momentos. Para isto eu 
existo, luto e sobrevivo. 
Das queixas dos descrentes, das rezas dos confiantes, da 
aflição dos desesperados e da generosidade dos 
encorajadores, já me fiz confidente e enfermeiro, sacerdote e 
médico. Muitas das orações e súplicas que ouvi, estão hoje no 
meu breviário como um credo dos mais autênticos; muitas das 
dores reveladas estão impregnadas nas minhas paredes, onde 
somente eu as ouço, as sinto e as compreendo. 
Bendito recinto o meu, onde o sentido de uma prece 
comovedora, a alegria festiva da salvação redentora ou a força 
de um queixume incompreendido transcendem nos 
significados e nos anseios de que são possuídos. 
Lamentos doídos, desenfeitados de ódios e exigências; 
sussurros de orações refeitas em arrependimentos e 
oferendas; júbilos lacrimejantes, derramados na mais límpida 
e prazerosa hora do agradecimento; e sentimentos saudosos, 
partidos do mais desprendido amor, foram quadros sensíveis 
que cercaram meu dia-a-dia sofrido e enigmático. 
Vi o homem de branco chorar, contrariando a versão do 
quadro de frieza profissional; choro decorrente não somente 
da fuga repentina de uma vida em flor, mas aureolado de 
sentimento festivo pela salvação de uma vida periclitante. 
Assisti mãos, imobilizadas pela fraqueza mórbida, crisparem-
se no desespero final. Compreendi a beleza dos afagos dos 
últimos momentos e os suspiros da saudade prematura. 
Emocionei-me com a vitória sobre a morte, depois de tantos 
momentos de luta e imorredoura esperança, vendo o aperto 
de mãos agradecidas e num silêncio de recíproca 
compreensão. 
De tudo isto, só posso afiançar que exercer a medicina, viver 
entre tantas dores e súplicas, decidir no mais breve instante, 
lutar contra um inimigo imponderável e desconhecido, 
asseverar-se da conduta correta, mesmo acreditando na 
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falência da ciência, é a mais severa imposição que uma pessoa 
pode suportar. Sou testemunha viva desta luta intérmina. 
Nascimento e Morte: momentos extremos da fugaz vida, 
obediência à lei biológica, critérios de um Deus Onipotente, 
impenetrável segredo ... 
Esta é a minha trajetória nos anos já vividos. Estes são os 
meus momentos, desde que tudo começou em 1768. 
Minha idade permite que eu possa expressar-me, contando 
fatos que conheço, relatando intimidades, rememorando 
grandezas e sofrimentos, sem, contudo, esquecer-se de todos 
aqueles que por aqui passaram, ajudando a erguer o nome da 
Medicina Militar.” (REFERÊNCIA) 

 

O Hospital Central do Exército tem capacidade total superior a 600 leitos, dos 

quais cerca de 400 leitos estão em atividade no momento. Nele, estão representados todas 

as classes de profissionais da equipe multidisciplinar em saúde (médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos, odontólogos, veterinários, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistência religiosa). Em seus 

254 anos de existência, o HCE recebeu, treinou e devolveu para o Exército Brasileiro e para a 

sociedade civil, dezenas de gerações de profissionais de saúde mais capacitados em suas 

expertises, em todos os níveis de complexidade. Há atividades em diversos níveis e 

modalidades de ensino. No nível técnico são ofertados estágios para as áreas de UTI/UCI e 

Unidade de Emergência e Urgência. Já no nível superior, o hospital oferece cursos de 

especialização e extensão, além dos programas de residência multiprofissional em 

oncologia, residência médica com 12 especialidades diferentes (angiorradiologia e cirurgia 

endovascular, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, clínica médica, 

dermatologia, ginecologia / obstetrícia, infectologia, otorrinolaringologia, pediatria e 

radiologia e diagnóstico por imagem) e 23 programas de pós-graduação lato sensu em 

especialidades médicas com padrão de carga horária e conteúdo programático similar as 

exigências do Ministério da Educação para os programas de residência médica, sendo que 14 

destas pós-graduações são credenciadas  pelas sociedades das especialidades vinculadas a 

Associação Médica Brasileira e as demais estão em processo de credenciamento. As pós-

graduações são nas seguintes especialidades: alergia e imunologia, anestesiologia, 

angiorradiologia e cirurgia endovascular, cardiologia, clínica médica, cirurgia geral, cirurgia 

plástica, cirurgia vascular, dermatologia, ginecologia / obstetrícia, hemodinâmica e 

cardiologia intervencionista, infectologia, mastologia, medicina intensiva, medicina intensiva 

pediátrica, medicina legal e perícia médica, nefrologia, oftalmologia, oncologia clínica, 
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ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria e radiologia / diagnóstico por 

imagem. Ainda possui cursos de extensão para especialistas, na forma de módulos de 

especialização, nas áreas de colposcopia, videohisteroscopia, unidade de emergência, bem 

como estágios de atualização para enfermeiros em unidade de tratamento intensivo e em 

unidade de urgência e emergência e estágios de atualização para técnicos de enfermagem 

nas unidades de urgência e emergência. Cabe destacar também a recentemente criada 

Residência Multiprofissional em Oncologia que oferece 14 vagas para civis nas áreas de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. 

Mediante acordos de cooperação técnica com diversas instituições de ensino superior e de 

pesquisa, disponibiliza para seus integrantes a pós-graduação stricto sensu na forma de 

cursos de mestrado, mestrado acadêmico e doutorado e o HCE, em face de parceria com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO), recebem anualmente de 4 a 6 enfermeiros 

daquela instituição para realizarem a residência de enfermagem. 

No ano de 2020, o HCE ofertou 12 Programas de Residência Médica, 22 

Programas de Pós-graduação médica e a Residência Multiprofissional em Oncologia, 

totalizando 125 novas forças de trabalho habilitadas para atuação em serviço.    

 

4.1. HCE E A NECESSIDADE DE PARCERIA ACADÊMICA COM ENTIDADES CIVIS 

 

A despeito da sua grande produção de capital humano especializado, o HCE 

permanece em situação de “saturação operacional” caracterizada pela significativa demanda 

reprimida de atendimento às necessidades dos próprios beneficiários do Fundo de Saúde do 

Exército (FuSEx). A Força Terrestre ainda precisa lançar mão da sua rede de Organizações 

Civis de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) credenciados, encaminhando 

esses usuários e, assim, aumentando os custos das despesas do Fundo de Saúde. 

Por outro lado, grande parte das Universidades, em especial as privadas, em 

proliferação pelo país, apesar de detentoras de um corpo docente diferenciado, de alto nível 

intelectual, “garimpado” com cuidado ao longo dos anos  e atraído por remunerações acima 

do preço de mercado, têm espaços físicos reduzidos, não conseguindo, assim, comportar 

muitos alunos em seus campus. As atividades teóricas são executadas em suas instalações 

mas as práticas, a rigor, ocorrem em outras instituições de saúde, enquanto unidades de 

treinamento em serviço. Faltam às universidades o que existe, em melhores condições, nos 
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hospitais militares: campo de treinamento em serviço com pacientes fidelizados à instituição 

e alto potencial de “follow-up” e acesso aos recursos mais modernos de diagnósticos e 

tratamento das patologias humanas, com estrutura hierarquizada. Assim, a cooperação 

acadêmica do HCE com entidades civis vem se tornando mais robusta e ganhando 

importância, tanto para o Exército Brasileiro quanto para a sociedade civil.  

Os acordos de cooperação técnica entre o HCE e as instituições privadas de 

ensino superior ocorrem nesse contexto: estas têm interesse em aumentar o número de 

alunos e expandir o campus de treinamento em serviço usando o HCE como campo de 

prática e, o HCE, interesse em aumentar a mão de obra especializada que efetivamente 

atende ao beneficiário do FuSEx dentro das melhores práticas. Em sinergia, ambos têm o 

desejo comum de qualificar recursos humanos brasileiros na área da saúde. 

Os pós-graduandos civis passam a ter acesso aos pacientes, instalações e 

equipamentos do HCE para o treinamento supervisionado por preceptores civis e militares. 

Os militares amplificam seu Corpo de Saúde, recurso humano inestimável para a família 

militar, com práticas mais modernas e ganham fôlego novo com a convivência de médicos 

supervisores e orientadores civis, trocando experiências e conhecimentos que 

contribuirão para aprimorar a prática profissional de ambos, inserindo mão de obra 

jovem e aperfeiçoada no mercado de trabalho do Sistema Único de Saúde e da 

Administração Militar, tendo em vista que cresce exponencialmente a importância do 

domínio do conhecimento técnico-científico no mundo. 

 

4.2. TIPOS DE PARCERIA ACADÊMICA ENTRE O HCE E ENTIDADES CIVIS  

 

O HCE e as instituições civis, privadas e públicas, celebram essas parcerias 

através de acordos de cooperação técnica, convênios de concessão de estágio e 

instrumentos congêneres, “intercambiando” profissionais nos Programas de Residências 

Médica, Multiprofissional, Unipessoal e nos Cursos de pós-graduação.  

A Portaria nº 1.448, de 10 de setembro de 2018, do Comandante do Exército, 

aprovou as Instruções Gerais para Realização de Instrumentos de Parceria no âmbito do 

Comando do Exército (EB10-IG-01.016), 3ª Edição, 2018 e, desde então, começaram a surgir 

os primeiros instrumentos legais de comunhão técnica entre instituições.   
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Os instrumentos de Cooperação estão categorizados em (1) Convênio; (2) Acordo 

de Cooperação; (3) Acordo de Cooperação Técnica; (4) Termo de Cooperação; (5) Termo de 

Fomento; (6) Termo de Colaboração; (7) Protocolo de Intenções; (8) Memorando de 

Entendimento e instrumentos congêneres. Contudo, dos contratos celebrados entre o HCE e 

as instituições civis, grande parte são do tipo Convênio (de concessão de estágio) ou Acordo 

de Cooperação Técnica. Os convênios são balizados pela Lei n° 11.788/2008  e, os acordos, 

regidos pela lei n° 13.019/2014. 

Algumas das principais instituições científicas e/ou de ensino do país têm parceria 

com o HCE, entre elas: Instituto Nacional de Câncer José Gomes Alencar da Silva (INCA), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal Fluminense (UFF), Faculdade de Medicina de 

Petrópolis (FMP-FASE), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Instituto Brasileiro de Mercado 

de Capitais (IBMEC).  

O Acordo de Cooperação Técnica com o INCA, por exemplo, tem como objetivo a 

promoção da expansão de programas de ensino para formação em Oncologia, capazes de 

propiciar a geração, integração e desenvolvimento do conhecimento em seus diferentes 

níveis de abrangência, colaborando para soluções efetivas para o problema do câncer no 

Brasil e contribuir para a redução da incidência da mortalidade por câncer, bem como 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos por esta doença, conforme 

diretrizes da Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC). 

Neste sentido, ambas as instituições, HCE e INCA, assumiram a responsabilidade de 

fomentar a formação e a especialização de profissionais de saúde para a rede de atenção 

oncológica, por intermédio da implantação de um Programa de Pós Graduação Lato Sensu 

na modalidade de Residência Multiprofissional em Oncologia, no Hospital Central do 

Exército, com base no projeto de matriciamento de programas e cursos desenvolvidos pela 

Coordenação de Ensino do INCA.  

O referido programa de Residência, implementado com sucesso em 2020,  

impulsionou uma série de atividades acadêmicas que culminaram na produção de artigos 

científicos, trabalhos para congressos, capítulo para livros-texto, entre outros. Vale ressaltar, 

que a Residência teve seu início em um contexto totalmente atípico, do ponto de vista 

sanitário e de saúde pública, em função da pandemia decorrente do novo coronavírus. 

Alguns dos artigos e trabalhos desenvolvidos nestes últimos meses tratam exatamente sobre 
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as ações desenvolvidas no Hospital Central do Exército para o enfrentamento da pandemia. 

Tais atitudes demonstram o comprometimento do HCE em estimular o ensino e a pesquisa 

como parte de suas práticas cotidianas, contribuindo desta maneira para o desenvolvimento 

educacional, científico, tecnológico e social do país.  

Todavia, apesar do Acordo de Cooperação Técnica com o INCA ter sido bem 

sucedido em 2020, as tratativas iniciaram-se dois anos antes. Também, as negociações para 

abertura dos cursos de especialização em finanças na Gestão em Saúde com o IBMEC e a 

pós-graduação em Gestão de Saúde com o Hospital Israelita Albert Einstein ainda não foram 

efetivamente firmadas apesar das muitas reuniões.  

 

4.3. PROBLEMAS QUE AFETAM AS PARCERIAS ACADÊMICAS ENTRE O HCE E ENTIDADES CIVIS 

  

Os profissionais envolvidos nos processos que tangenciam as parcerias com as 

empresas civis, ainda que sigam a diretriz de estabelecer acordos que fomentem o 

aprendizado mútuo, não seguem Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Apesar de bem 

estruturado, faltam manuais descritivos para a execução desse tipo de tarefa na Divisão de 

Ensino e Pesquisa do HCE. 

O POP é um roteiro básico que padroniza as atividades de trabalho, garantindo que 

elas sejam executadas sempre da mesma forma para, assim, atingir reiteradamente os 

mesmos resultados planejados como meta. Então, numa eventual substituição de 

funcionário, cada passo para a execução de sua atividade laborativa pode ser seguido como 

um guia. 

No HCE, os acertos e alianças ainda acontecem de forma personalíssima e não 

institucional. Os Convênios e Acordos de Cooperação na área acadêmica não fazem parte do 

Plano de Gestão do Hospital Central do Exército (2018-2022) e o roteiro de cada tarefa ainda 

depende da boa vontade dos envolvidos, das relações de amizade interna e da assinatura de 

uma única pessoa, cuja função concentra todas as demais decisões do hospital.  

 

4.3.1 Bases legais para possíveis soluções dos problemas encontrados nas parcerias 

acadêmicas entre o HCE e entidades civis   

 

A Portaria nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017, do Comandante do Exército é o ato 
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normativo interno de delegação e subdelegação de competência para a prática de atos 

administrativos.  A motivação da ampliação da delegação de competência do Comandante 

do Exército está amparada no Art. 10, do Decreto-Lei nº. 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

que preve que a descentralização abrange o nível da execução: 

 
“Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá  
ser amplamente descentralizada.  
§ 1º A descentralização será posta em prática em três planos 
principais: 
a) dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se 
claramente o nível de direção e de execução;” 

 
 

Bem como está fundamentado no princípio da descentralização disposto no Art. 6, 

inciso III, do mesmo Decreto-Lei, in verbis: 

 

“Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos 

seguintes princípios fundamentais: 
III – Descentralização” 

 

 

E para justificar, o legislador ordinário previu textualmente no Art. 11, do mesmo 

decreto: 

 
“Art. 11. A delegação de competência será utilizada como 

instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de 
assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na 
proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.” 

 

 

 

Diante do exposto, visando dar maior celeridade a formalização dos atos 

administrativos envolvendo mútua cooperação entre as instituições militares e civis, 

verificou-se ser legal a possibilidade de ampliação da delegação de competência para os 

Cmt/Chefe/Diretor de OM/OMS todos os instrumentos de parceria ou, pelo menos, os que 

não envolverem transferência de recurso financeiro.   

Soma-se a isso a classificação do HCE como Instituição Científica, Tecnológica e de 

Inovação (ICT&I), em 5 de março de 2020,  conforme Portaria n° 023, do Departamento de 

Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro. Essa mudança de status permite o 

relacionamento do HCE com Fundações de Apoio ao Ensino e à Pesquisa, que poderão atuar 

como intervenientes do Hospital na obtenção de recursos extra orçamentários para  
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contratação de professores, bolsas de estudo e fomento de pesquisas científicas realizadas 

no HCE, afrouxando um pouco mais a rigidez burocrática dos trâmites administrativos dessas 

parcerias  

 
 

5. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados apontados pela presente pesquisa foi possível concluir que 

(a) as parcerias acadêmicas entre o HCE e instituições civis cooperam com o 

desenvolvimento nacional na medida em que minimizam a carência de profissionais de 

saúde, devolvendo ao país capital intelectual especializado para o exercício de suas funções 

de forma atualizada, tanto nas OMS, quanto no Sistema Único de Saúde ou instituições 

privadas. Contudo, também foi possível inferir que (b) a delegação das decisões de comando 

do 1a Região Militar para a direção do HCE conferiria maior flexibilidade às parcerias e 

trariam potencial agilidade para suas efetivas concretizações e; (c) a produção de POPs, 

descrevendo quem deve fazer o quê, quando e como, descentralizando ainda mais as 

competências dentro do próprio HCE e tornando a DEP ainda mais “profissionalizada”, 

nivelaria o padrão de execução das ações necessárias para efetivação dos referidos acordos, 

garantindo maior qualidade e eficiência em suas diferentes etapas de atividade.  
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