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RESUMO 
 
 

O Exército Brasileiro (EB) é uma das Forças Armadas que tem por objetivo a segurança e defesa 
do território nacional em toda sua extensão. Para isto, necessita de um sistema de saúde 
próprio à retaguarda capaz de prover assistência médico-hospitalar aos militares e seus 
dependentes, seja em tempo de paz ou de guerra. Sistema este que se fundamenta em dois 
pilares: o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do Exército, da Ativa, 
Inativos, Pensionistas e seus dependentes (SAMMED) e o Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), 
cada qual com sua especificidade. O presente estudo objetiva descrever características de 
gestão e financiamento do sistema de Saúde do Exército, o comparando aos modelos 

aplicados no Sistema Único de Saúde e Saúde Suplementar. Utilizou-se como metodologia 

uma revisão de literatura embasada em leitura exploratória de artigos e documentos 
indexados nas principais bases de dados. O Fundo de Saúde do Exército, maior fonte de 
financiamento do sistema de saúde do Exército, tem como maior fonte de recursos a 
contribuição regular mensal do militar, que tem descontado em seu contracheque até 3,5% 
de seu soldo, o qual não se altera ao longo da vida. O SUS, universal e de complexidade ímpar, 
apresenta gasto por beneficiário quatro vezes maior que o gasto por beneficiário da Saúde 
Suplementar, o que demonstra baixo custo benefício do sistema. Já a Saúde Suplementar, por 
sua vez, apresenta contribuições maiores de acordo com a faixa etária do beneficiário e, 
apesar disso, tem enfrentado dificuldades para se sustentar ao longo prazo sem onerar o 
beneficiário.  
 
Palavras-chave: SAMMED. FuSEx. Sistema Único de Saúde. Saúde Suplementar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The Brazilian Army (EB) is one of the Armed Forces whose objective is the security and defense 
of the national territory in its extension. For this, it needs a back-end health system capable 
of providing medical assistance to the military and their dependents. This system is based on 
two pillars: the Medical Assistance System for Military Personnel, Active, Retired, Pensioners 
and their dependents (SAMMED) and the Army Health Fund (FuSEx), each with its own 
specificity. This study aims to describe the management and financing characteristics of the 
Army's Health System, comparing it to models applied in National Health System and 
Supplementary Health. The methodology used was a literature review based on exploratory 
reading of articles and documents indexed in the main databases. The Army Health Fund, the 
largest source of funding for the Army's health system, has as its main source of resources the 
regular monthly contribution of the military, who has deducted up to 3.5% of their pay from 
their paychecks, which is not changes throughout life. The SUS, which is universal and of 
unique complexity, has an expense per beneficiary four times greater than the expense per 
beneficiary of Supplementary Health, which demonstrates the low cost-benefit of system. The 
Supplementary Health presents higher contributions according to the beneficiary's age group 
and, despite this, it has faced difficulties to sustain itself in the long term. 
 
Keywords: SAMMED. FuSEx. National Health System. Supplementary Health. 
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Aspectos de Gestão e Financiamento do Sistema de Saúde do 
Exército Brasileiro: comparativo ao SUS e a Saúde Suplementar 

 

 
1º TEN ALU DANIEL JOSÉ DE CARVALHO PEREIRA1 

CAP CLAUDIO RUSSIO DE OLIVEIRA2 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
             O Sistema de Saúde do Exército, responsável por prover assistência médico-

hospitalar a militares e seus dependentes, seja em tempo de paz ou de guerra, possui 

também como atribuição a seleção de Médicos, Odontólogos e Farmacêuticos; prover a 

manutenção do material de saúde e garantir medicina preventiva para seus beneficiários. 

Apresenta em sua estrutura 545 seções de Saúde instaladas em organizações militares da 

Força; 23 postos médicos de Guarnição; quatro policlínicas militares; 15 hospitais de 

Guarnição; 11 hospitais-gerais e o Hospital Central do Exército. Possui ainda a Escola de 

Saúde do Exército, encarregada da formação de pessoal de Saúde; o Instituto de Biologia 

do Exército, das pesquisas biológicas; e o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, 

da produção de medicamentos (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2021). 

             Em 1974, com o Decreto Presidencial nº 73.787, foram aprovadas as condições de 

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

dependentes, o que foi o marco para a criação, em 1978, dos dois pilares do atual serviço 

de saúde do Exército: o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do Exército, 

da Ativa, Inativos, Pensionistas e seus dependentes (SAMMED) e o Fundo de Saúde do 

Exército-FuSEx (ALMEIDA, 2020). 

             O SAMMED possui cerca de 750 mil beneficiários, com uma rede formada por 30 

hospitais militares, 4 policlínicas e 28 postos médicos. Dentre os atendidos pelo SAMMED, 

600 mil também são beneficiários do FUSEX, fonte de recursos que se destina a 

complementar a assistência à saúde. O FUSEx foi criado com finalidade de complementar 

os recursos financeiros necessários para o funcionamento do SAMMED, tanto com o 

atendimento dentro das OMS quanto com os custos de encaminhamento dos pacientes 

 
1 Médico sem especialidade, 1º Tenente, Escola de Saúde do Exército. E-mail: 

danielcarvalhopereira@hotmail.com 
2 Médico Neurocirurgião, Capitão, Escola de Saúde do Exército. 
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para entidades vinculadas. Este Fundo é gerido por 169 Unidades Gestoras, localizadas nas 

Organizações Militares de Saúde ou nos quartéis. Nestas, os usuários têm o atendimento 

prestado pelo SAMMED ampliado por meio de encaminhamentos para uma rede de 

aproximadamente 6500 Organizações Civis de Saúde (OCS) e 3500 Profissionais de Saúde 

Autônomo (PSA) contratados, conveniados ou credenciados (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2021). 

             O FuSEx possui legislação normativa própria, é gerenciado pela Diretoria de Saúde 

(DSau), não está regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, portanto, 

não está submetido à Lei 9.656/98 que dispõe sobre os planos de saúde privados. Possui 

como características: inexistência de carência; não possui limite de prazo para internações 

hospitalares; possui ampla cobertura de procedimentos; proporciona atendimento 

odontológico; fornece órteses, próteses não odontológicas e artigos correlatos; tem baixo 

valor de contribuição, em comparação com os planos de saúde; possibilita atendimento no 

exterior, em casos excepcionais; proporciona evacuação terrestre e aeromédica; e não 

onera o usuário com aumentos das contribuições decorrentes das mudanças de faixa etária 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2021). 

             O Sistema Único de Saúde é um sistema público, nacional e de caráter universal, 

baseado na concepção de saúde como direito dos cidadãos e nas diretrizes organizativas 

de: descentralização, com comando único em cada esfera de governo; integralidade do 

atendimento; e participação da comunidade. A implementação do SUS deve considerar o 

enfrentamento de três questões gerais: desigualdades existentes no País; especificidades 

dos desafios na área da saúde; características do federalismo brasileiro (BRASIL, 2003).  

             A Saúde Suplementar no Brasil se estabeleceu por meio da Constituição de 1988 e 

teve como marco regulatório a Lei n. 9.656, de 1998. Relevante alternativa de serviços 

assistenciais para a população, com cerca de 50 milhoes de usuários, a Saúde Suplementar 

tem se destacado pela variedade de serviços prestados e pela percepção de boa qualidade 

dos atendimentos aos usuários (ZIROLDO, 2013). ‘ 

            Portanto, a presente pesquisa objetiva realizar descrição do serviço de saúde do 

Exército Brasileiro, especialmente quanto ao seu financiamento e gestão, elaborando um 

diagnóstico situacional comparativo ao SUS e à Saúde Suplementar. Possui ainda por 

objetivo: apresentar características do serviço de saúde do Exército, como fontes de 

recursos, abrangência e relação com organizações civis; e avaliar, sob perspectiva histórica, 
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evolução de financiamento entre sistema de Saúde do Exército, SUS e Saúde Suplementar. 

2 METODOLOGIA  

            A metodologia utilizada se baseou no levantamento bibliográfico realizado no banco 

de dados SCIELO, Google Acadêmico e portal EB conhecer. Foram utilizados os seguintes 

descritores:  SUS, Saúde Suplementar, Saúde Exército Brasileiro. Adicionalmente, foram 

realizadas buscas nos sites oficiais do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde 

Suplementar e Exército Brasileiro; além de revisão de documentos e reportagens acerca 

do Exército Brasileiro no que concerne ao Serviço de Saúde. Os trabalhos que não se 

enquadraram nos anos pré selecionados de 2000 a 2020 foram excluídos. 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1. SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO  

            A estrutura organizacional do Exército Brasileiro se baseia num sistema hierárquico  

verticalizado. A comunicação entre as escalas hierárquicas ocorre de forma sistemática 

através de uma cadeia de comando. O Comandante do Exército se encontra no topo da 

cadeia de comando e está diretamente subordinado ao Ministério da Defesa, auxiliado 

pelos órgãos de assessoramento superior e outros órgãos de apoio (FERRO, 2011).  

 

Figura 1: Estrutura Organizacional do Exército Brasileiro (ROSA, 2013).  
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            Diretamente subordinado ao Comando do Exército está o órgão de Direção Geral, 

representado pelo Estado Maior do Exército e suas subchefias que, a partir das decisões e 

diretrizes do Comando, é responsável pelo planejamento, orientação, estudo, 

coordenação e controle das atividades do Exército. Subordinado ao comandante, também 

se encontra a Força Terrestre, a parte operacional do Exército, onde se localizam as 

Organizações Militares. A Força Terrestre está dividida em sete grandes Comandos 

Militares de Área, e a cada Comando estão subordinadas as suas Regiões Militares, que ao 

total somam doze Regiões. Subordinados às Regiões Militares, encontram-se as 

Organizações Militares de Saúde – OMS (ROSA, 2013).  

            A saúde dentro da força terrestre é regionalizada e hierarquizada de forma a 

obedecer uma escala de assistência à saúde, classificada como primária, secundária e 

terciária. No primeiro nível, estão as unidades de saúde que atendem a população que está 

na sua área de cobertura, e têm por objetivo oferecer atenção integral à saúde no que se 

refere aos cuidados de atenção primária, sendo “porta de entrada” para níveis mais 

complexos de atenção à saúde. Dentro do Exército Brasileiro encontra-se o nível primário 

nas Formações de Saúde (FS), subunidades localizadas dentro de quartéis, geralmente 

compostas por um oficial médico, um oficial dentista, técnicos de enfermagem e 

padioleiros.  São responsáveis por prestar apoio de saúde imediato para os integrantes do 

quartel, e por realizar procedimentos de controle sanitário da tropa e triagens dos casos 

que necessitem de tratamento especializado em segundo e terceiro nível de atenção 

(LEMOS, 2008).  

            No segundo plano da pirâmide, encontram-se serviços de atenção secundária, como 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, serviços ambulatoriais, alguns serviços de 

urgência e emergência, procedimentos e pequenas cirurgias e perícias médicas em 

primeira instância. No Exército, este nível é ocupado por Policlínicas Militares e Postos 

Médicos de Guarnição, localizados em locais com maior concentração de Organizações 

Militares. No terceiro nível da Pirâmide, estão os serviços hospitalares de maior 

complexidade, casos que necessitem de internação ou tratamento cirúrgico. Os Hospitais 

Militares são as Organizações de Saúde de terceiro nível no Exército (LEMOS, 2008). 
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Figura 2: Organizações Militares de Saúde (ROSA, 2013). 

            Abaixo, se encontra a distribuição no território brasileiro das OMS de nível 

secundário e terciário. 

 

Figura 3: OMS nível secundário e terciário (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2021).  

             De acordo com o mapa apresentado, nota-se que existe uma desigual distribuição 

de OMS no território Brasileiro, com grande concentração de OMS no estado do Rio Grande 

do Sul, onde se tem 8 OMS de nível secundário e 5 OMS de nível terciário, ou seja, cerca 

de 22% das organizações de saúde estão localizadas em seu território, sendo este o estado 
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com o maior número de OMS. Também se percebe concentração de unidades de saúde na 

região sudeste em detrimento da região nordeste, região esta com apenas uma unidade 

de saúde por estado. Além disso, os estados do Amapá e Tocantins não possuem nenhuma 

OMS.  

 

O SISTEMA SAMMED/FUSEX 

          O SAMMED conta com recursos provenientes da união e o FUSEx com recursos 

provenientes de desconto no salário dos militares. Os recursos do FUSEx são destinados 

aos militares e aos seus dependentes. Já os recursos do SAMMED são destinados aos 

militares em ano de serviço militar obrigatório e alunos de escola de formação militar, e 

para atendimentos de saúde provenientes de atos de serviço. Tanto FUSEx quanto 

SAMMED financiam atendimentos nos hospitais próprios do Exército e em instituições 

vinculadas (ROSA, 2013). 

              Segundo o Art. 20 da IG 30-16 (Instruções Gerais para o sistema de Assistência 

Médico-Hospitalar aos Militares do Exército, Pensionistas Militares e seus dependentes) os 

recursos financeiros que sustentam o SAMMED são decorrentes de: 

I - Dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento da 
União através de propostas anuais dos Ministérios 
Militares, constituídas de: 
a) recursos financeiros baseados no produto do fator de 
custos de atendimento médico-hospitalar pelo número de 
militares, da ativa e na inatividade, e de seus dependentes; 
b) recursos financeiros específicos para o custeio de 
convênios e contratos; 
c) outros recursos voltados à assistência médico-hospitalar. 

 

              Fator de custo orienta condições de atendimentos, normas e indenizações para a 

assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes e, de acordo com o Decreto 

92.512 (BRASIL, 1986), tem o seguinte conceito: 

XIX - Fator de Custo de Atendimento Médico-Hospitalar é o 
valor estimado por militar das Forças Armadas - da ativa ou 
inatividade - e por dependente, fixado pelo Ministro Chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas, que servirá de base 
para cálculo de orçamento destinado à assistência. 
 

              O cálculo do montante dos recursos financeiros oriundos do fator de custo também 

está especificado no Decreto nº 92.512/86 (BRASIL, 1986), em seu Artigo 12º: 
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I - para os militares, em função do produto dos militares da 
ativa e inatividade, avaliados em 31 de dezembro do ano 
anterior, pelo Fator de Custo de Atendimento Médico-
Hospitalar fixado para o militar; 
II - para o dependente dos militares, em função do produto 
do número de dependentes dos militares (da ativa, na 
inatividade e falecidos), computados em 31 de dezembro do 
ano anterior, pelo valor do Fator de Custos de Atendimento 
Médico- Hospitalar fixado para o dependente. 

 

              O Fundo de Saúde do Exército – FUSEx – foi criado com a finalidade de 

complementar os recursos financeiros necessários para o bom funcionamento do 

SAMMED, tanto com o atendimento dentro das OMS quanto com os custos de 

encaminhamento dos pacientes para entidades vinculadas fora do sistema. É gerido por 

169 Unidades Gestoras, localizadas em Organizações Militares de Saúde ou quartéis. 

Nestas unidades, os usuários têm o atendimento prestado pelo SAMMED ampliado por 

meio de encaminhamentos para cerca de 3.325 Organizações Civis de Saúde (OCS) e 2.285 

Profissionais de Saúde Autônomo (PSA) conveniados, contratados ou credenciados (ROSA, 

2013). 

              O FUSEx, que foi criado em 1978 para ser um complemento do financiamento da 

saúde militar, atualmente já é a maior fonte de financiamento do sistema. Todo militar do 

efetivo profissional do Exército tem descontado em seu contracheque 3% de seu soldo de 

contribuição obrigatória para este plano de saúde, conforme consta no Art. 20 da IG 30-

16, que trata dos recursos que sustentam o FUSEx: 

II - Receitas extra-orçamentárias provenientes de:  
a) contribuições regulares mensais para o fundo de saúde;  
b) indenizações de atos médicos, paramédicos, entre 
outros;  
c) receitas advindas da prestação de serviços médico-
hospitalares através de convênios e/ou contratos;  
d) receitas de outras fontes. 

 

              Como visto no artigo 20 da IG 30-16, o principal recurso financeiro oriundo das 

receitas extra-orçamentárias provém das contribuições mensais para o fundo de saúde, 

que pode ser conceituado da seguinte forma, de acordo com o decreto 92.512/1986: 

XX - Fundo de Saúde: é o recurso extra-orçamentário 
oriundo de contribuições obrigatórias dos militares, da ativa 
e na inatividade, e dos pensionistas dos militares, destinado 
a cobrir parte das despesas com a assistência médico-
hospitalar dos beneficiários do Fundo, segundo 
regulamentação específica de cada Força Singular. 



8 

 

 

              O cálculo do montante dos recursos financeiros oriundos do fundo de saúde 

também está especificado no decreto 92.512/86 em seu artigo 13º: 

Os recursos financeiros para a constituição e manutenção 
dos Fundos de Saúde de cada Força Armada, advirão de 
contribuições mensais dos militares, da ativa e inatividade, 
e dos pensionistas dos militares, sendo destinada a 
complementar o custeio da assistência médico-hospitalar. 

 

              Assim, de acordo com a legislação, se tem duas formas de financiamento do 

sistema: o SAMMED, com recursos orçamentários; e o FUSEx, com recursos extra-

orçamentários provenientes principalmente da contribuição mensal dos militares (ROSA, 

2013). 

              É beneficiário do FUSEx o(a) militar do Exército, na ativa ou na inatividade, e a(o) 

pensionista, contribuintes do FUSEx, bem como os seus dependentes instituídos. Este 

indivíduo terá o seu atendimento realizado prioritariamente em uma Organização Militar 

de Saúde, porém, existe a possibilidade de extensão deste atendimento para uma OCS/PSA 

(organização civil de saúde/profissional de saúde autônomo), o que ocorrerá quando 

houver limitação ou impossibilidade de atendimento pela OMS. Quando do 

encaminhamento, o beneficiário poderá escolher a OCS/PSA que melhor lhe convir dentre 

as conveniadas ou contratadas pelo Exército, na especialidade indicada pelo seu 

atendimento. Por fim, em sua maioria, estes atendimentos realizados em OMS ou 

OCS/PSA, por beneficiários do FUSEx, são financiados pelo próprio FUSEx, ou seja, pelos 

recursos extra-orçamentários (ROSA, 2013). 

              Recursos provenientes do SAMMED são destinados ao atendimento em OMS e 

OCS/PSA em casos específicos. O primeiro caso é quando o militar não é considerado um 

beneficiário do FUSEx, ou seja, quando o militar do Exército está no seu ano de serviço 

militar obrigatório, ou quando está em uma escola de formação de oficial ou de sargento. 

O segundo caso é quando a prestação de serviço médico-hospitalar for proveniente de um 

ato de serviço, como por exemplo, quando o militar tem de realizar exames antes ou após 

uma missão no exterior. Logo, em ambos os casos é obrigação do estado prover os meios 

de saúde para o militar (ROSA, 2013). Assim, são cobertos exclusivamente com recursos do 

SAMMED: a) os cabos e soldados, no decurso da prestação do Serviço Militar Inicial; b) os 

Aspirantes-a-Oficial em Estágio de Adaptação e Serviço ou realizando o Estágio de 
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Instrução e Preparação de Oficiais Temporários (EIPOT); c) as praças especiais, com 

exceção dos Aspirantes-a-Oficial formados na Academia Militar das Agulhas Negras; d) os 

atiradores dos Tiros-de-Guerra e alunos das Escolas de Instrução Militar; e e) dependentes 

previstos no Estatuto dos Militares não cobertos pelo FuSEx - neste caso, a indenização 

será de 100% das despesas realizadas (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019).  

              O serviço de saúde do Exército Brasileiro mantém uma parceria eficiente e sólida 

com órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, onde se destacam muitos programas civis, 

como: o Programa Nacional de Imunização (PNI), onde se tem por objetivo erradicar graves 

doenças e melhorar a qualidade de vida da população brasileira, e o Projeto Sentinela, que 

é um projeto fundamental para o diagnóstico do perfil epidemiológico de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis na população jovem masculina. Em muitas localidades do 

Brasil, a força terrestre é a única garantia de acesso ao atendimento médico, odontológico 

e laboratorial para a população, seja ela qual for. O serviço de saúde do Exército, por 

intermédio de seu Laboratório de Biologia (IBEx), contribui ainda com produção de vacinas 

e soros usados no PNI (ROSA, 2013). 

              De acordo com a Lei nº 8080/90, foi firmado entre o Ministério da Saúde e o 

Exército Brasileiro um protocolo de intenções sobre mútua cooperação, explanando sobre 

a possibilidade de integração entre os serviços de saúde das forças armadas e o Sistema 

Único de Saúde (SUS) em tempo de paz. Organizações de Saúde do Exército podem ainda 

participar das ações e serviços de saúde prestados à população por órgãos e instituições 

públicas federais. 

              Ainda de acordo com o protocolo firmado entre os Ministérios, o Exército Brasileiro 

pode assumir ou apoiar ações de proteção e prevenção de saúde, participando, inclusive, 

dos programas de saneamento e saúde pública, de autossuficiência em imunobiológicos e 

em sangue e hemoderivados, da pesquisa científica e tecnológica, da produção e 

distribuição de medicamentos, assim como da execução de vigilância sanitária e 

epidemiológica (ROSA, 2013). 

              Existem duas formas do paciente do sistema recorrer ao atendimento de saúde. 

Uma é através do atendimento médico-hospitalar e odontológico realizado no âmbito das 

Organizações Militares de Saúde (OMS), onde a mensuração dos atendimentos é feita por 

meio do Comprovante de Despesas Médicas (CDM). A segunda é o paciente ser atendido, 
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através de uma guia de encaminhamento, em OCS ou PSA credenciadas com o FUSEx 

(ROSA, 2013). 

. 

Figura 4: Formas de acesso ao atendimento (ROSA, 2013). 

              O processamento de despesas na Administração Pública Federal segue uma série 

de normas e procedimentos amparados por Leis e Instruções Normativas dos órgãos de 

direção e controle do Governo Federal. O Exército Brasileiro, como órgão da administração 

direta, está obrigado a seguir essas normas, o que dificulta, em parte, o processamento das 

despesas médicas, mas garantem o fiel cumprimento dos compromissos assumidos e a 

lisura dos processos. Para gerir atendimentos feitos no sistema SAMMED/FuSEx, a 

Diretoria de Saúde (DSau) emprega o Sistema de Registro de Encaminhamento (SIRE), que 

gera informações necessárias para o processamento das despesas realizadas. Todo o 

movimento orçamentário e financeiro do Exército e, por consequência, do FuSEx é 

realizado através do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI), gerido pelo SERPRO (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019).  

              Abaixo, segue exemplo de como se dá o processamento das despesas até o 

pagamento de faturas com guias abaixo de R$ 5000,00 e acima deste valor, 

respectivamente.  
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Figura 5: Esquema demonstrativo do processamento das despesas até o pagamento (EXÉRCITO BRASILEIRO,  

2019). 
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             As contas médicas de alto custo (acima de R$ 20.000,00) são analisadas pela Seção 

de Regulação e Auditoria de Contas Médicas (SRAM), da Diretoria de Saúde, quanto às 

condutas adotadas no tratamento e, principalmente, aos preços de materiais praticados, 

especialmente nos atendimentos de urgência e emergência (Exército Brasileiro, 2019). 

             Despesas advindas de procedimentos cobertos (indenização de 20%) ou financiados 

(indenização de 100%) pelo FUSEx, realizados em OM ou OMS, são cobradas conforme o 

Catálogo de Indenizações dos Serviços de Saúde das Forças Armadas (Portaria Normativa 

nº 2.509/MD, de 2015), cabendo ao titular indenizá-las nos percentuais descritos na figura 

6. rocedimentos não-constantes do Catálogo serão cobrados pelo justo valor, conforme Art 

17, do Decreto nº 92.512/86, que será expresso em Unidade de Custo Operacional -UCO 

(Exército Brasileiro, 2019).  
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Figura 6: Relação de procedimentos e percentuais de indenização (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019). 

              São considerados procedimentos sujeitos a parecer de Comissão de Ética Médica, 

do serviço de auditoria médica de OMS ou para autorização de procedimentos em OCS ou 

PSA, conveniados ou não: 1) cirurgia de lipoaspiração; 2) cirurgia corretiva nasal; 3) cirurgia 

corretiva de mama; 4) cirurgias plásticas corretivas em geral; 5) cirurgia eletiva para 

colocação de próteses corretivas não-odontológicas; 6) cirurgia de recanalização de 

laqueadura tubária; 7) gastroplastia; 8) cirurgia de transplantes de órgãos; 9) cirurgia 

corretiva de desvios da visão; 10) terapia fotodinâmica para pacientes com degeneração 

muscular; 11) tratamento de apnéia do sono com aparelho CPAP (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2019).  

 

3.2. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

             O SUS, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que tem em seu artigo 196 

a descrição do compromisso primordial do sistema: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
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promoção, proteção e recuperação”.  

            Os gestores do SUS são: no âmbito nacional, o Ministro da Saúde; no âmbito 

estadual, o Secretário Estadual da Saúde; e no municipal, o Secretário Municipal de Saúde. 

As funções gestoras no SUS podem ser definidas como “conjunto de saberes e práticas de 

gestão necessários para implementação de políticas na área da saúde” (BRASIL, 2003).  

             Pode-se identificar “quatro grandes grupos de funções (macro-funções) gestoras na 

saúde: 

(a) formulação de políticas/planejamento; 

(b) financiamento; 

(c) coordenação, regulação, controle e avaliação (do sistema/ redes e dos prestadores 

públicos ou privados); 

(d) prestação direta de serviços de saúde. 

 

Figura 7: Estrutura institucional e decisória do SUS (BRASIL, 2003). 

             À direção nacional do Sistema Único de Saúde compete, dentre outras: 

- Definir, avaliar e apoiar políticas de nutrição e alimentação; 

- Formular e implementar políticas de controle de agressões ao meio ambiente, de 

saneamento e relativas às condições e ambientes de trabalho; 

- Definir e coordenar sistemas de assistência de alta complexidade, rede de laboratórios de 

saúde pública, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária; 

             À direção estadual do Sistema Único de Saúde compete, dentre outras: 

- Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde; 

- Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde; 
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- Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios; 

- Coordenar e, de forma complementar, executar ações e serviços: de Vigilância 

Epidemiológica, de Vigilância Sanitária, de nutrição e saúde do trabalhador; 

- Participar, junto com órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham 

repercussão na saúde humana. 

             À direção municipal do Sistema Único de Saúde compete, dentre outras: 

- Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar 

os serviços públicos de saúde; 

- Participar, em articulação com a direção estadual, do planejamento e organização da rede 

regionalizada e hierarquizada do SUS; 

- Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos 

ambientes de trabalho; 

- Executar serviços de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, alimentação, 

saneamento básico e de saúde do trabalhador; 

             A Norma Operacional de Assistencia à Saúde (NOAS) de 2001/2002 estabelece 

critérios de habilitação de municípios e Estados, explicitando as responsabilidades dos 

gestores municipais e estaduais. A partir da publicação da NOAS 01/2002, os municípios 

puderam habilitar-se em duas condições:  Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada ou 

Gestão Plena do Sistema Municipal. Para se habilitarem à Gestão Plena da Atenção Básica 

Ampliada, os municípios tiveram que assumir responsabilidades tais como elaboração do 

Plano Municipal de Saúde, bem como o Quadro de Metas, mediante o qual seria feito 

acompanhamento por meio do Relatório de Gestão; e gerência de unidades ambulatoriais 

próprias. Já municípios que se habilitarem à Gestão Plena do Sistema Municipal, deveriam 

elaborar o Plano Municipal de Saúde, bem como o Quadro de Metas; gerenciar unidades 

ambulatoriais e hospitalares próprias; e realizar a gestão de todo o Sistema Municipal.  

             O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) foi 

constituído no ano de 1988 como ente de representação dos Secretários Municipais de 

Saúde. O CONASEMS tem por objetivo garantir o fortalecimento e a autonomia da gestão 

municipal, incentivando o desenvolvimento de políticas públicas na área de saúde, de 

forma a promover equidade e participação social (BRASIL, 2003). 

             Os Secretários Municipais de Saúde se organizam em COSEMS em cada Estado 
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(Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde). Representantes do COSEMS e das 

secretarias Estaduais de Saúde compõem a Comissão Intergestores Bipartite em cada 

Estado (BRASIL, 2003) . 

             A portaria Nº 545/1993, estabeleceu normas e procedimentos reguladores do 

processo de descentralização da gestão das ações e serviços de saúde aprovando a Norma 

Operacional Básica 93. Foi estabelecida, no âmbito nacional, a Comissão Intergestores 

Tripartite, integrada paritariamente por representantes do Ministério da Saúde e dos 

órgãos de representação do conjunto dos Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do 

conjunto dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). Já no âmbito estadual se 

estabeleceu a Comissão Intergestores Bipartite, integrada paritariamente por dirigentes da 

Secretaria Estadual de Saúde e do órgão dos Secretários Municipais de Saúde do Estado 

(COSEMS). 

             A Lei 8.080/90 estabeleceu as normas gerais que orientam a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde por meio das Conferências e dos 

Conselhos de Saúde, regulamentados pela Lei 8.142/90. As Conferências de Saúde são 

instâncias colegiadas, de caráter consultivo, que possibilitam o exercício do controle social 

no âmbito do poder executivo, tendo como objetivo avaliar a situação de saúde e propor 

diretrizes da política de saúde em diferentes níveis de governo. Importante forma de 

participação popular, sua periodicidade deverá ser estabelecida pelos Conselhos de Saúde, 

não devendo ultrapassar quatro anos. Já os Conselhos de Saúde buscam participar da 

discussão das políticas de saúde tendo uma atuação independente do governo, embora 

façam parte de sua estrutura e onde se manifestam os interesses dos diferentes segmentos 

sociais, possibilitando a negociação de propostas e o direcionamento de recursos para 

diferentes prioridades. Assim, a participação da população na gestão da saúde estabelece 

uma relação entre o Estado e a Sociedade, na qual o conhecimento da realidade de saúde 

das comunidades é determinante na tomada de decisão do gestor (BRASIL, 2003). 

             Quanto ao financiamento do SUS, segundo a Constituição, “O SUS será financiado 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos estados, do Distrito federal 

e dos municípios”. Ou seja, o financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de 

responsabilidade das três esferas de gestão do SUS: União, Estados e Municípios. A maior 

parte dos recursos da seguridade social provêm de desconto compulsório sobre folha 
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salarial de empresas, mas também possui recursos provenientes da contribuição sobre o 

faturamento (COFINS) e sobre a Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL). Dessa forma, 

as fontes que asseguram maior aporte de recursos à Saúde são COFINS, CSLL e os recursos 

da Seguridade Social. 

             A Emenda Constitucional nº29/2000 estabeleceu os recursos mínimos a serem 

aplicados em saúde. Sancionada pela Lei Complementar 141 em 2012, os recursos mínimos 

a serem aplicados em ações e serviços de saúde foram fixados em 15% da receita dos 

municípios, 12% da receita dos estados, e o valor do ano anterior adicionado das variações 

do PIB para a União.  

             De acordo com a Portaria 3992, de 2017, os recursos recebidos pela União deverão 

ser organizados e distribuídos através dos seguintes blocos de financiamento:  

I- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e 

II- Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.  

             Os recursos que compõem cada bloco de financiamento serão transferidos, fundo 

a fundo, de forma regular e automática, em conta específica e única para cada bloco. O 

estabelecimento de apenas dois blocos de alocação de recursos permite que municípios, 

estados e Distrito Federal tenham maior autonomia para readequação de recursos 

conforme a necessidade local (BRASIL, 2017).  

             Recursos financeiros referentes ao bloco de Custeio têm o seguinte destino: 

manutenção da prestação das ações e serviços públicos de saúde e para o funcionamento 

dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação da ações e serviços 

públicos de saúde. Já recursos referentes ao Bloco de Investimento tem como destino a 

aquisição de equipamentos para realização de serviços públicos de saúde; reforma e/ou 

adequações de imóveis já existentes utilizados para realizar ações e serviços públicos de 

saúde (BRASIL, 2017).  

             Para receber recursos financeiros da União, destinados ao SUS, os Municípios 

deverão atender as seguintes condições de acordo com cada legislação instituída: 
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Figura 8: Condicionalidade para recebimento de recursos da União pelos Municípios (OLIVEIRA, 2018). 

 

3.3. SAÚDE SUPLEMENTAR 

             A saúde suplementar é responsável pelo acesso ao sistema privado de saúde de 

pouco menos de um quarto da população, com cerca de 47 milhões de beneficiários. Os 

brasileiros contam com um sistema suplementar de assistência à saúde, pela aquisição 

voluntária, individual ou coletiva, de plano ou seguro de saúde, mediante o pagamento da 

mensalidade ou, tecnicamente, prêmio. O sistema suplementar, assim como o público, se 

fundamenta na repartição dos custos da atenção à saúde a seus usuários. Porém, diferente 

do público, se baseia em contrato, tem cobertura para eventos futuros e incertos 

estabelecida na apólice (contrato) e na regulamentação aplicada ao setor. O direito do 

beneficiário está fixado na regulamentação e no contrato (REIS, 2020). 

             O setor se estabeleceu ainda no início dos anos 1950 e durante muito tempo atuou 

sem regulamentação e legislação específica. Foi no final dos anos 1990, a partir de um 

amplo processo de reorganização da economia nacional e do estabelecimento de novos 

marcos regulatórios de atuação da iniciativa privada que a saúde suplementar ingressou 

em novo ciclo. Através da Lei nº 9.656/ 1998, conhecida como “Lei dos Planos de Saúde”, 
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e da criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estabelecida pela Lei nº 

9.961/ 2000, o setor adentrou na era da regulação. Assim, buscava-se adotar meios de 

organizar e normatizar a atuação das operadoras e seguradoras de planos de saúde com o 

intuito de proteger os consumidores dos planos privados de saúde.  

             A Lei nº 9.961/2000, instituidora da ANS, igualmente vela pela sua independência 

perante o Poder Político, reconhecendo, em seu art. 1º, a sua roupagem de autarquia sob 

o regime especial. Desse modo, é concedida à ANS autonomia administrativa, financeira, 

patrimonial e nas suas decisões técnicas, além da gestão dos seus recursos humanos e a 

fixação de mandato temporário aos seus dirigentes (REIS, 2020). 

             Ocorreram avanços com a atuação da ANS referente a regulamentação, 

constituição e funcionamento das empresas, como através da criação de normas para o 

registro, funcionamento e fiscalização; exigências de reservas técnicas e ampliação da 

cobertura; proibição de seleção por faixa etária e dos limites de internação (REIS, 2020). 

              O envelhecimento populacional, produto de avanços e conquistas econômicas, 

científicas, sociais, médicas e ambientais, deve ser celebrado sem restrições. No entanto, 

a celebração não pode obscurecer importantes consequências que o envelhecimento traz 

consigo. Seus impactos na Previdência são bem conhecidos. Na saúde, a consequência do 

envelhecimento é a elevação dos gastos médios com saúde per capita nas próximas 

décadas. O impacto econômico-financeiro nas operadoras de planos de saúde é suavizado 

pelo aumento das mensalidades com a idade. Entretanto, proporcionalmente, as despesas 

se elevam mais do que as mensalidades. Essa diferença é financiada pelos mais jovens, que 

arcam com valores um pouco acima do custo para financiar os idosos que têm 

mensalidades um pouco abaixo de seu custo médio. A mudança da estrutura etária da 

população desequilibra a necessária relação do número de jovens para cada idoso, 

ameaçando a sustentabilidade desse esquema de financiamento (REIS, 2020). 

             Para que o seguro ou plano de saúde funcione, o operador precisa se assegurar que 

o plano tenha viabilidade econômico-financeira. Para tanto, a mensalidade, que é igual 

para todo o grupo segurado, deve ser adequada ao custo do risco, acrescida de margens 

para cobrir os custos de administração do plano, comercialização, tributos, margem para o 

investidor e margens de segurança. O custo do risco é equivalente ao gasto médio per 

capita. A mensalidade, por sua vez, é definida por avaliação a ser submetida à ANS, sob a  
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forma de Nota Técnica de Registro de Produto – NTPR (REIS, 2020).  

             Para que se obedeça à recomendação de incluir no grupo segurado pessoas de risco 

semelhante, a legislação faculta que se estruturem as mensalidades de acordo com faixas 

etárias. A regulamentação da ANS para a estrutura das mensalidades previu a idade com o 

único fator definidor, vedados outros como sexo, ocupação, características genéticas, 

hábitos de vida, local de residência, ainda que tenham importância para o custo do risco. 

O nível da estrutura de preços por idade considera fatores relacionados à cobertura 

(ambulatorial, hospitalar e combinações) e à rede de prestadores - profissionais e 

estabelecimentos (REIS, 2020). 

             A ANS adota dez faixas etárias, a primeira do nascimento aos 18 anos de idade, a 

última a partir dos 59 anos de idade e as intermediárias em oito grupos de cinco anos. 

Assim, o último reajuste permitido acontece na passagem dos 58 para os 59 anos de idade; 

e a relação de preços entre a primeira e a última faixa continua limitada em seis vezes. 

Existem dois problemas que podem comprometer a sustentabilidade desse modelo. Um é 

que a norma fixa uma relação de seis vezes para os preços, o que não é aderente à relação 

de custos médios per capita, que excedem a seis vezes. O segundo é relativo à grande 

variação dos custos médios dentro do grupo segurado que compõem a última faixa, de 59 

e mais anos de idade, embora todos paguem a mesma mensalidade. Presume-se que a 

limitação de preços tenha sido motivada para que os idosos pudessem manter seus planos, 

dado que suas rendas, geralmente de aposentadoria do INSS, são baixas.  

               Buscando obter comparativo de relação custo-benefício entre o SUS e a Saúde 

Suplementar, pode-se usar um indicador per capita – no caso, beneficiário de cada sistema. 

Ao se relacionar o gasto do SUS com o número de pessoas usuárias do mesmo, se obtém o 

gasto médio anual por beneficiário. Da mesma forma, partindo-se do gasto tributário com 

saúde suplementar (obtidos a partir de deduções médicas no IRPF; e, deduções de 

assistência médica, odontológica e farmacêutica a empregados no IRPJ), se obtem a 

despesa indireta média anual com um usuário da saúde suplementar (REIS, 2020).  
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Figura 9: Comparativo gastos SUS x Saúde Suplementar (REIS, 2020).  

             Dessa forma, nota-se que o setor público gasta com um beneficiário do SUS, em 

média, mais de 4 vezes do que gasta (indiretamente) com um beneficiário da saúde 

suplementar. Ou seja, é muito mais barato ao setor público a sustentação de um usuário 

de planos de saúde do que um usuário do sistema público de saúde.  

 

4 CONCLUSÃO 

             O Exército Brasileiro possui uma estrutura consolidada de serviço de saúde, com níveis 

de atenção à saúde (primária, secundária ou terciária) delimitados, com organização 

estrutural verticalizada. 

             Quanto ao financiamento desse sistema, existem dois sistemas próprios que juntos 

sustentam o serviço de saúde do Exército Brasileiro: o SAMMED, alimentado por recursos 

orçamentários e destinado a atender não beneficiários do FUSEx e os casos de ato de serviço; 

e o FUSEx, suprido por recursos extra-orçamentários destinado a atender todos os seus 

beneficiários. Ambos realizam atendimento tanto nos hospitais e instituições próprias do 

Exército quanto nas entidades vinculadas. 

             Além disso, se percebeu que o sistema de Saúde do Exército não se limita apenas à 

saúde dos militares, mas também tem relevância vital à população brasileira, provendo 

assistência às populações civis mais longínquas e apoiando o Ministério da Saúde em diversas 

campanhas em todo o território nacional.  

             Entretanto, o Sistema de Saúde do Exército não apresenta capilaridade tal capaz de 

garantir distribuição igualitária de oferta de serviços de saúde no território nacional, tendo 

em vista a concentração de OMS no Rio Grande do Sul e na região Sudeste, enquanto que a 

região Nordeste possui apenas uma unidade de saúde por estado e estados como Amapá e 

Tocantins não possuem nenhuma OMS.  

             Comparativamente, a Saúde Suplementar tem enfrentado diversos problemas para se 
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sustentar no longo prazo, dentre os quais a dicotomia entre se manter sustentável sem onerar 

o beneficiário. Já o SUS, universal e de abrangência em todo território nacional, apresenta 

diversos mecanismos de gestão que foram aperfeiçoados ao longo dos anos por ser tratar de 

um sistema de saúde extremamente complexo; entretanto, ainda enfrenta dificuldades de 

financiamento e de aplicabilidade dos recursos, o que explica no alto custo per capita por 

beneficiário nesse sistema e por vezes infraestrutura de serviços não condizente com o 

investimento aplicado.  
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