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Resumo 

 

Este artigo analisa o Sistema de Saúde da Marinha, com o objetivo de apresentar os 

impactos do aumento da expectativa de vida dos beneficiários, apresentar o aumento dos 

custos hospitalares nos últimos anos e demonstrar como Hospital Naval Marcílio Dias é 

utilizado dentro do sistema para o atendimento aos usuários, visto a sua importância dentro da 

Marinha para manter a higidez física de seu pessoal e seus dependentes. Mediante uma 

pesquisa bibliográfica e documental verificou-se sobre os beneficiários e as fontes de 

financiamento da Saúde Naval, bem como sobre os fatores impactantes da sustentabilidade do 

sistema. Em seguida através de ferramentas estatísticas, demonstrou as projeções 

orçamentárias para a Força Armada e especificamente para o setor de saúde. Foram 

mencionados e explicitados os impactos do aumento dos usuários nos custos a saúde para a 

Marinha. 

 

Palavras-chave: Sistema de Saúde da Marinha, Hospital Naval Marcílio Dias, 

Envelhecimento populacional, Custos hospitalares. 

1 Introdução 

O Sistema de Saúde da Marinha (SSM) é responsável por oferecer Assistência Médica 

e Hospitalar (AMH) a mais de trezentos mil militares ativos, inativos, pensionistas e 

dependentes da Marinha do Brasil (MB). Tem grande importância psicossocial e age na 

manutenção da higidez física de seus componentes, contribuindo, assim, para o adequado 

desenvolvimento da atividade militar. 

 A relação de beneficiários e dependentes habilitados a usufruir a AMH baseia-se no 

Estatuto dos Militares – normativo da década de 1980. Esta legislação antiga não está 

adequada ao contexto social atual, o que promove distorções e aumento da demanda de 
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serviços, cujo atendimento efetivo é um grande desafio a ser empreendido pela Administração 

Naval. 

 O desenvolvimento tecnológico, o crescimento econômico do país, o acesso à água 

tratada e ao esgoto, e a expansão da oferta de serviços públicos permitiram a majoração 

exponencial da expectativa de vida da população brasileira. Isso implica em aumento das 

despesas públicas relacionadas à saúde, em virtude da adoção de novos procedimentos 

médicos mais inovadores e custosos, da grande variação de custos médico-hospitalares, ou, 

ainda, do aumento da população inativa com cada vez maior perspectiva de esperança de vida. 

 O SSM é operacionalizado num modelo de autogestão e conta com uma rede nacional 

de Organização Militar Hospitalar (OMH) e Organização Militar com Facilidades Médicas 

(OMFM). Os hospitais militares prestam atendimento médico de baixa, média ou alta 

complexidade, porem, apenas o Hospital Naval Marcílio Dias que possui suporte e estrutura 

para realização de alta complexidade em toda a Marinha. 

O objetivo geral deste artigo é analisar o Sistema de Saúde da Marinha (SSM) frente 

aos impactos do aumento da expectativa de vida dos beneficiários. 

Como objetivos específicos foram definidos dois: 

1. Apresentar o aumento dos custos hospitalares nos últimos anos; 

2. Demonstrar como o Hospital Naval Marcílio Dias tem sua importância para saúde 

naval. 

Os dados foram retirados por meio de dados da série histórica orçamentária da 

Marinha do Brasil e de documentos da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o ano 2016. Através destes dados são 

apresentadas as atuais modificações na administração do Sistema de Saúde da Marinha. Essas 

informações poderão ser úteis para ciência de potenciais problemas e estabelecimento de 

linhas de ação para contínua prestação de serviços médicos de qualidade à família naval. 

2 Referencial Teórico 

 2.1 Contextualização  

A saúde militar existe da necessidade de um sistema específico e próprio para atuação 

no ambiente de guerra, e desenvolvimento de atividades necessárias à manutenção da higidez 
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do pessoal militar voltado para aplicação do Poder Militar-Naval e seu preparo. A Marinha 

dispõe, ao longo do Brasil, de mais de trezentos mil usuários do SSM, dentre eles os militares 

da ativa, inativos, pensionistas e seus respectivos dependentes (MARINHA DO BRASIL, 

2001). 

O SSM é operacionalizado num modelo de autogestão e conta com uma rede nacional 

de Organização Militar Hospitalar (OMH) e Organização Militar com Facilidades Médicas 

(OMFM). Os hospitais da Marinha são responsáveis pela execução da AMH nos Distritos 

Navais
1
 onde estão localizados. Entretanto, na ausência destes, haverá uma OMFM para 

gerenciar o atendimento em sua área de abrangência e realizar o encaminhamento dos 

usuários aos locais de atendimento médico-odontológico próprios da Marinha ou à rede 

credenciada (MARINHA DO BRASIL, 2009).  

A maior Organização Militar de saúde é o Hospital Naval Marcilio Dias (HNMD) 

localizado no Primeiro Distrito Naval, área Rio, responsável por todo atendimento terciário da 

Marinha no Brasil (MARINHA DO BRASIL, 2009), sendo que para a realização de 

procedimentos cirúrgicos de alta complexidade que precisam ser realizados por algum usuário 

do Sistema de saúde da Marinha somente o HNMD possui recursos e estrutura para realizar 

tal atividade. 

2.2 Financiamento e Beneficiários do SSM 

 Os recursos para o financiamento da AMH dos usuários do SSM são originados de 

três fontes. A primeira parte, chamada Fator de Custo (FC), se refere à obrigação legal do 

Estado e é decorrente do orçamento da União (MARINHA DO BRASIL, 2009). 

A segunda, de maior montante, resulta de contribuição mensal compulsória dos 

usuários, de caráter complementar que constitui o Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA), que 

é administrado pela DSM e que determina as características dos atendimentos a serem 

cobertos com os recursos financeiros disponíveis, sempre observando os ditames legais 

(MARINHA DO BRASIL, 2001). 

                                                 
1
 A Marinha do Brasil divide a sua administração dentro do território nacional em 9 (nove) distritos navais, 

representado nas cidades que são suas sedes administrativas da seguinte maneira: 1º Distrito Naval (DN) – Rio 

de Janeiro (RJ); 2º DN – Salvador (BA); 3º DN – Natal (RN); 4º DN – Belém (PA); 5º DN – Rio Grande (RS); 

6º DN – Ladário (MS); 7º DN Brasília (DF); 8º DN São Paulo (SP); e 9 DN – Manaus (AM). (EMA - 2008). 
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As contribuições para o FUSMA são previstas em lei e reguladas de acordo com os 

seguintes fatores aprovados pela Portaria nº 333/2016 do Comandante da Marinha:  

I – Titular: percentual de 1,8%, composto de uma parcela de 1,45% para assistência 

médico-hospitalar e de 0,35% para assistência social; II – Dependente Direto do 

Titular: percentual de 0,3%, a título de contribuição complementar do titular, para 

cada um dos dependentes diretos por ele instituídos; e III – Dependente Indireto do 

Titular: percentual de 1,2%, a título de contribuição complementar do titular, para 

cada um dos dependentes indiretos por ele instituídos (MARINHA DO BRASIL, 

2016 p.2). 

A terceira parte refere-se às receitas provenientes das Indenizações Médico-

Hospitalares (INHOS) em caráter de coparticipação, sendo cobradas ao usuário por ocasião de 

atendimento nas OMH e OMFM, principalmente quando se faz utilização de certos materiais 

ou aquisição de medicamentos nos Setores de Distribuição de Medicamentos (SeDiMe) 

(MARINHA DO BRASIL, 2009).  

Segundo MARINHA (2001), os beneficiários do sistema incluem os militares ativos, 

inativos, ex-combatentes, reformados da MB, pensionistas de militares da Marinha e outros 

dependentes elencados no Estatuto dos Militares - Lei 6.880/1980. 

De acordo com o Estatuto mencionado anteriormente, são considerados dependentes 

dos militares: 

I - a esposa; II - o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou interdito; III - 

a filha solteira, desde que não receba remuneração; IV - o filho estudante, menor de 

24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração; V - a mãe viúva, desde 

que não receba remuneração. (BRASIL, 1980 p.4)  

 

Observa-se que a relação de dependentes, foca no amparo à família do militar, 

entretanto é bastante extenso ao se comparar com outras legislações e regulamentos como o 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, Lei 8.112/90. Este instrumento legal 

foi regulamentado pela Portaria Normativa do Ministério do Planejamento e Orçamento 

(MPOG) nº 1/2017 que menciona no art. 5º, III, em lista taxativa, que os dependentes dos 

servidores para fins de AMH e ressarcimento são: 

O cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável; b) o companheiro ou 

a companheira na união homo afetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para 

o reconhecimento da união estável; c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, 

ou que teve a sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com 

percepção de pensão alimentícia; d) os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

 

5 

 

um) anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e) os filhos e 

enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes 

economicamente do servidor e estudantes de curso regular reconhecido pelo 

Ministério da Educação; f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão 

judicial, observado o disposto nas alíneas "d" e "e" (BRASIL, 2017 p.2). 

 

Essa extensa relação de beneficiários baseia-se num contexto histórico em que era 

determinante a proteção da família e, sobretudo, da mulher fragilizada, que não possuía 

participação efetiva na manutenção da família. Por isso, a falta do mantenedor financeiro 

poderia trazer consequências desastrosas para elas. Nesse ambiente, é que o Estado chamou 

essa responsabilidade para si, com o objetivo de oferecer condições dignas de sobrevivência 

aos familiares dos militares (ALVES, 2008). 

2.3   Inflação dos Serviços Médicos 

O índice Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH), elaborado pelo Instituto 

de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), é o principal indicador utilizado pelas empresas do 

Setor como parâmetro sobre o comportamento dos custos. O cálculo utiliza os dados de um 

conjunto de planos individuais de operadoras, e considera a frequência de utilização pelos 

beneficiários e o preço dos procedimentos (IESS, 2017). 

Segundo estudo do IESS, exposto na Figura 1, os custos das operadoras de planos com 

consultas, exames, terapias e internações, apurado pelo índice VCMH, cresceram 20,4% nos 

12 meses encerrados em dezembro de 2016. O resultado de 20,4% é 13,9 pontos porcentuais 

superiores ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 6,5% no mesmo 

período, ou seja, tal patamar representa grande risco para a sustentabilidade da saúde 

suplementar brasileira. 

 

 
 

Figura 1 – Série Histórica da VCHM/IESS em variação de 12 meses 

Nota: A variação do IPCA é calculada utilizando-se o índice médio de doze meses relativamente aos 12 

meses anteriores.  

Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (2016). 
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Nesse período, conforme analisado por Silva (2014), a VCMH/IESS foi impulsionada 

pelos itens de despesas de internação e de terapias. Estudos do IESS demonstraram a 

Internação como principal item dos gastos médicos em grande razão das despesas associadas 

a materiais e medicamentos. 

As despesas com materiais e medicamentos cresceram 120,4% e 59,9%, 

respectivamente, entre 2007 e 2012. Esses dois itens somados representaram 57,7% do gasto 

hospitalar em 2012. Esse crescimento é explicado pelo aumento na frequência de utilização de 

internações no período analisado, como também à elevação do preço médio de materiais e 

medicamentos (SILVA, 2014). 

De acordo com Silva (2014), novos insumos médicos são mais custosos, e nem sempre 

estão associados à maior efetividade. Adicionalmente, decisões judiciais têm garantido a 

utilização de fármacos em fase de testes, ou seja, ainda não aprovados pelas autoridades 

competentes. 

2.4  Relação Expectativa de Vida e Despesas Médicas 

O aumento dos gastos no setor de saúde suplementar envolve diversos fatores que 

demandam diferentes estratégias para a manutenção da sustentabilidade do setor, sendo a 

faixa etária um fator de risco importante para elevação de gastos médicos e está relacionada 

positivamente à utilização de internações (SANTOS, p.5 Apud MOROSINI et al, 2011). 

Com o envelhecimento populacional, a perspectiva é que os custos associados a 

medicamentos e materiais médicos utilizados em internações perdurem a elevar sobremaneira 

as despesas médicas. Nos Estados Unidos, onde mais de 60% da população está coberta por 

planos de saúde, em 2010, o gasto hospitalar agregado foi de U$ 375,9 bilhões e os adultos 

nas faixas etárias de 45 anos a 64 anos e 65 anos a 84 anos foram responsáveis por 67% desse 

gasto (SANTOS, p.6 Apud PFUNTNER et al, 2013). 

As curvas de consumo de AMH em função da idade mostram um aumento 

considerável e contínuo a partir de quarenta anos de idade. Outro fator importante que 

colabora para o aumento dos gastos é a evolução da esperança de vida da população, pois o 

envelhecimento da população pressupõe um crescimento dos gastos para a manutenção, 

prevenção e tratamento da saúde dessas pessoas, conforme é ilustrado na Figura 2, publicado 

em estudo da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS), entidade 
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associativa que representa o segmento de autogestão, com o intuito de fortalecer o segmento, 

promover a excelência em gestão e contribuir com a melhoria do sistema de saúde do País. 

(ZUCCHI, DEL NERO, & MALIK, 2000). 

 

 

 
Figura 2 – Custo médio assistencial/beneficiário/ano por faixa etária, 2012 

 

Fonte: Pesquisa da UNIDAS, 2012 
 

2.5 Hospital Naval Marcílio Dias 

O histórico do HNMD se inicia em 1926, quando esposas de Oficiais da MB criaram a 

instituição filantrópica denominada “Casa Marcílio Dias” – que prestava assistência social e 

educacional aos filhos de Praças da MB. Em 1934, essa instituição (direção e terreno) foi 

doada à MB (MARINHA DO BRASIL, 2017). 

Após a doação, a MB inaugurou, nas dependências da então Casa Marcílio Dias, o 

Instituto Naval de Biologia (INB) através do Decreto nº 23.854/34. O instituto, que 

inicialmente prestava assistência social e educacional, passou a ser um hospital de tratamento 

de doenças infecciosas e parasitárias do pessoal da Armada e posteriormente abrigou à área 

administrativa do INB, bem como a Escola de Saúde da MB.  

Ao passar dos anos, o hospital foi sendo expandido, criando-se leitos e atendendo 

novas modalidades de moléstias e pacientes. Apenas em 1951, conforme o Decreto nº 29.486, 

o INB e o conjunto de edificações existentes, passaram a se chamar “Hospital Naval Marcílio 

Dias – HNMD” (MARINHA DO BRASIL, 2017). 
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A partir de 1972, o HNMD começou a exercer atividades de hospital geral, além de 

englobar “à função de prestação de assistência médica na área do 1º Distrito Naval (1ºDN), as 

atribuições de coordenar e controlar a assistência médica na área do mesmo Distrito e a 

responsabilização pelas funções de ensino e pesquisa” (MARINHA DO BRASIL, 2017). 

“Em 30 de janeiro de 2012, com a Portaria nº 23 do Estado-Maior da Armada 

(EMA), o HNMD, por ter o Instituto de Pesquisa Biomédicas (IPB) em sua 

estrutura, transformou-se em Instituição Científica e Tecnológica, mantendo vínculo 

com a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Marinha. Hoje o HNMD, Nau 

Capitânia do Sistema de Saúde da Marinha, é um dos mais avançados Complexos 

Hospitalares do Brasil. É referência nacional para procedimentos de média e alta 

complexidade com suas 60 clínicas e serviços. Tem distribuídos em suas diversas 

Unidades de Internação, 618 leitos e conta, para atendimento ambulatorial, com 105 

consultórios além de possuir em seu parque, equipamentos médicos de diagnóstico e 

tratamento de última geração.” (MARINHA DO BRASIL, 2017 p.6). 

 

Apesar de ser um hospital militar, contando uma população flutuante de 5.000 pessoas 

por dia (de empregados a usuários), o HNMD tem autonomia na gerência dos seus recursos 

financeiros e materiais (VIEIRA, 2011), ou seja, o hospital não depende de autorização de 

outras organizações militares para gerir seus recursos. 

Atualmente, o hospital presta assistência médica de alto nível de especialização aos 

militares ativos e inativos da MB; aos beneficiários do Fundo de Saúde da Marinha 

(FUSMA); e outras pessoas autorizadas por acordos administrativos e/ou por diretrizes 

especiais. Contudo, o maior objetivo do HNMD é “estar na vanguarda dos estudos e 

capacitação de pessoal para as pesquisas, na área da saúde, que tragam benefícios para toda a 

MB e à Sociedade, mantendo a intelectualidade do HNMD” (MARINHA DO BRASIL, 2017 

p.2). 

2.5.1 – Estruturação do sistema de custos empregada na gestão do HNMD 

O HNMD tem autonomia na gerência dos seus recursos materiais e financeiro, sendo a 

única Organização Militar (OM) da MB, segundo Motta Filho (2006), a adotar o método de 

“Setorização”, ou seja, dada a sua estrutura e quantidade de setores existentes no hospital, o 

HNMD funciona como “locais de ocorrências de custos”. 
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Cada setor do hospital funciona como uma unidade operacional autônoma e distinta 

das demais. O organograma do HNMD é a principal fonte de referência para proceder à 

divisão setorial pretendida, formando assim os “centros de custos”. 

Esses centros são classificados em diretos ou de produção (atividade principal) e de 

apoio e administrativos (atividade secundária). Nos centros diretos, estão concentradas as 

atividades-fim, que geram atendimento propriamente dito (clínicas de atendimento médico, 

por exemplo). Os centros de apoio e administrativos expressam a reunião de atividades-meio 

da prestação interna de um serviço (serviços de engenharia ou técnico operacional, por 

exemplo). Os serviços administrativos são executados pela própria Administração. 

Esse tipo de divisão permitiu uma melhor visualização e apresentação dos gastos e 

custos do HNMD. Cabe ressaltar que, caso ocorra alterações no plano de cada centro de 

custos, todos os demais setores devem e são informados sobre tal alteração, haja vista que o 

orçamento de qualquer organização sempre impacta seus setores. 

3 Procedimentos Metodológicos 

3.1  Tipo de Pesquisa 

Conforme Gil (2006), a metodologia adotada para a realização da presente pesquisa, 

quanto ao seu objetivo, é a exploratória, pois busca fornecer maiores informações a partir de 

uma abordagem mais geral sobre os impactos para a Marinha na execução do orçamento da 

Saúde da Marinha em relação a um período com grandes perspectivas de transformações 

sociais e econômicas. 

Quanto à abordagem, segundo Prodanov e De Freitas (2013), esta pesquisa pode ser 

considerada: quantitativa, pois são utilizas técnicas estatísticas para projetar os gastos 

discricionários, em especial, referente ao setor de saúde; e qualitativa, pois são feitas 

interpretações e atribuídos significados às análises da evolução dos dados orçamentários da 

Marinha. 

 Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa pode ser considerada como: 

pesquisa bibliográfica, pois, segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 54), “busca conhecer, 

analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema ou problema” e neste 

estudo foram analisados artigos, teses, relatórios e livros que abordam sobre os temas de 
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Gestão de Saúde, Hospital Naval Marcílio Dias e inflação no setor de saúde; pesquisa 

documental, haja vista que foram analisadas as legislações brasileiras que tratam sobre o 

tema, bem como documentos do Comando da Marinha, e outros relevantes, como os dados 

orçamentários relativos ao SSM; e de certa forma, a pesquisa não deixa de ser um estudo de 

caso, já que objetivou analisar os impactos no orçamento do SSM, e não em um ambiente 

macro, mais dando enfoque em um órgão da saúde naval. 

3.2  Coleta e Tratamento de Dados 

Para analisar os resultados, ilustrou-se o contexto econômico atual, onde foram 

analisados dados relativos ao histórico da evolução quantitativa dos procedimentos realizados 

pelo SSM e que foram obtidos por meio do Anuário Estatístico da Marinha (ANEMAR), 

referente aos anos de 2014 a 2016.  

Coletaram-se ainda dados sobre despesas da área assistência médica, variação do perfil 

etário dos usuários da AMH, inflação dos bens e serviços dos resultados fiscais de 2014 a 

2016, obtidos junto à DSM. Dados sobre orçamento da MB foram extraídos no SIOP, 

enquanto que a evolução da quantidade de militares clientes de plano de saúde privado foi 

obtida através da associação civil privada Abrigo do Marinheiro (AMN).  

Após a obtenção dos dados, por meio das fontes mencionadas, o passo seguinte foi 

tratá-los e organizá-los. Deste modo, os dados de arrecadação do governo foram comparados 

com as despesas executadas pela Marinha, para o período de 2014 a 2016, cujos dados foram 

extraídos de publicação contida no sítio da internet do Ministério de Planejamento e 

Orçamento. 

Cabe ressaltar que os dados contidos neste artigo representam os valores consolidados 

das Unidades Orçamentárias (UO) – nº 52131 (Comando da Marinha) e nº 52931 (Fundo 

Naval) que compõem apenas a Administração Direta, uma vez que a inclusão de UO da 

Administração Indireta, não seriam necessárias onde que o órgão pertence a administração 

Direta. 

Posteriormente, este trabalho focou em uma análise interpretativa, de cunho 

qualitativo e quantitativo, dos dados da execução do orçamento do SSM, ao analisar se os 

gastos médicos cresceriam em valor maior que os outros gastos da força, impactando outros 

seguimentos da MB. 
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Para isso, as fontes primárias para a obtenção dos dados de execução orçamentária 

foram o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) do Governo Federal e os 

Relatórios de Gestão da DSM, utilizando os dados de 2014 a 2016. 

4 Apresentação e discussão dos resultados 

4.1  Contexto geral orçamentário do SSM 

 

Com o intuito de melhor analisar os gastos do SSM fixados no orçamento naval na 

Função Orçamentária (FO) nº 301 (Atenção Básica), das Unidades Orçamentárias (UO) – nº 

52131 (Comando da Marinha) e nº 52931 (Fundo Naval), faz-se necessária realizar 

verificação em relação ao orçamento total da MB nas UO mencionadas, excluindo as despesas 

obrigatórias de pagamento de pessoal e previdência, bem como efetuar comparações com os 

montantes aplicados na função precípua da força, Defesa da Força Naval, FO nº 152 (Defesa 

Nacional), de forma a se ter uma noção mais fidedigna da situação. 

Tabela 01 – Despesas Discricionárias para Manutenção, Funcionamento e custeio dos Meios e Instalações 

Navais (empenhadas em Milhões de reais) 

Exercício Marinha 

(MB) 

Evolução Saúde 

Naval 

(SN) 

Evolução Participação 

da SN no 

Orçamento da 

MB 

Defesa 

Naval 

(DN) 

Evolução Participação 

de DN no 

Orçamento da 

MB 

2016 4.944,50 -8,54% 559,30 11,44% 11,31% 1.839 -11,81% 37,19% 

2015 S5,406 -13,42% 495,30 14,05% 9,16% 2.085,20 -36,11% 38,57% 

2014 6244,20 - 434,30 - 6,96% 3.262,60 - 52,27% 

 

Fonte: Elaborada através de dados extraídos do SIOP (2016) 

Através de análise da Tabela 01, elaborado mediante extração de dados no SIOP, 

verifica-se que, durante o período de 2014 a 2016, as despesas discricionárias da Marinha 

apresentaram diminuição, em especial os recursos destinados para manutenção e operação dos 

meios navais, que apresentaram redução mais intensa. Este cenário traz graves implicações 

negativas quanto à prontidão, a vida útil e a prestabilidade dos equipamentos e sistemas de 

defesa naval.  
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Embora no panorama tenham sido negativos, as despesas na área de saúde cresceram 

em média de 13% a.a., bem como sua participação no orçamento geral vem aumentando, 

representando mais de 10% do orçamento naval em 2016.   

Dentre as principais realizações da aplicação desses recursos, estão a reforma das 

instalações do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), a ampliação e revitalização da 

Odontoclínica Central da Marinha (OCM), além de a aquisição de equipamentos médicos de 

alta tecnologia. Essa revitalização do material proporcionou a realização de diagnósticos mais 

eficazes, e menos custosos, pois reduzem a necessidade de encaminhamento a clínicas 

conveniadas. 

Tabela 02 - Recursos Orçamentários Saúde Naval (em milhões R$) 
 

Exercício Subsidiado Empenhado Necessidades Não Atendidas 
2016 715,18 559,30 155,88 
2015 594,61 495,30 99,31 
2014 429,92 434,30 -4,38 

Fonte: Elaborada através dados fornecidos pela DSM (2016) 
 

 

 

Conquanto tenham sido feitas algumas melhorias no SSM através da crescente 

evolução orçamentária, os valores subsidiados apresentam grande diferença ao atendido e 

empenhado, conforme se verifica na Tabela 02, em que se observa que a disparidade entre os 

valores subsidiados e empenhados no ano de 2016 estiveram em mais de 150 milhões de 

reais. Esta grande discrepância de valores resulta em limitação na capacidade de atendimento, 

aumento de filas de marcação e redução em investimentos para modernização de instalações e 

aquisição de equipamentos. 

 

4.2 Influências da expectativa de vida e da inflação do setor de saúde 

 

4.2.1 Expectativa de vida 
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Tabela 3 - Distribuição da População Brasileira e de Usuários da Saúde Naval 

por sexo e faixa etária - Ano 2016 

 

 
Nota 1: Percentual de usuários do SSM não soma 100%, em razão de haver cadastro com datas 

incorretas ou ausência de informações sobre sexo. 

Nota 2: Percentuais calculados levando em consideração o quantitativo total de usuários do 

Sistema de Saúde da Marinha (SSM), e o universo populacional brasileiro previsto pelo Instituto de 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os anos de 2016 e 2036. 
Fonte: Elaborado através de dados da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM) e do IBGE 

(Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística) do ano de 2016 e 2036 
 

De acordo com pesquisa de UNIDAS do ano de 2012, o fator idade pode levar a uma 

diferença de mais de 500% nos custos médico-hospitalares, ao se comparar a faixa etária mais 

jovem, de 0 a 18 anos, com mais idosa, a partir de 59 anos. Tal situação justifica-se pelo 

maior número de consultas e procedimentos mais onerosos e frequentes do que é aplicado às 

pessoas mais jovens. 

A partir de análise da Tabela 3, verifica-se que o público atendido pelo SSM apresenta 

faixa etária maior que a média da população brasileira, principalmente na faixa etária superior 

FAIXA 

ETÁRIA 

SEXO FEMININO SEXO MASCULINO 
USUÁRIOS 

DO 

SISTEMA DE 

SAÚDE DA 

MARINHA  

POPULAÇÃO 

FEMININA 

BRASILEIRA 

2016  

PROJEÇÃO DO 

IBGE DA 

POPULAÇÃO  

BRASILEIRA-

2036 

USUÁRIOS 

DO 

SISTEMA DE 

SAÚDE DA 

MARINHA  

POPULAÇÃO 

MASCULINA 

BRASILEIRA 

2016  

PROJEÇÃO DO 

IBGE DA 

POPULAÇÃO  

BRASILEIRA  - 

2036 

0-4 anos 2,21% 3,45% 2,52% 2,22% 3,61% 5,17% 

5-9 anos 2,19% 3,69% 2,63% 2,20% 3,86% 5,40% 

10-14 anos 2,35% 3,96% 2,78% 2,40% 4,13% 5,69% 

15-19 anos 3,03% 4,10% 2,94% 4,05% 4,23% 6,00% 

20-24 anos 3,31% 4,09% 3,11% 6,76% 4,18% 6,35% 

25-29 anos 3,67% 4,12% 3,33% 3,98% 4,16% 6,76% 

30-34 anos 3,69% 4,29% 3,57% 2,89% 4,29% 7,20% 

35-39 anos 3,71% 3,96% 3,68% 3,01% 3,92% 7,38% 

40-44 anos 3,51% 3,50% 3,66% 2,52% 3,41% 7,29% 

45-49 anos 3,43% 3,21% 3,65% 2,97% 3,08% 7,23% 

50-54 anos 3,32% 2,98% 3,76% 3,12% 2,80% 7,38% 

55-59 anos 2,98% 2,56% 3,42% 2,00% 2,34% 6,63% 

60-64 anos 3,20% 2,09% 2,93% 1,90% 1,84% 5,61% 

65-69 anos 3,13% 1,61% 2,58% 2,29% 1,36% 4,84% 

70-74 anos 2,82% 1,16% 2,25% 1,66% 0,91% 4,11% 

75-79 anos 2,42% 0,85% 1,75% 1,73% 0,61% 3,08% 

> 80 anos 2,89% 1,05% 2,41% 1,63% 0,63% 3,89% 
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aos 40 anos, fator este que deve se agravar com aumento da expectativa de vida, que 

demandará aporte de mais recursos para atendimento adequado da demanda. 

Através da Tabela 3, pode-se notar que as usuárias do SSM, de faixa etária superior a 

60 anos, encontram-se em porcentual superior ao projetado para sociedade brasileira pelo 

IBGE para o ano de 2036. De outro lado, verifica-se o grande desafio da Saúde Naval nos 

próximos 20 anos quanto ao atendimento dos usuários do sexo masculino que terão percentual 

triplicado ao se comparar com as estimativas para os homens brasileiros. Tal situação 

demandará mais investimentos na instalação de novos leitos e aumento da oferta de serviços 

nas áreas de urologia e geriatria. 

 Conforme informações da DSM observa-se a prática não rara de inclusão de pessoas 

de alta faixa etária como dependentes, quando já portadores de doenças graves. Isso ocorre 

em razão de os custos de um plano no sistema suplementar de saúde ser demasiadamente 

elevados na faixa etária acima de 59 anos, além de haver a exigência de carência para doenças 

preexistentes – em média de dois anos.  

O padrão de qualidade insuficiente dos hospitais do SUS, seja pela carência de 

medicamentos e insumos, seja pela superlotação das unidades, também contribui em maior 

procura pelo SSM. 

 

4.3  Inflação do setor de saúde  
 

O custo do setor de saúde comporta elementos que apresentam grande crescimento de 

seus valores, em razão da necessidade de inovação tecnológica, ou pelo uso frequente de 

materiais e serviços médicos para manutenção da vida humana. 

Tabela 4 – Comparação Inflação Setor de Saúde e Geral 
Referência Ano Var. Orçamento 

Saúde Naval 
VCHM/IESS IPCA Geral 

(IBGE) 
Diferença VCHM e IPCA 

2016 11,95% 20,4% 6,28% 14,12% 

2015 14,82% 19,3% 10,67% 8,63% 

2014 22,77% 15,8% 6,40% 9,40% 

2013 9,46% 16,0% 5,91% 10,09% 

2012 7,44% 15,4% 5,84% 9,56% 

 

Nota1: Percentuais calculados em relação ao ano anterior. 

Fonte: Elaborado através de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IESS (Instituto de 

Estudos de Saúde Suplementar) e DSM (Diretoria de Saúde da Marinha) 2016. 
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Observa-se, na Tabela 4, que, nos cinco anos avaliados, em quatro a evolução do 

orçamento da Saúde Naval foi menor que o índice VCHM do IESS, o que representa que há 

uma grande defasagem entre a variação dos custos médico-hospitalares e o que foi 

provisionado ao SSM, em relação ao exercício anterior. Este contexto de limitações 

orçamentárias prejudica a renovação do credenciamento de serviços médicos, bem como 

reduz o interesse de terceirizados, pois há descumprimento frequente dos prazos de 

pagamento, bem como dificuldade de renegociação contratual nos padrões de mercado. 

Outro aspecto no âmbito inflacionário refere-se sobre a pressão no orçamento 

doméstico da família naval. No período de 2014 a 2016, foi percebida uma média de 7,9% a.a. 

de recomposição dos soldos, enquanto que o IPCA médio e o VCHM/IESS variaram 7,8% 

a.a. e 18,5% a.a., impactando o consumo de serviços de saúde suplementar. 

Tal fato pode ser demonstrado abaixo, na Tabela 5, que se refere aos titulares, 

dependentes e agregados do Abrigo do Marinheiro, onde os titulares são associados e 

compostos em sua grande maioria por militares da MB, da ativa, inativos e pensionistas.  

Tabela 5 - Beneficiários de planos de saúde do Abrigo do Marinheiro 

Período Titulares Dependentes Outros Total 

Dez/2016 20.293 15.029 2.977 38.299 

Dez/2015 21.580 16.346 3.357 41.283 

Dez/2014 22.353 16.722 3.653 42.728 
Nota 1: A Tabela em questão considerou apenas os beneficiários de planos de saúde da UNIMED-RIO, 

os quais representam 94% do total da Carteira de Saúde do AMN, ao mesmo tempo que os seis por 

cento restantes estão distribuídos pelas Operadoras ASSIM, Golden-Cross e Sul América. 

Fonte: AMN (Abrigo do Marinheiro). 

 

A Tabela 5 constata a redução contínua no quantitativo de militares beneficiários de 

planos de saúde, o que contribuiu com o aumento da demanda nas unidades do SSM, cenário 

verificado na Tabela 6, ao se analisar a expansão do número de dependentes em proporção e 

velocidade maior que o quantitativo de militares ativos. Em pesquisa realizada pela AMN, no 

período de março de 2014 a julho de 2017, foram informados como principais motivos de 

cancelamento as condições financeiras (32%) e o óbito (12%). 
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TABELA 6 – Quantitativo de Beneficiários do SSM 
 

ANO Usuários 

SSM 

Militares 

Ativos 

Inativos Pensionistas Dependentes Outros 

2016 346.776 79.336 49.487 24.358 192.657 938 

2015 343.300 79.816 47.696 23.587 191.167 1.034 

2014 336.047 78.061 46.794 23.733 186.295 1.164 

2013 322.172 75.619 46.184 23.634 175.442 1.293 

2012 310.551 74.473 45.436 23.524 165.733 1.385 

Nota: Quantitativo de militares que têm direito ao SSM 

Fonte: Diretoria de Saúde da Marinha (2016). 

 Na Tabela 6 apresenta o crescimento nos últimos anos de pessoas que se tornaram 

habilitadas a possuir a assistência médico hospitalar da Marinha, na tabela vemos que com os 

anos vão passando os usuários vem sendo acrescidos, principalmente com relação aos 

dependentes. 

Tabela 7  – Perda de clientes em cada modalidade de plano 

Perda em cada 

plano 

ALFA 
UNI 

ALFA 
BETA 

UNI 

BETA 
DELTA OMEGA 

-19,6% -25,1% -16,5% -24,5% -5,9% -11,3% 
Fonte: Abrigo do Marinheiro (AMN) 

Nota: Período de MAR/14 a JUL/17 

Em relação ao perfil socioeconômico dos que mais cancelaram planos de saúde nos 

últimos anos, ao considerar que os planos de saúde ALFA e UNI-ALFA (padrão de 

acomodação Enfermaria) são os de menor preço, pode-se inferir através da Tabela 7, que o 

perfil social que teve maior redução foi o pessoal de menor renda, ou seja, dos menores 

postos e graduações. 

Na Tabela 8, apresenta-se a perda acumulada de beneficiários de planos de saúde, por 

sexo e total, analisando os quantitativos de beneficiários ao final dos meses de março/2014 e 

julho/2017. Quanto ao perfil etário, a faixa de 00 a 18 anos foi a que apresentou maior 

redução, além de, no período, o quantitativo de cancelamentos (26.157) superou a de novas 

adesões (17.193), gerando perda de 8.964 beneficiários na carteira. 
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Tabela 8 - Perda Acumulada no Período de Março/2014 a Julho/2017  

Por Faixa Etária/Sexo 

FAIXA MASC FEM TOTAL % 
00 a 18 -1.863 -1.895 -3.758 42% 
19 a 23 -134 -168 -302 3% 
24 a 28 -180 -245 -425 5% 
29 a 33 -331 -543 -874 10% 
34 a 38 -215 -440 -655 7% 
39 a 43 -230 -529 -759 8% 
44 a 48 -354 -383 -737 8% 
49 a 53 -195 -286 -481 5% 
54 a 58 -187 -314 -501 6% 

> 59 -124 -348 -472 5% 
Subtotal -3.813 -5.151 -8.964 100% 

Fonte: AMN (Abrigo do Marinheiro, 2016) 

Ao se reduzir o número de contribuintes da carteira, principalmente os de baixa faixa 

etária (que exercem baixo impacto de custo aos planos de saúde), aumenta-se o nível de risco 

e o grau de sinistro da carteira, fazendo com que a operadora repasse os custos às 

mensalidades dos planos, o que pode ser um prenúncio de um efeito em cadeia que torne por 

desestimular a contratação de um plano de saúde suplementar em razão de seu alto custo. 

Tabela 9 - Quantitativo de Procedimentos no SSM 

Ano 

Quantitativo de Procedimentos  

Cirurgia 
Atendimentos 

clínicos 

Atendimentos 

emergência 
Total 

2016 23.989 1.573.764 124.019 1.721.772 

2015 24.152 1.589.677 88.753 1.702.582 

2014 20.018 1.571.333 76.105 1.667.456 

2013 23.140 1.524.343 88.834 1.636.317 

2012 22.668 1.515.173 91.409 1.629.250 
Fonte: Anuário Estatístico da Marinha (ANEMAR, 2016) 

 

Outro dado que atesta a migração da família naval para o SSM é a majoração no 

quantitativo de procedimentos realizados entre os anos de 2012 e 2016, conforme contido na 

Tabela 9. O aumento do número de procedimentos associados ao aumento da variação dos 

custos médico-hospitalares justifica a necessidade de aporte de mais recursos para o setor, 

pois, nos últimos anos, houve grande oscilação positiva nos preços de materiais e insumos 

utilizados principalmente por ocasião de cirurgias e internações. 
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Tabela 10 – Quantitativo de Gastos para o funcionamento do HNMD (empenhos) 

ANO 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre TOTAL 

2016 54.980.877,09 36.702.185,33 72.615.696,92 66.282.163,19 230.580.922,53 

2015 37.973.243,66 83.493.830,39 55.200.868,36 31.052.848,75 207.720.791,16 

2014 71.555.079,44 68.447.460,98 19.246.495,86 48.614.795,84 207.863.832,12 

2013 40.374.997,22 57.024.622,33 46.955.784.69 55.112.387,01 199.467.791,25 

Fonte: Tabela feita com base nos dados do Portal da Transferência (2018)  

A tabela 10 traz os gastos referentes aos valores de empenhos que foram emitidos no 

Hospital nos anos de 2013-2017. Apresenta como o Ministério da Defesa foi deslocando 

recursos para manter o funcionamento do hospital, o dado não remete ao valor de materiais 

comprados dentro da própria marinha, já que para esse tipo de transação não são utilizados 

empenhos, mais destaque de Fontes internas da Marinha. 

A tabela também apresenta os dados referente às 03 (três) Unidades Gestoras (UG) 

que a Marinha possui em seu orçamento, do qual são iniciadas pelas números 7 (sete), 6 

(seis), 8 (oito). Sendo a UG7 utiliza recursos da união vindos diretamente do Tesouro 

Nacional. Na UG6 são recursos que pertence ao Fundo Naval dinheiro esse que tem sua 

origem nas atividades que saúde e manutenção dentro das organizações que pertencem à 

marinha não sendo as de navegação. E na UG8 são recursos diretos da Marinha vindo das 

receitas de navegação. 

5 Conclusão  

Cada vez mais as demandas de serviços e os custos empregados para o atendimento 

dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM) têm ficado mais caros, com isso este 

artigo objetivou no estudo de que como o envelhecimento da população tem feito essa 

demanda por serviços aumentar gradativamente, visto que quanto mais à população envelhece 

mais serviços de saúde ela passa a necessitar. 

O problema principal analisado pelo artigo foi o aumento dos usuários do SSM, visto 

que esse número já ultrapassa 300 mil pessoas, onde que a maioria dos usuários são 
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dependente dos militares em seus mais diversos níveis. Causando assim um aumento no custo 

para o funcionamento do Sistema. 

A importância do Hospital Naval Marcílio Dias para o Sistema de Saúde da Marinha, 

visto que com esse aumento dos usuários que utilizam a saúde na Marinha e o hospital que é o 

único que disponibiliza atendimento de nível terciário, realizações de cirurgias complexas 

trazendo com ele a sua importância impar para o sistema de saúde que transfere para o 

hospital os problemas mais graves em todo território nacional. 

 O artigo apresenta que os objetivos da pesquisa foram alcançados de forma que 

o aumento da expectativa de vida aumenta custos para o atendimento médico de maneira 

geral. O aumento de dependentes em seus diversos níveis também é outro desafio no sistema 

de saúde da Marinha para continuar a prestação de serviço, com esse aumento há sobrecarga 

em todo o sistema e principalmente no Hospital Naval Marcílio Dias que necessita de cada 

vez mais recursos para o seu pleno funcionamento. 

 As reduções dos níveis de atendimento nos hospitais da Marinha teriam grande 

impacto na manutenção da higidez do pessoal, bem como promoveria grande impacto social, 

seja na diminuição da oferta de serviço aos dependentes, como redução da renda familiar 

disponível, pois elevaria a necessidade de aplicação de recursos particulares em saúde 

suplementar, setor este que apresenta variação de custos médicos e hospitalares maiores. 

O aumento dos custos dos planos de saúde suplementar, a alta idade dos beneficiários, 

associado à redução do poder de compra da família naval já causam reflexos no SSM, através 

do aumento da demanda de serviços como cirurgias e internações, eventos que exigem 

materiais e insumos de alto custo, além da infraestrutura com equipamentos que devem ter 

manutenção e atualização de forma constante e periódica de forma a prestar um serviço mais 

eficaz e eficiente. 
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