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I - Introdução 

• No Brasil Colônia não existia políticas públicas e a função 
logística saúde ficava a cargo das famílias mais abastardas 
ou da igreja. A assistência médica tinha uma visão 
caritativa-assistencial da religião. 
 

• No império com a chegada da família imperial teve inicio a 
medicina preventiva de responsabilidade do Estado com a 
criação das escolas médicas e a higienização da população 
através da urbanização. 
 

• Na República, a saúde se consagra como atribuição do 
Estado, responsável pela política de saúde em nível 
Nacional. 



II - Logística de saúde a nível Nacional 

Saúde hoje é dever do Estado, com as políticas 

de governo para atender as demandas no 

aspecto de assistência médica com a  

saúde da população. 



Art. 196 – Constituição Federal 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 



Art. 197 – Constituição Federal 

São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica  
de direito privado. 



Art. 198 – Constituição Federal 

As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 

 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo;  
 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;  
 
III - participação da comunidade.  



Sistema Único de Saúde - SUS 

“O SUS integra as redes Federal, Estadual e 

Municipal, não estando incluído os 

sistemas de saúde das Forças Armadas.” 



III - Logística de saúde nas Forças Armadas 

• Logística Militar; 

 

É o conjunto de atividades relativas à previsão e 
à provisão de recursos e serviços necessários à 
execução das missões das Forças Armadas. 

 



• A Função Logística: 
 

É a reunião sobre uma única designação, de um 
conjunto de atividades logísticas afins, correlatas 
ou de mesma natureza. 

• Recursos humanos; 

• Saúde; 

• Suprimentos;  

• Manutenção;  

• Engenharia;  

• Transporte; 

• Salvamento. 



• As características fisiograficas da Amazônia 
principalmente ocidental desafiam a execução do 
transporte. As grandes distâncias a serem 
percorridas alia-se as deficiências existentes nos 
diversos modais, onerando, sobre maneira, a 
função logística. 

 

• Precariedade das vias de transportes, que tem 
nos rios seus principais meios; 

 

• Dificuldade de navegação; 

 

• Grande distância a ser percorrida; 

 

 

 



• Escassez e precária rede rodoviária com 
utilização condicionada as condições 
meteorológicas; 

 

• Limitado número de aeródromos com pista de 
pouso e decolagem adequadas para 
aeronaves de médio e grande porte; 

 

• Área de grande vazio demográfico, estando a 
população concentrada em poucas cidades e 
vilas ao longo dos rios. 

 

 

 

 



A Amazônia ocidental é uma região na qual possui 

características peculiares citadas anteriormente que 

interferem diretamente no seu planejamento 

logístico ditado principalmente pelos meios de 

transportes que afetam diretamente os estados do 

Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 

 



“Transporte, o 
calcanhar de Aquiles” 

General Paulo Sergio 



IV - A função logística saúde na expressões do 
Poder Nacional e como fator preponderante na 
mobilização Nacional 

 
 

Permeia todas as expressões do Poder Nacional 
a sua penetração, em cada uma dessas 
expressões, torna-se profunda, uma vez que 
afeta a criatura humana. 

 



Expressões do Poder Econômico 

 

3% do PIB Nacional destinado a saúde. 

 



Expressão Política 

• ESG 

 

“Saúde é o mais notório elemento entre os 
níveis de bem estar da pessoa humana” 

 

“Saúde é um direito fundamental do homem, 
que deve fluí-la e conserva-la em seu  

beneficio e da coletividade.” 

 



Expressão Científica e Tecnológica 

Ocupa um potencial exponencial na pesquisa 

translacional, fator preponderante na Amazônia. 



Expressão Militar 

A função logística saúde tem papel relevante 

conforme já foi exposto no contexto da 

mobilização Nacional. 



Pensamento Estratégico da ESG 

“Conjunto de atividade planejadas, empreendidas 

ou orientadas pelo Estado, complementando a 

logística Nacional para capacitar o Poder Nacional a 

realizar ações estratégicas de defesa, em face de 

declaração de estado de guerra ou respostas à 

agressão armada estrangeira.” 



V - Conclusão 

Neste contexto visualizamos que são 
fundamentais os fatores de transporte e recursos 
humanos no desempenho da Função Logística 
Saúde no Cenário Amazônico. 
 

No fator transporte a dependência dos meios 
das Forças Armadas são insuperáveis em áreas 
remotas. 



V - Conclusão 

No fator recursos humanos a visão da ABMM  
seria através da implementação da Carreira 
médica de Estado e como sugestão fica a criação 
da Força Estadual de Saúde mobilizada em 
situações de desassistência médica, urgente 
medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, bem como a prevenção de danos e 
agravos à saúde pública e desastre ou catástrofe 
com múltiplas vitimas. 



“Esta luta, esquecida por alguns, ignorada por 

muito, não terminou. Através das missões de Ação 

Cívico Social (ACISO) e de outras realizadas, ao 

longo dos anos, nossas asas continuam levando 

socorro e saúde aos diversos  brasileiros 

espalhados no Território Nacional” 

Trecho da obra  “O SERVIÇO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA: 1941 - 
1995”, do Major-Brigadeiro Médico da Aeronáutica Roberto C. da 

Motta Teixeira, Diretor de Saúde, no período de 1993 a 1995.  



VI - Referência 

• ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (ESG) – CURSO 
DE AUTOS ESTUDOS DE POLÍTICA E 
ESTRATÉGIA. 



www.abmm.org.br 
abmmil@oi.com.br 

21 9 9631-2620  |  (21) 2240-2854  
mamf@centroin.com.br 

Alte. Manoel Moreira 
Presidente da ABMM 


