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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA 

PORTARIA DEPENS Nº 190/DE-1, DE 24 DE JUNHO DE 2014. 
Protocolo COMAER nº 67500.003262/2014-70 

Aprova a reedição da Instrução que estabelece o 
"Currículo Mínimo do Curso de Administração 
Hospitalar (CAHOSP)". 

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso III, do Regulamento do Departamento de Ensino 
da Aeronáutica, aprovado pela Portaria Nº 297/GC3, de 5 de maio de 2008, resolve: 

Art.1º Aprovar a ICA 37-255 “Currículo Mínimo do Curso de Administração 
Hospitalar”. 

Art.2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.3º Revoga-se a Portaria DEPENS nº 128/DE-1, de 25 de junho de 1997, publicada no 
Boletim Externo nº 020, de 03 de junho de 1997. 

Ten Brig Ar DIRCEU TONDOLO NÔRO 
Diretor-Geral do DEPENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicado no BCA nº123, de 3 de julho de 2014.)
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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 FINALIDADE 

Esta instrução tem por finalidade estabelecer o Currículo Mínimo do Curso de 

Administração Hospitalar (CAHOSP). 

1.2 ÂMBITO 

Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica (CIEAR). 
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2 CONCEPÇÃO ESTRUTURAL DO CURSO 

O Curso de Administração Hospitalar (CAHOSP) tem como finalidade proporcionar aos 
alunos uma capacitação voltada para a gestão das funções técnico-profissionais da área de saúde e dos 
cargos administrativos existentes nas Organizações do Sistema de Saúde da Aeronáutica (OSA).  

O conjunto de conhecimentos abarcados pelas disciplinas ministradas no CAHOSP visa 
proporcionar a compreensão dos princípios de gestão e do desenvolvimento das competências 
necessárias aos oficiais indicados para assumir os cargos e funções nas OSA. 

O curso é composto de aulas expositivas e painéis com o propósito de aperfeiçoar os 
conhecimentos relativos aos campos do domínio cognitivo e afetivo, já desenvolvidos durante a 
formação básica destes profissionais, no que concerne a atuação técnico-profissional numa organização 
de saúde. Tais atividades contribuirão para que o aluno adquira conhecimentos específicos relativos ao 
Sistema de Saúde permitindo-o assumir funções administrativas no âmbito de suas organizações 
Militares. 

A abordagem do curso visa proporcionar aos alunos uma visão integrada dos processos 
técnico-profissionais e administrativos compreendidos nas missões dos vários tipos de OSA. Durante o 
curso são abordados temas relativos aos campos das ciências sociais aplicadas, ciências biomédicas e 
ciências tecnológicas, reunidos nas respectivas disciplinas: gestão da saúde, psicologia na 
administração, gerenciamento técnico-administrativo da saúde, tecnologia da informação e engenharia e 
saúde. 
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3 PADRÃO DE DESEMPENHO ESPECÍFICO E PERFIL DO ALUNO 

3.1 PADRÃO DE DESEMPENHO ESPECÍFICO 

Padrões de Desempenho do Campo Técnico-Especializado: 

a) distinguir as atividades técnico-profissionais e administrativas desenvolvidas nas Organizações  
do Sistema de Saúde da Aeronáutica (OSA); 

b) identificar os conceitos de Promoção de Saúde, Humanização, Ética, Biossegurança, Clima 
Organizacional, Tecnologia e Manutenção Preventiva de Equipamentos, Tecnologia de 
Informações e de Fundamentos da Gestão de Saúde; e 

c) aplicar os conceitos de “Gerenciamento de Recursos Humanos em Saúde” em equipes 

multiprofissionais (GERHUS). 

 

3.2 PERFIL DO ALUNO 

Os alunos do CAHOSP apresentam o seguinte perfil:  

a) são oficiais, preferencialmente subalternos ou intermediários, e civis assemelhados da do 

COMAER; e 

b) desempenham funções administrativas como, o gerenciamento de processos técnico-profissionais 

na área da saúde ou o gerenciamento de processos administrativos em ambiente de saúde 

(aplicando-se também ao quadro de oficiais de Intendência e outros que atuam em ambiente 

organizacional de saúde). 
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4 FINALIDADE, OBJETIVOS GERAIS E DURAÇÃO DO CURSO 

4.1 FINALIDADE  

Capacitar oficiais, que atuam no Sistema de Saúde, para o exercício das funções de 
gerência e assessoramento na área hospitalar do Comando da Aeronáutica, adequando-os às modernas 
técnicas da ciência administrativa, nivelando conhecimentos e padronizando procedimentos. 

4.2 OBJETIVOS GERAIS 

Proporcionar aos instruendos condições de aprendizagem que lhes permitam: 

a) planejar as atividades técnico-administrativas do sistema hospitalar, sob a visão de uma 
moderna gestão pública; 

b) dirigir as atividades administrativas, de recursos humanos, materiais e financeiros em OSA ; 

c) valorizar a importância do conhecimento da sistemática funcional das atividades-meio e de 
apoio e suas inter-relações no ambiente hospitalar; e 

d) planejar as atividades desenvolvidas nos hospitais, objetivando a eficácia do padrão de 
atendimento ao paciente. 

 

4.3 DURAÇÃO DO CURSO 

4.3.1 O CAHOSP tem a duração de 20 (vinte) dias letivos, perfazendo uma carga horária total de 128 
(cento e vinte e oito) tempos e uma carga horária real de 101 (cento e um) tempos. 

4.3.2 A diferença entre a carga horária total e real será utilizada nas seguintes atividades: 

a) administrativas; 

b) de avaliação; 

c) de complementação à instrução; e 

d) de flexibilidade da programação. 
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5 QUADRO GERAL DO CURSO 
 

CAMPO ÁREA DISCIPLINAS 
CH PARA 

INSTRUÇÃO 

CH 
PARA 
AVAL 

CARGA 
HORÁRIA

T
É

C
N

IC
O

- 
E

S
P

E
C

IA
L

IZ
A

D
O

 

CIÊNCIAS 
DA SAÚDE 

GESTÃO DA SAÚDE 43 - 43 

GERENCIAMENTO TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

45 - 45 

ENGENHARIA E SAÚDE 06 - 06 
CIÊNCIAS 
HUMANAS 

PSICOLOGIA NA 
ADMINISTRAÇÃO 

04 - 04 

CIÊNCIAS 
EXATAS 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

03 - 03 

TOTAL CAMPO TÉCNICO-ESPECIALIZADO 101  101 

CARGA HORÁRIA REAL 101  101 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 19  19 

FLEXIBILIDADE 8  8 

CARGA HORÁRIA TOTAL 128  128 
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5.1 DESDOBRAMENTO DO QUADRO GERAL 

CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DISCIPLINA: GESTÃO DA SAÚDE (GESA) 

CH PARA INSTRUÇÃO: 43 CH PARA AVAL: 00 
CARGA HORÁRIA 
TOTAL: 43 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) identificar as ferramentas e os modelos de gestão que contribuem para o melhor 
gerenciamento das Organizações de Saúde (Cp); 

b) explicar a importância dos conceitos de Qualidade e Acreditação no desenvolvimento 
organizacional de Saúde e a sua aplicabilidade no âmbito do Sistema de Saúde da 
Aeronáutica (SISAU) (Va); 

c) distinguir as atividades desenvolvidas no SISAU nas seguintes áreas: Gerenciamento da 
Assistência à Saúde, Gestão Orçamentária e de Custos pela DIRSA (SARAM), Logística 
de Recursos Humanos e Materiais (SDLOG), Racionalização do Atendimento dos 
Beneficiários (PASIN), Assistência Domiciliar e Gerontologia (alternativas à internação 
dos doentes crônicos) (Cp); 

d) distinguir as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Economia e Finanças (SEFA), 
por meio do Sistema de Administração Financeira do COMAER, de interesse das 
Organizações de Saúde da Aeronáutica (OSA) - auditoria financeira. (Cp); e 

e) distinguir as atividades desenvolvidas nas Divisões Administrativas das OSA no que se 
refere à gestão de custos e de materiais (Cp). 

 

EMENTA: 

 

1) Gestão da Saúde: diagnóstico organizacional em saúde; planejamento estratégico e 
operacional em saúde; implementação de estratégias em saúde; programas e projetos no 
Sistema de Saúde da Aeronáutica – SISAU; gestão de qualidade e acreditação em 

organizações de saúde; painel de gestão de organizações de saúde em organizações civis; 

painel de gestão de organizações de saúde em organizações militares; gerência de marketing 

em serviços de saúde. 2) Sistema de Saúde da Aeronáutica -  SISAU: o Sistema de Saúde da 

Aeronáutica; sistema logístico na área de saúde (SDLOG); gestão de recursos humanos no 

SISAU; dimensionamento de pessoal no SISAU; logística de materiais de saúde no SISAU; 

logística de compras; gestão da assistência à saúde no SISAU (SARAM); atenção primária à 

saúde no SISAU (PASIN); sistema de administração financeira da Aeronáutica; auditoria 

financeira nas organizações de saúde da Aeronáutica; gestão de materiais em organização de 

saúde da Aeronáutica; gestão de custos em organização de saúde da Aeronáutica; ouvidoria, 

pesquisa de opinião e melhoramentos no atendimento; serviço de arquivo médico e estatística 

(SAME); assistência médica domiciliar; serviço de comunicação social. 
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CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DISCIPLINA: GERENCIAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA SAÚDE 
(GTAS) 

CH PARA INSTRUÇÃO: 45 CH PARA AVAL: 00 
CARGA HORÁRIA  
TOTAL: 45 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) distinguir a importância das ações concernentes à Biossegurança, à Epidemiologia, à 
Medicina Preventiva e à Medicina do Trabalho para a gestão do SISAU (Cp);  

b) descrever o funcionamento e a gestão dos segmentos especializados do  Sistema de 
Saúde da Aeronáutica – SISAU, baseando-se nas normas técnicas existentes e no 

conhecimento científico (Cp); 

c) descrever os conceitos de "Crew Resource Management" para a equipe de saúde, sob a 
denominação de "Gerenciamento de Recursos Humanos em Saúde" (GERHUS) (Cp); e 

d) identificar os fundamentos da medicina pericial do trabalho e suas aplicações no  
Sistema de Saúde da Aeronáutica – SISAU (Cp). 

 

EMENTA: 

 

1) Fundamentos de Epidemiologia: vigilância epidemiológica; infecção hospitalar. 

2) Fundamentos de Biossegurança: biossegurança em organização de saúde; serviço de 

resíduos. 3) Gerenciamento Técnico-Administrativo no SISAU: serviço de enfermagem; 

unidade de pacientes internados; serviços farmacêuticos (farmácia hospitalar; análises 

clínicas; farmácia industrial); programa de atenção farmacêutica (ANTEFAER); A 

odontologia como um subsistema do SISAU; A odontologia e sua regulação segundo o 

SARAM; A odontologia e a atividade de campanha na FAB; gerenciamento de 

Odontoclínicas no SISAU; gerenciamento técnico das divisões médicas em OSA; unidade 

de emergência; unidade de terapia intensiva; centro cirúrgico; serviço de imaginologia 

(radiologia); serviço de revisão de prontuários; serviço de medicina nuclear; serviço de 

anatomia patológica; serviço de psicologia hospitalar; serviço de assistência social; serviço 

de fisioterapia; serviço de nutrição; serviço de fonoaudiologia; serviço de contra-incêndio 

em OSA; gerenciamento de recursos humanos em saúde – GERHUS. 4) Fundamento de 

Medicina Pericial do Trabalho: risco ambiental em organizações de saúde. 
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CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DISCIPLINA: ENGENHARIA E SAÚDE (ENSA) 

CH PARA INSTRUÇÃO: 06 CH PARA AVAL: 00 
CARGA HORÁRIA 
TOTAL: 06 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) identificar as atribuições do grupo de planejamento físico e de instalações hospitalares 
(Cp); 

b) distinguir os requisitos técnicos e administrativos para a implantação do serviço de 
manutenção hospitalar e seu funcionamento, de modo que seja feita a manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos (Cp); e 

c) identificar o impacto da absorção de tecnologia dos equipamentos e materiais de saúde 
na gestão de um Sistema de Saúde (Cp). 

 

EMENTA: 

 

1) Arquitetura e Saúde: plano diretor; edificações de saúde. 2) Bioengenharia: engenharia 
clínica; manutenção de equipamentos de saúde; gestão da tecnologia em saúde. 
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CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA NA ADMINISTRAÇÃO (PSAD) 

CH PARA INSTRUÇÃO: 04 CH PARA AVAL: 00 
CARGA HORÁRIA 
TOTAL: 04 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) identificar a importância do clima organizacional para a qualidade e a efetividade do 
trabalho desenvolvido, bem como para a administração de conflitos (Cp); e 

b) interpretar a Organização como um Sistema Social sujeito à dinâmica do poder (Cp). 

 

EMENTA: 

 

1) Fundamentos de Psicologia na Administração: a dinâmica do poder; clima 
organizacional e trabalho em equipe; administração de conflitos e negociação; serviço de 
terapia ocupacional. 
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CAMPO: TE ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TCIN) 

CH PARA INSTRUÇÃO: 03 CH PARA AVAL: 00 
CARGA HORÁRIA 
TOTAL: 03 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) identificar a importância da tecnologia da informação para o gerenciamento do Sistema 
de Saúde da Aeronáutica – SISAU (Cp). 

 

EMENTA: 

 

1) Sistemas de Informação em Saúde: sistemas de informação no SISAU. 
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6 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

6.1 Os procedimentos de avaliação para o CAHOSP serão detalhados no Plano de Avaliação do CIEAR. 
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7 DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Esta instrução entra em vigor na data da publicação da Portaria de aprovação no Boletim do 
Comando da Aeronáutica. 

7.2 Os casos não previstos nesta Instrução serão submetidos ao Diretor-Geral do Departamento de 
Ensino da Aeronáutica. 
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