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RESUMO 

A Pediatria tem por missão a promoção da saúde da criança em toda sua 

plenitude. Cabe ao pediatra acompanhar, vigiar e proteger o crescimento e o 

desenvolvimento infantil desde o nascimento até o final da 

adolescência.  Entretanto, a prática ainda muito presente do modelo médico-

assistencial faz o usuário buscar o serviço de pronto atendimento / emergência 

não dando seguimento ao acompanhamento esperado e preconizado. A 

importância do serviço prestado nas salas de emergência é indiscutível, porém, 

há uma perigosa distorção ao usá-lo. Trazendo esse contexto para a realidade 

do Exército Brasileiro, que possui a vertente assistencial do seu sistema de 

saúde voltada a atender, principalmente, os militares da ativa e seus 

dependentes, percebe-se que a prática do enfoque no pronto atendimento e 

serviços de emergência em detrimento da puericultura ocorre de forma 

semelhante.  O presente estudo tem como objetivo investigar se a medicina 

preventiva aplicada a pediatria consiste em um dos fatores importantes na 

sustentabilidade do Sistema de Saúde do Exército Brasileiro. Trata-se de um 

estudo descritivo com base em revisão bibliográfica e entrevistas 

semiestruturadas aplicadas via formulário eletrônico a militares que apresentam 

relação com sistema de saúde de suas respectivas organizações militares de 

saúde.  
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ABSTRACT 

Pediatrics has the mission of promoting children's health in all its fullness. It is 

up to the pediatrician to monitor, follow and protect child growth and 

development from birth to the end of adolescence. However, the still very 

present practice of the medical assistance model makes the user seek the 

emergency care / emergency service, without following up on the expected and 

recommended follow-up. The importance of the service provided in the 

emergency rooms is indisputable, however, there is a dangerous distortion 

when using it. Bringing this context to the reality of the Brazilian Army, which 

has the assistance aspect of its health system aimed at serving mainly the 

active military and their dependents, it is clear that the practice of focusing on 

emergency care and emergency services in childcare detriment occurs in a 

similar way. This study aims to investigate whether preventive medicine applied 

to pediatrics is one of the important factors in the sustainability of the Brazilian 

Army's Health System. This is a descriptive study based on a bibliographic 

review and semi-structured interviews applied through electronic forms to 

militaries who are related to the health system of their respective military health 

organizations. 

 

Key-Words: Pediatrics. Childcare. Preventive medicine. Pediatric Emergency. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Pediatria tem por missão a promoção da saúde da criança em toda 

sua plenitude. Cabe ao pediatra acompanhar, vigiar e proteger o crescimento e 

o desenvolvimento infantil desde o momento do seu nascimento até o final da 

adolescência (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2004). Um dos 

pilares pediátricos encontra-se na consulta de puericultura, visando o 

crescimento e desenvolvimento da criança garantindo seu bem estar físico, 

psíquico e social.  



A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que mais de 10 milhões 

de crianças em países em desenvolvimento, morrem antes de completar cinco 

anos de idade. Aproximadamente 70% destas mortes são causadas por 

doenças evitáveis como infecções respiratórias agudas, doenças diarreicas, 

infecções, deficiências nutricionais e doenças imunopreveníveis. As mortes por 

essas causas são consideradas evitáveis por estarem relacionadas a uma 

combinação de fatores biológicos, sociais, culturais e aos aspectos 

organizacionais do modelo de atenção à saúde (SANTOS, 2015).  

Entretanto, a prática ainda muito presente do modelo médico-

assistencial estimula o usuário a buscar o serviço de pronto 

atendimento/emergência interrompendo o acompanhamento esperado e 

preconizado. A importância dos serviços prestados pelas salas de emergência 

é indiscutível, porém, há uma perigosa distorção do seu uso.  O atendimento 

que deveria ser utilizado apenas quando houvesse realmente risco à vida do 

paciente está sendo utilizado como recurso para consultas pediátricas comuns 

(SBP, 2004). 

Discutindo essa temática no contexto do Exército Brasileiro, que possui 

a vertente assistencial do seu sistema de saúde voltada a atender, 

principalmente, os militares da ativa e seus dependentes, questiona-se se a 

prática do enfoque no pronto atendimento e serviços de emergência em 

detrimento da puericultura ocorre de forma semelhante.  

O presente estudo tem por finalidade esclarecer a importância da 

puericultura na sustentabilidade do sistema de saúde do exército brasileiro, 

ressaltando a necessidade do profissional especializado na assistência médica 

oferecida aos militares ativos e seus dependentes.  

 

2. METODOLOGIA 

Estudo descritivo com base em revisão bibliográfica e entrevistas 

semiestruturadas. A seleção de fontes de pesquisa foi baseada em publicações 

de autores e/ou instituições reconhecidas no meio acadêmico. A revisão de 

literatura se apoiou em artigos científicos encontrados na base de dados do 

PUBMED, Google Acadêmico, Scielo e DECS.  Como critérios de inclusão 

somente foram utilizados estudos publicados em português, inglês e espanhol, 

estudos publicados em periódicos de importância clínica, sites governamentais, 



realizados no período de 2000 a 2020. Foram excluídos do estudo artigos sem 

relevância clínica ou baseados em opiniões pessoais sem embasamento 

científico. As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram “pediatria”, 

“puericultura”, “medicina preventiva” “pronto-socorro pediátrico”, “emergência 

pediátrica”, “sistema de saúde do exército brasileiro” “custos do sistema de 

saúde”. Foram realizadas também entrevistas semiestruturadas, aplicadas por 

meio de questionário virtual, contendo cinco perguntas subjetivas e enviados a 

militares que desempenham função de chefia nas Organizações Militares de 

Saúde de diversas regiões país. Os entrevistados não serão identificados, 

sendo denominados por letras e suas respostas serão expostas em formato de 

citação no desenvolvimento do artigo. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. O PAPEL DO PEDIATRA 

A Pediatria tem por missão a promoção da saúde da criança em toda 

sua plenitude. A Pediatria quando trata de doenças da criança pode ser 

considerada uma especialidade, mas quando incorpora a Puericultura 

transforma-se na antiespecialidade porque não trata de só um órgão ou 

sistema, mas do indivíduo como um todo, um ser indivisível do ponto de vista 

físico e psíquico. A meta é a saúde, um processo continuado de preservação 

da vida com qualidade (SBP, 2004).  

Cabe ao pediatra verificar: estado nutricional, história alimentar, curva de 

crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, comportamento, vacinação, 

atividades físicas, visão, audição, saúde bucal, sono, desenvolvimento da 

sexualidade, cuidados domiciliares, condições do meio ambiente, desempenho 

escolar. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que essas consultas de 

puericultura devem ser feitas em idades-chaves, mesmo que a criança não 

esteja doente (MURAHOVSCHI, 2015). 

Estima-se que o pediatra devote até 40% de sua atividade clínica do dia-

a-dia aos chamados serviços preventivos, desde consultas pré-natais e 

estendendo-se ao longo da infância até o final da adolescência (BLANK, 2003). 

O objetivo é transformar a criança em um adulto saudável fisicamente, 

equilibrado emocionalmente e socialmente integrado. Durante a consulta é 

estabelecido um vínculo pediatra - criança - mãe, onde o profissional atua com 



empatia e acolhimento personalizado que implica em respeito e valorização do 

paciente/família (SBP 2004).  

Infelizmente, nas últimas décadas, a procura por atendimento 

ambulatorial tem sido preterida em detrimento da procura a unidades de 

atendimento de emergência, gerando prejuízo não só para o paciente, que tem 

uma consulta restrita a sua queixa e sem enfoque para integralidade da 

assistência, mas também gera acúmulo de tarefas, sobrecarga profissional e 

aumento dos gastos hospitalares (BATISTELA, 2008). Sabe-se hoje que 

grande parte das consultas realizadas nas emergências pediátricas, poderiam 

ser solucionadas com consultas ambulatoriais.  

 

3.2 A MUDANÇA NO PERFIL DOS ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS 

Nas últimas décadas vem ocorrendo mudanças no padrão dos 

atendimentos da população infanto-juvenil.  

A criação do pronto-socorro (PS) foi uma conquista avançada no 

contexto da recuperação da saúde e é uma instituição irreversível. Infelizmente, 

com o tempo, ele foi se desvirtuando e usado como ambulatório com 

consequências desfavoráveis para a saúde da população, particularmente o 

segmento pediátrico da mesma (MURAHOVSCHI, 2015).  

Um estudo realizado em um pronto-socorro pediátrico de um hospital 

universitário de Londrina registrou que mais da metade das crianças (56,7%) 

foram levadas diretamente para o PSP/HU sem serem referenciadas por outro 

serviço, evidenciando o uso da emergência como porta de entrada 

(BATISTELA, 2008). Tal situação ocasiona uma série de problemas, tais como: 

atendimento restrito sem integralidade da assistência, consulta realizada por 

um profissional que não conhece as características da criança e sem 

possibilidade de revisão,  acúmulo de demanda, atraso no atendimento de 

situações realmente emergenciais, sobrecarga profissional e aumento dos 

gastos hospitalares (SBP, 2004) (BATISTELA, 2008).  

  

3.3 INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA 

  As Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) representam um 

conjunto de problemas de saúde, tais como: afecções perinatais, pneumonias 

bacterianas, dentre outras doenças infecciosas em que uma efetiva ação no 



âmbito da Atenção Primária em Saúde (APS) culmina na redução das 

internações hospitalares por esses problemas (SANTOS, 2015). 

A OMS estima que mais de 10 milhões de crianças em países em 

desenvolvimento, morrem antes de completar cinco anos de idade. 

Aproximadamente 70% destas mortes são causadas por doenças evitáveis 

como infecções respiratórias agudas, doenças diarreicas, infecções, 

deficiências nutricionais e doenças imunopreveníveis. As mortes por essas 

causas são consideradas evitáveis por estarem relacionadas a uma 

combinação de fatores biológicos, sociais, culturais e aos aspectos 

organizacionais do modelo de atenção à saúde (SANTOS, 2015). 

Tal problema foi abordado em uma pesquisa realizada com prontuários 

de crianças hospitalizadas no município de Guarapuava/PR, a qual constatou 

que as enteroparasitoses representavam 32,14% das internações. Outro 

estudo que corrobora essa ideia foi realizado no Instituto Materno Infantil de 

Pernambuco onde a maioria dos óbitos encontravam-se entre as causas 

evitáveis e reduzíveis por diagnósticos e tratamentos precoces e por medidas 

de atenção básica. Dessa forma, constata-se que diversas hospitalizações 

poderiam ser evitadas se os pais fossem mais bem informados sobre a 

condição da criança, medicamentos, necessidade de acompanhamento e a 

importância de se evitar desencadeadores de doenças conhecidas (FLORES, 

2015).  

Em 2004 a OMS publicou um relatório acerca das vantagens e 

desvantagens em se reestruturar um sistema de saúde focado na atenção 

primária e reforça o custo-efetividade desse sistema. Apesar das ressalvas 

relacionadas à generalização, as evidências disponíveis confirmam melhores 

resultados e equidade na saúde da população, utilização mais apropriada dos 

serviços, satisfação do usuário e custos mais baixos nos sistemas de saúde 

com uma forte orientação de atenção primária. As descobertas apoiam políticas 

que encorajam uma mudança de serviços de cuidados especializados para a 

atenção primária de saúde, já que a substituição não afeta negativamente a 

qualidade e reduz o custo (OLIVEIRA, 2018).  

 

3.5 CUSTOS DA MUDANÇA NO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO 



A atenção primária à saúde (APS) pode ser considerada o principal 

elemento para o adequado desempenho dos sistemas de saúde, possibilitando 

a oferta de um serviço mais acessível, equânime e direcionado às 

necessidades da população. A estratégia desse nível de atenção é funcionar 

como porta de entrada para o sistema, dedicando-se aos problemas de saúde 

em sua fase inicial e integrando cuidados curativos e reabilitadores, no 

contexto social em que o indivíduo se insere. Essa atuação possibilita resolver, 

aproximadamente, 85% das necessidades de saúde da população, implicando 

menores gastos quando comparados àqueles gerados por internações 

hospitalares (SOUZA, 2017). Nesse contexto insere-se a puericultura como 

exemplo de atenção primária e que consiste na expressão da pediatria 

como medicina preventiva. 

 Estudos evidenciam que quando há uma política de atenção primária 

com bom funcionamento, há uma redução de internações por condições 

sensíveis a esse estágio e, consequentemente, nos custos envolvidos na 

hospitalização.  A redução dos gastos com internações por condições sensíveis 

a atenção primária pode decorrer da consolidação da atenção primária, dado o 

aumento da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) no país (SOUSA, 

2017). 

 Em estudo descritivo que avaliou a evolução dos gastos com 

internações por condições sensíveis a atenção primária foi observado que  na 

distribuição dos gastos por faixa etária, as crianças menores de cinco anos 

apresentaram a maior redução percentual no período de 2000 a 2013 (42,3%), 

fato igualmente observado para a população de mesma idade residente em 

Pernambuco, no período entre 1999 e 2009, quando a expansão da ESF 

naquele estado e as melhorias nas condições sociais de sua população foram 

fatores preponderantes para a redução de internações por condições sensíveis 

à atenção primária (SOUSA, 2017).  

 Em contrapartida, no referido estudo, os gastos com internações por 

pneumonia bacteriana mereceram destaque, pois apresentaram aumento da 

proporção ao longo do tempo, sobretudo nos menores de cinco anos. Esse 

aumento nos gastos também foi demonstrado em Minas Gerais, no período de 

2008 a 2012, sendo o valor total pago por essas internações de 

R$1.075.568,31. Investigações futuras precisam ser realizadas para entender o 



aumento real desses valores, visto que a expansão da ESF e os recursos 

disponíveis na atenção primária são suficientes para tratar essa doença sem 

que haja a necessidade de internação hospitalar (SOUSA, 2017). 

  

3.5 O EXÉRCITO BRASILEIRO E A ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

SUPLEMENTAR 

 O Exército Brasileiro é a Instituição Nacional responsável 

exclusivamente pelas operações terrestres das Forças Armadas, sendo 

composta por 201.581 militares da ativa (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO 

EXÉRCITO, 2020). Seu sistema de saúde é responsável por prover assistência 

médico-hospitalar aos militares e seus dependentes, seja em tempos de guerra 

ou de paz. 

A assistência à saúde devida aos militares das Forças Armadas e seus 

dependentes econômicos está prevista no Estatuto dos Militares (E/1), onde o 

Art. 50 estabelece como direitos dos mesmos a assistência médico-hospitalar 

para si e seus dependentes, entendida como conjunto de atividades 

relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, 

abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, 

bem como o fornecimento, a aplicação de meios aos cuidados e demais atos 

médicos e paramédicos necessários (BRASIL/CASA CIVIL, 2017). 

A instituição é responsável por possibilitar tal assistência, para isso 

conta com o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar dos Militares do 

Exército e seus Dependentes (SAMMED). Fazem parte deste sistema os 

militares da ativa e inativos, pensionistas de militares e seus dependentes 

(beneficiários previstos no Estatuto dos Militares); servidores civis ativos e 

aposentados e seus dependentes (BRASIL, 2015). O sistema de saúde tem 

seu funcionamento garantido através de um fundo, o Fundo de Saúde do 

Exército – FUSEX. Dos serviços disponibilizados por ele fazem parte diversos 

profissionais, dentre eles o pediatra, o qual desempenha importante papel no 

cuidado da família militar.  

Para o entendimento da importância da puericultura na sustentabilidade 

do sistema de saúde do Exército Brasileiro é possível fazer um paralelo entre o 

que foi relatado acima acerca da atenção primária e da importância do seu bom 



funcionamento com o serviço ambulatorial oferecido para os usuários do 

Exército Brasileiro.  

No âmbito pediátrico, o usuário do FUSEX também necessita de um 

acompanhamento de qualidade e contínuo para o seu filho e busca isso 

através das consultas pediátricas. No entanto, o mesmo perfil de aumento na 

busca por serviço de emergência como primeiro acesso ao sistema de saúde 

também pode ser encontrado no meio militar.  

Em pesquisa realizada na Unidade Básica de Urgência do Hospital Geral 

do Rio de Janeiro, no ano de 2019, identificou as patologias pediátricas 

predominantes, motivadoras da procura do serviço, sendo a mais prevalente a 

infecção de vias aéreas superiores, seguida de puericultura e rinossinusite 

bacteriana (GETIRANA, 2019).  Ou seja, realizar a consulta de puericultura em 

um setor emergencial foi um dos principais motivos de busca do serviço.  

 Através de entrevistas semiestruturadas, o presente estudo colheu a 

opinião de médicos oficiais de carreira do Exército Brasileiro que estão 

chefiando Divisões de Medicina em Regiões Militares distintas. A seguir serão 

destacadas as perguntas realizadas e trechos de suas respostas: 

 

Pergunta 1: A demanda de Pediatria da sua OMS é atendida por um 

pediatra ou um clínico geral? Os atendimentos ocorrem mediante 

agendamento de consultas ou são realizadas somente em caráter de 

emergencial/ pronto atendimento? 

Entrevistado A: “Realizado por uma pediatra, que não supre a 

demanda. Atende também algumas emergências, dentro do que é 

possível com somente 1 profissional”.  

Entrevistado B: “Atendida por pediatra, mediante consultas agendadas, 

assessoria ao clínico do pronto atendimento nas urgências e atenção ao 

recém-nascido na sala de parto”. 

Entrevistado C: “Pediatra. Emergência”. 

Entrevistado D: “Na emergência pode ser atendido pelo clínico militar 

ou pelo pediatra no hospital conveniado. Em consulta ambulatorial, é 

atendido por pediatra civil conveniado”.  



Pergunta 2: O Senhor (a) acredita que a presença do pediatra de forma 

regular, com ênfase no acompanhamento ambulatorial e de puericultura, 

traria benefícios ao serviço de saúde do Exército? Se sim, quais os 

benefícios? 

Entrevistado A: “O clínico geral não supre a demanda da especialidade 

de pediatria. Qualquer atendimento que não seja pelo especialista, além 

de não ter caráter profissional, não atende as demandas dos pacientes. 

A saúde não pode e não deve ser realizada de forma amadora”. 

Entrevistado B: “Sim. O acompanhamento regular da criança possibilita 

diagnosticar mais precocemente muitas doenças, intervir 

preventivamente nas doenças crônicas já diagnosticadas e ajudar a 

família a desenvolver hábitos de vida saudáveis”.  

Entrevistado C: “Sim. Vínculo da família militar com o serviço de 

saúde”. 

Entrevistado D: “Sim, traz benefícios. Tivemos pediatras militares em 

nosso serviço por alguns anos e notamos benefícios. Tais como: 

facilidade em marcar consultas, bom relacionamento médico-paciente, 

segurança de que os dependentes dos militares terão um 

acompanhamento contínuo”. 

Pergunta 3: O senhor (a) acredita na Puericultura como ferramenta na 

redução de custos do sistema de saúde do Exército?  

Entrevistado A: “Acredito. Os cuidados desde o puerpério por 

profissional habilitado, tem caráter preventivo, diminuindo custos 

possíveis futuramente”. 

Entrevistado B: “Sim. A puericultura regular permite ação educativa e 

preventiva, muitas vezes economizando internações hospitalares, 

tratamentos caros e agressivos, exames e encaminhamentos 

desnecessários. Não possuo dados estatísticos, mas percebo a procura 

dos usuários por médicos particulares ou de outros convênios quando a 

demanda não é suprida”. 



Entrevistado C: “Sim. Atendimento em ocs traz custos para fusex, 

atendimento na oms não”. 

Entrevistado D: “Acredito que reduza sim. Todo acompanhamento 

médico regular é importante para que os diagnósticos sejam realizados 

de maneira precoce, evitando complicações, internações e outras 

consequências que geram maiores custos financeiros e maiores 

sofrimentos aos pacientes”. 

Pergunta 4: O que o senhor (a) julga ser necessário para aperfeiçoar o 

atendimento pediátrico oferecido na sua OMS? 

Entrevistado A: “Necessidade de mais profissionais”. 

Entrevistado B: “Mais de um pediatra seria interessante para aumentar 

o número de consultas disponibilizadas e cobrir mais turnos no 

atendimento de urgência”. 

Entrevistado C: “Agenda fixa para atendimento em todos os turnos da 

semana”. 

Entrevistado D: “Sugiro que tenha um número maior de pediatras 

militares e pediatras civis conveniados”. 

Ao analisar as respostas diante das perguntas realizadas percebe-se 

que há uma variação no serviço pediátrico prestado que vai desde o mais 

completo – pediatra na sala de parto, no serviço ambulatorial e no serviço de 

pronto socorro – até o que não possui pediatra na Organização Militar de 

Saúde sendo necessário o uso de médico civil conveniado.  

Apesar da diferença da oferta, todos os militares ao serem questionados 

sobre o que poderia melhorar o serviço pediátrico em sua OMS responderam 

que sentem necessidade de mais profissionais especializados para suprir a 

demanda.  

Todos também concordam que o custo com uma assistência 

ambulatorial deficitária pode ser elevado, aumentando hospitalização e 

interferindo na qualidade de vida da família militar.  

5. CONCLUSÃO 



 Diante da revisão bibliográfica realizada e das entrevistas aplicadas 

torna-se possível concluir que uma assistência médica de qualidade à criança 

desde o pré-natal até a adolescência mostra-se de suma importância para um 

bom desenvolvimento físico, cognitivo e social do ser humano.  

 Tal ação influencia também na sustentabilidade do serviço de saúde 

oferecido, não sobrecarregando prontos-socorros com pacientes sem 

necessidade de atendimento emergencial e reduzindo o adoecimento da 

criança por agravos que podem ser evitados se um adequado 

acompanhamento de puericultura for realizado com êxito.  

 Torna-se necessário, porém, mais pesquisas no âmbito militar que 

explorem dados estatísticos de internação pediátrica, custos envolvidos nos 

atendimentos ambulatoriais e de pronto socorro com o objetivo de serem fonte 

para futuros estudos comparativos com organizações civis de saúde.   
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