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1. INTRODUÇÃO 

          O Comando da 8ª Batalhão de Infantaria de Selva está localizado no município de 

Tabatinga, no Alto Solimões, e está subordinado a 16ª Brigada de Infantaria de Selva, 

localizado, no município de Tefé - AM. O batalhão possui, além da estrutura em Tabatinga, 

quatro pelotões desdobrados sobre a faixa de fronteira: 1º PEF (Palmeiras do Javari), 2º 

PEF (Ipiranga), 3º PEF (Vila Bittencourt) e 4º PEF (Estirão do Equador).  

         Um PEF tem pelo menos 70 militares e respectivas famílias residindo no pelotão. A 

estrutura de um PEF dá mobilidade ao militar, permitindo que os militares e suas famílias 

estejam presentes em lugares bem afastados dos grandes centros urbanos. Os Pelotões 

mantêm a parte administrativa, são responsáveis pela manutenção da soberania nacional e 

integridade territorial, apoiam as comunidades próximas, fornecem atendimento médico à 

comunidade, dispõem de acesso à rede de comunicação, se fazem presentes na área, com 

o fortalecimento das estruturas governamentais, de modo a criar estímulos para o 

desenvolvimento sustentável da região, ampliando as relações entre os países limítrofes e 

fortalecendo a infraestrutura local e proveem assistência e proteção às populações 

indígenas (LANNES,2017). 

           Para cumprir sua missão nos pelotões, cujo lema é “Vida, Combate e Trabalho” 

torna-se obrigatório a existência de pelo menos um médico, um dentista, um farmacêutico e 

um veterinário, além dos demais militares, cuja principal missão é servir de sentinela 

avançada (VARELLA,2006). 

Portanto, o objetivo do PEF, de acordo com suas normas, visa a realização de 

serviços de saúde, educação e cidadania em prol dessas localidades. Assim, essas 

atividades, amplamente divulgadas pelos meios de comunicação do EB, prestam serviços 

de atendimento médico-odontológico, fornecendo documentação (carteira de identidade e 

de trabalho), serviço de barbearia, vacinação, recreação infantil e divulgação de atividades 

do EB. (DHENIN, 2013).  

No estado do Amazonas, há oferta de poucos serviços públicos especializados em 

saúde bucal. O isolamento geográfico e a falta de recursos financeiros, que se concentram 

especialmente na capital Manaus, contribuem para o baixo desempenho e qualidade dos 

serviços de saúde, dificultando o estabelecimento de sistemas adequados de referência e 

contrarreferência em saúde bucal (GOES,2012).Vale ressaltar que as características 

peculiares do Amazonas dificultam a expansão da rede assistencial de saúde nas cidades 

do interior do estado(HERKRATH,2013).  



 

 

Perante o exposto, o presente trabalho, através de uma revisão de literatura, tem como 

objetivo evidenciar o trabalho desenvolvido pela odontologia nos Pelotões Especiais de 

Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8° Batalhão de Infantaria de Selva. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 PERFIL DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NOS PEF 

O Serviço de Saúde do Exército é instituído por um sistema coordenado, racionalizado e 

hierarquizado de saúde. Na faixa de fronteira e em muitas localidades do interior do 

Amazonas, os pequenos hospitais e enfermarias do Exército são, na maioria das vezes, os 

únicos locais de atendimento para a população. Ademais, diversos convênios com o 

Ministério da Saúde e órgãos governamentais ajudam a minorar a carência do apoio de 

saúde na região (SIMÕES, 2010).  

A odontologia faz parte da formação sanitária dos PEF, uma parte atuante e que vai 

muito além do trabalho clínico. É essencial um preparo para o trabalho em equipe, para o 

olhar interdisciplinar e para a vivência do paradigma da promoção de saúde bucal. Os 

atendimentos odontológicos abrangem a maior parte das especialidades odontológicas: 

dentística, cirurgia, endodontia e periodontia. Casos mais graves são evacuados. E, 

pacientes que necessitem de prótese dental e ortodontia deverão ser encaminhados.   

O gabinete odontológico dos PEF é responsável por todos os atendimentos de 

indígenas, civis, militares e seus dependentes.  

Em populações social e economicamente desfavorecidas, a prevalência de doenças 

passíveis de prevenção geralmente se apresenta mais elevada quando em comparação 

com localidades mais desenvolvidas. A cárie dentária e a doença periodontal também 

seguem esse padrão de distribuição, seja por falta de informação da população sobre os 

cuidados com a higiene bucal, seja por falta de acesso ao tratamento odontológico 

propriamente dito (BASTOS et al, 2010). 

O perfil dos atendimentos entre os pacientes é um fator discrepante. Os pacientes do 

SUS apresentaram necessidades de tratamento especializado estatisticamente 

significativamente superiores para procedimentos relacionados a agravos da doença cárie e 

má higiene bucal do que os pacientes do FUSEX. 

Um fator associado também prevalência da doença cárie é a falta de acesso a 

fluoretação da água de abastecimento público do PEF. 

No caso dos PEF, a infiltração da chuva no terreno geralmente é preservada, a 

gestão das águas pluviais consiste basicamente no aproveitamento da água de chuva. É um 



 

 

sistema relativamente simples, consistindo na captação, na passagem por uma unidade de 

tratamento – que pode ser por filtração ou por outros processos que possibilitem o 

atingimento dos níveis de qualidade correspondentes aos usos estabelecidos em cada caso 

–, no encaminhamento a um reservatório de acumulação e posterior distribuição da água. 

Sua aplicação deveria ser restrita a atividades que não necessitem da utilização de água 

potável. Contudo, sabe-se que em alguns locais esta água tem sido utilizada para fins 

potáveis(LANNES,2017). 

 

2.2 LOGÍSTICA ( GESTÃO DE RECURSOS E CADEIA DE EVACUAÇÃO) 

A gestão de recursos, materiais de consumo e permanente odontológicos, é um 

desafio, visto que, o PEF é uma unidade isolada e o planejamento é uma etapa primordial 

para que os atendimentos ocorram. 

Os Pelotões Especiais de Fronteira dispõem de um a dois meses de autonomia de 

suprimentos entre combustíveis, gêneros de primeira necessidade, material de trabalho e 

alimentos descongelados (LANNES, 2017). 

Em relação a cadeia de evacuação seguida para pacientes do FUSEX, os quadros  

odontológicos específicos são encaminhados para o Hospital de Guarnição de Tabatinga, 

por via fluvial ou aérea. Já pacientes indígenas, solicita-se o apoio da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena em casos graves, quando não se obteve sucesso na resolução do quadro 

clinico do paciente no pelotão. Como exemplo: o 1° PEF – Palmeiras do Javari, localizado 

no rio javari e, ao longo do rio, encontram-se quatro aldeias: Cruzeirinho, Solis, Lobo e 

Trinta e um. Sendo que em Cruzeirinho e em Solis, já houve diversas evacuações médicas 

e odontológicas para o pelotão, a primeira linha de evacuação. 

 

2.3 ACISOS 

O Exército Brasileiro através de medidas humanitárias, e ações subsidiárias 

previstas em lei, traduzidas por meio das ACISO (Ações Cívico-Sociais), se torna um 

alicerce para transpor barreiras e levar, em caráter temporário, alguma assistência de saúde 

às populações carentes de áreas distantes e de difícil acesso, como as do interior da 

Amazônia (ESPÍRITO SANTO, 2019).  

O Exército Brasileiro, mediante a realização de ações cívico-sociais, coopera com o 

desenvolvimento nacional, uma vez que ajuda a melhorar o bem-estar de uma população 

brasileira que se encontra isolada do Estado, pois promove assistência médica, 



 

 

odontológica e farmacêutica, além de realizar palestras que visam transmitir medidas 

profiláticas, com o intuito de evitar o contágio de doenças endêmicas (TORRES, 2020).  

As ações cívico-sociais são uma realidade e uma rotina nos pelotões. As ações são 

realizadas tanto no espaço físico do PEF, como também em aldeias indígenas. Como 

exemplo, no 3° PEF – Vila Bittencourt, foi realizado um ACISO na Comunidade Indígena de 

São José do Apaporis com instrução de higiene e aplicação tópica de flúor, de acordo com a 

Seção de comunicação Social do CFSol/8°BIS. 

 

3. CONCLUSÃO 

 Com base no exposto, conclui-se que a atuação da Odontologia nos Pelotões 

Especiais de Fronteira do CFSol/8° BIS é de extrema importância no desenvolvimento e na 

qualidade de vida dos indivíduos que se encontram em regiões isoladas. O reconhecimento 

que os problemas bucais são os causadores de impacto negativo no desempenho das 

atividades diárias do indivíduo é primordial. A odontologia do Serviço de Saúde do Exército 

Brasileiro é parte essencial para que a missão nos Pelotões Especiais de Fronteira seja 

cumprida. 
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