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Introdução
Desde seu lançamento, em 1996, a Atenção Integrada às Doenças
Prevalentes na Infância (AIDPI) foi considerada uma estratégia de eleição
objetivando a redução da mortalidade infantil entre os menores de cinco
anos, concentrando-se especialmente na redução do peso ainda relevante
de doenças infecciosas como a diarréia, as infecções respiratórias e a
desnutrição no total de registros da mortandade infantil. Com base nisso,
a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) orientou seus esforços no
sentido de apoiar a adaptação e a implantação da estratégia AIDPI nos
países com taxas de mortalidade infantil mais elevadas, onde tais doenças
ainda causavam 35% ou mais das mortes entre os menores de cinco anos
(Opas, 1999).
Progressivamente, porém, as atividades foram-se expandindo para
outros países, com base no reconhecimento de três fatos:
· a existência de áreas, regiões ou mesmo grupos de população entre os quais
persistiam altas taxas de mortalidade infantil, inclusive em países com
cifras de mortalidade infantil muito abaixo de 20 por mil nascidos vivos;
· o potencial oferecido pela estratégia AIDPI para adaptação do seu conteúdo
segundo a realidade epidemiológica e operacional, abrindo a possibilidade
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de incorporar ações de prevenção, tratamento e promoção da saúde
adequadas aos perfis epidemiológicos de baixa mortalidade infantil;
· a contribuição que a aplicação da AIDPI poderia dar para garantir a todos
os menores de cinco anos o acesso a um padrão de qualidade apropriado,
que incluiria não somente o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo
das doenças, como também a prevenção e a promoção da saúde.
Em conseqüência dessa ampliação, a estratégia da AIDPI estava sendo
aplicada até o ano 2001 em 17 países das Américas, cobrindo uma variação
da mortalidade infantil que ia de 14,1 por mil (Uruguai, 2000) a 80,3 por
mil (Haiti, 2000).
Neste quadro de contínua expansão da estratégia, a Opas lançou a
iniciativa ‘Crianças Saudáveis: A meta de 2002’, visando evitar cem mil
óbitos de menores de cinco anos no período 1999-2002 e enfocando os
esforços na redução da mortalidade pelas doenças abrangidas pela estratégia
AIDPI (Opas, 2001).
O seguimento da iniciativa permitiu observar uma redução da
mortalidade no primeiro ano, aliás, maior do que a esperada, de acordo
com as estimativas, tendo permitido também constatar que a maior
contribuição para aquela redução fora dada pela redução da mortalidade
por doenças abrangidas pela estratégia (Opas, 2001, 2002).
A aplicação da estratégia AIDPI também foi avaliada em termos de
sua contribuição para melhorar aspectos da qualidade da atenção, tais como
o melhor uso de antibióticos e outros medicamentos e o maior conhecimento
dos pais no tocante ao cuidado apropriado de seus filhos no lar, incluído um
reconhecimento melhor dos sinais de agravamento das doenças.
Os estudos comparativos sobre o uso inadequado ou desnecessário
de antibióticos para o tratamento de casos de infecções respiratórias ou
diarréia mostraram uma redução de 50% ou mais na prescrição daqueles
pelo pessoal médico a partir da aplicação da AIDPI (Narváez, Cuevas &
Ganchazo, 2000; Gavilanes et al., 2002). Medicamentos impróprios para
o tratamento das duas afecções, tais como os antitussígenos e os
antidiarréicos, respectivamente, deixaram também de ser utilizados ou
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tiveram seu uso significativamente reduzido a partir da aplicação da
estratégia (Gavilanes et al., 2002; Flores et al., no prelo).
A aplicação da estratégia mostrou também uma melhoria significativa
na captação de esquemas incompletos de vacinação e permitiu assim
aproveitar as oportunidades de consulta para melhorar a cobertura de medidas
preventivas essenciais para evitar doenças e mortes (Harrison et al., 1993).
A AIDPI contribuiu também para melhorar o conhecimento dos pais
sobre o cuidado e a atenção de seus filhos no lar (Figura 1), tendo eles
adquirido maior conhecimento dos sinais de perigo cuja manifestação
alertaria para a necessidade de se buscar ajuda em um serviço de saúde,
bem como sobre as recomendações mais apropriadas para lhes prestar
cuidados e atenção complementares, inclusive a alimentação e a
administração de líquidos (Peru/MS, 2000a).
Figura 1 - Mudanças na prescrição de medicamentos para o tratamento
de menores de cinco anos como resultado da aplicação da estratégia AIDPI.
Centro de Saúde ‘La Vicentina’, Quito, Equador, 1994 - 2000
P r op o rç ão d e c aso s qu e re ceb era m m edicam en tos
M ED ICA M EN T O S
PA RA A T O S S E

A N TI B IÓ TIC O S
IR A

D IAR R É IA

(n ão p n eu m o nia)

(n ão d isen ter ia)

47.0

38.0
30.6

17.6

15. 3

2.7

0.0
1994

1 996

2000

1994

1996

2.0

0.0
20 00

1 994

1996

20 00

Fonte: Gavilanes et al. ‘La Vicentina’, Quito, Equador, 2001.
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Situação de saúde infantil
no início do século XXI
As estimativas epidemiológicas disponíveis indicam que, no
continente americano, cerca de meio milhão de crianças morrem antes de
alcançar os cinco anos de idade. Muitas dessas mortes são devidas a doenças
que podem ser evitadas com a implantação de intervenções de prevenção
simples e de baixo custo, incluindo a aplicação de vacinas, amamentação
materna e medidas básicas de higiene e saneamento ambiental. Outras
doenças, mesmo que não possam ser evitadas, podem ser tratadas
efetivamente, se detectadas a tempo, com o uso de medicamentos a um
custo bem baixo ou com a adoção de tecnologias básicas em hospitais
gerais, evitando desse modo o agravamento da doença e prevenindo um
possível desenlace fatal.
Estima-se que atualmente cerca de 28% da mortalidade de crianças
menores de cinco anos na Região das Américas se devem a um conjunto de
doenças infecciosas, doenças respiratórias e transtornos nutricionais que
afetam a saúde das crianças nos seus primeiros anos de vida (Figura 2).
Entre essas doenças, a diarréia e a pneumonia representam maior peso e
continuam sendo a causa de aproximadamente duas em cada dez mortes
de crianças menores de cinco anos no continente americano (Peru/MS,
2002b).
A desnutrição continua sendo a causa registrada de um número
variável de mortes em crianças menores de cinco anos, mas estima-se que
esteja associada a um número muito maior de mortes atribuído
principalmente a doenças infecciosas e respiratórias. Entre essas mortes, a
desnutrição constitui um fator de risco crítico determinante do agravamento
do quadro clínico e predispõe as crianças a uma maior mortalidade. Outras
doenças como a meningite, a anemia e doenças respiratórias como a
bronquiolite também continuam sendo causa de morte em crianças menores
de cinco anos na Região das Américas, embora a maioria desss mortes
possa ser evitada quando os casos são detectados a tempo e tratados
adequadamente.
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Mas, além desse conjunto de doenças, em 2000, as afecções
originadas no período perinatal e neonatal foram responsáveis por uma
maior mortalidade, o que constitui uma mudança no perfil epidemiológico
da mortalidade na Região das Américas. No conjunto de mortes em crianças
menores de um ano, tais causas representam atualmente cerca de 60% do
total e, no conjunto de mortes de crianças menores de cinco, são responsáveis
por cerca de 40% (Opas, 2002).
Figura 2 – Causas de mais de meio milhão de mortes anuais em crianças
menores de cinco anos na Região das Américas. Estimativas 2000-2005
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Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Por fim, outras causas, como as malformações congênitas, os acidentes
e as doenças cardíacas, representam aproximadamente uma em cada três
mortes em crianças menores de cinco anos. Embora algumas dessas doenças
dificilmente sejam evitáveis, outras, como os acidentes e algumas
malformações congênitas, podem ser prevenidas com a melhoria do ambiente
em que a criança vive ou com a aplicação de tratamentos específicos (Opas,
1994; Opas, 1998).
Entre as causas associadas ao período perinatal, o maior número de
mortes se associa a complicações e problemas relacionados à gestação e ao
trabalho de parto, que constituem cerca de 46% da mortalidade perinatal
(Figura 3). Muitas dessas mortes se associam à condição de saúde da mulher
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antes da gravidez, influindo particularmente sua condição nutricional,
que pode afetar o crescimento fetal, ou a presença de afecções tais como
anemia, doenças sexualmente transmissíveis ou outras doenças que se
podem ser transmitidas ao feto pela via transplacentária. Em conjunto,
essas doenças e problemas que determinam a morte nos primeiros dias ou
nas primeiras semanas de vida representam atualmente um número
semelhante aos das doenças diarréicas e pneumonia somadas (Inec, 1999a).
Além da mortalidade perinatal associada a problemas durante a
gestação e o nascimento, outras causas, como os problemas respiratórios do
recém-nascido (particularmente a asfixia ao nascimento), o baixo peso ou a
prematuridade e a septicemia, são responsáveis por 44% das mortes associadas
ao período peri e neonatal; ou seja, em conjunto, resultam em um número
de mortes semelhante ao que a diarréia e a pneumonia causam anualmente
em crianças menores de cinco anos, na Região das Américas (Inec, 1999b).
Figura 3 – Distribuição da mortalidade neonatal para 2000-2005.
Estimativas com base em dados de 16 países selecionados
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Essa descrição da mortalidade em crianças menores de cinco anos
varia quando se analisa a questão em cada um dos países que compõem o
continente americano, revelando as disparidades existentes na situação de
saúde infantil (Figura 4).
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O índice de mortalidade em crianças menores de cinco anos varia
entre um valor cinco vezes menor que a média regional no Canadá até um
valor três vezes maior no Haiti, refletindo que os nascidos vivos neste país
têm um risco relativo de mortalidade nos primeiros cinco anos de vida de
16,4 em comparação ao risco dos nascidos vivos no Canadá (Opas, 2003).
Diferenças no risco relativo da mortalidade são observadas também
entre os países em desenvolvimento. Por exemplo, ao se comparar a situação
do Haiti ou da Bolívia com a da Costa Rica ou de Cuba observa-se que o risco
relativo de mortalidade nos primeiros cinco anos dos nascidos vivos nesses
dois países oscila entre 5,9 e 11,0 com relação aos nascidos vivos na Costa
Rica ou em Cuba.
Tomando-se em conjunto os cinco países do continente com índices
superiores a 55 por mil nascidos vivos, nota-se que estes contribuem
proporcionalmente com mais mortes que nascimentos à região (enquanto
registram 10% dos nascidos vivos do continente, registram uma proporção
duas vezes maior de mortes). No outro extremo da distribuição, os cinco
países com índices abaixo de 15 por mil nascidos vivos registram quase
um terço dos nascimentos do continente, mas contribuem apenas com
cerca de 8% da mortalidade em crianças menores de cinco anos.
Vistas em conjunto, crianças menores de cinco anos dos cinco países
com índices superiores a 50 por mil têm um risco relativo de 8,6 de morrer
nos primeiros cinco anos em relação aos nascidos vivos nos cinco países
da Região com menor mortalidade infantil.
Além do seu peso na mortalidade, que varia entre os países e
internamente, as doenças associadas a esses óbitos constituem uma causa
importante de morbidade, afetando o crescimento e o desenvolvimento de
milhares de crianças, todos os anos (Black, Morris & Bryce, 2003).
Os estudos realizados tanto em países desenvolvidos como em
desenvolvimento mostram que as doenças respiratórias afetam a saúde
das crianças com muita freqüência nos seus primeiros cinco anos de vida.
Um contraste maior verifica-se entre os países quanto à incidência de
diarréia, dada a forte associação existente entre a freqüência e a gravidade
dos episódios e as condições de saneamento básico de cada lugar.
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Figura 4 – Disparidades na mortalidade de crianças de cinco anos
na Região das Américas. Estimativas 2000-2005
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Mas essa incidência praticamente semelhante de episódios de algumas
doenças infantis ocorre em condições básicas distintas das crianças menores
de cinco anos de acordo com o país e a área em que vivem. A falta de
saneamento, a aglomeração, a higiene inadequada e a má alimentação e
mau estado nutricional são fatores que predispõem a uma maior gravidade
dos episódios freqüentes de doenças e, conseqüentemente, a um maior
risco de complicações, inclusive fatais (Cesdem, 1997).
Além disso, nem todas as crianças menores de cinco anos têm as
mesmas possibilidades de acesso à atenção de saúde e, desse modo, muitas
famílias não podem buscar ajuda do pessoal ou serviço de saúde com a
mesma freqüência que outras (Gove et al., 1999; Shah & Sachdev, 1999).
Na Região das Américas, um número elevado de crianças menores
de cinco anos não tem acesso a serviços e a profissionais de saúde quer
seja por razões geográficas, econômicas ou culturais. Nessas esferas, a
maioria dos episódios de doença na infância é tratada em casa e, a menos
que as famílias detectem sinais de piora evidente na condição de saúde da
criança, demoram a buscar atenção fora de casa por ser tão difícil o acesso
aos serviços de saúde (Benguigui, 2001).
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Em certos casos, embora as famílias possam ter acesso a um serviço
de saúde, este não dispõe dos insumos básicos essenciais para oferecer
tratamento apropriado para algumas doenças, tais como antibióticos de
primeira linha ou terapia de reidratação intravenosa. Nessas
circunstâncias, e visto a rapidez na evolução das doenças em crianças
pequenas (ainda mais em condições de desnutrição), a ausência de insumos
críticos como antibióticos e produtos injetáveis pode-se associar à piora
do quadro e à morte.
Por fim, é comum que os serviços de saúde mais distantes dos centros
urbanos, ou aqueles localizados na periferia das grandes cidades, tenham
em seus quadros profissionais de saúde com desempenho pouco satisfatório
como resultado da falta de planos de capacitação contínua e supervisão
periódica e pela inexistência de mecanismos de certificação e revalidação
da certificação. Assim, muitas vezes são perdidas oportunidades de se
detectar precocemente sinais de doença e de se administrar o tratamento
mais apropriado, bem como de se aplicar medidas de prevenção e se informar
e educar os pais e a família sobre os sinais de alerta e sobre os cuidados
e tratamento em casa (Benguigui, 2003).

Avanços e perspectivas para o cumprimento das
Metas de Desenvolvimento para o Milênio
Apesar da persistência de um elevado número de mortes em crianças
menores de cinco anos e do peso proporcional que diarréia, pneumonia,
outras doenças respiratórias e desnutrição têm como causa de mortalidade,
a Região das Américas tem registrado um importante avanço em termos
da redução da mortalidade em crianças menores de cinco anos.
Durante a década de 90, a mortalidade nesse grupo caiu
aproximadamente 20% e a maior parte desta redução se deveu à redução na
mortalidade por doenças diarréicas e por infecções respiratórias agudas. A
mortalidade por essas duas últimas causas registrou uma importante redução
nas últimas décadas do século XX e, em média, a mortalidade por ambas as
causas diminuíram aproximadamente 80% entre 1970 e 2000 (Figura 5).
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Como resultado, a redução na mortalidade por diarréia e por infecções
respiratórias agudas em crianças menores de cinco anos fez a maior
contribuição ao aumento da expectativa de vida média da população do
continente (Peru/MS, 2000).
Figura 5 – Evolução da mortalidade por diarréia e por infecções
respiratórias agudas na Região das Américas entre 1970 e 2000
Número de mortes
1970-1975
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202,021
170,081

38,650

44,600

A redução na mortalidade por diarréia foi simultânea à implantação
de estratégias específicas como a terapia de reidratação oral (TRO) e os sais
de reidratação oral (SRO), os quais começaram a ser usados na década de
70 para a prevenção de mortes por desidratação. De forma análoga, a
redução da mortalidade por infecções respiratórias agudas (IRA), e
particularmente por pneumonia, coincidiu com a implantação da estratégia
de Manejo Padronizado de Casos de IRA (MPC/IRA), incorporada pelos países
em meados da década de 80.
A contribuição que ambas as estratégias fizeram à redução da
mortalidade por diarréia e pneumonia foi importante e foi documentada em
relatórios de avaliação realizados por diversos países do mundo e da Região
das Américas. Além disso, estudos operacionais realizados em serviços de
saúde também mostraram os benefícios dessas estratégias para diminuir a
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gravidade dos episódios e a prevalência de complicações, muitas das quais
se associavam a uma maior mortalidade ou a um maior risco de seqüelas.
Ambas as estratégias também tiveram um impacto importante na
melhoria da qualidade de atenção dos casos, tanto por um melhor
desempenho dos profissionais da saúde como por um maior conhecimento
dos pais a respeito dos sinais de alerta para a consulta precoce e pelo
tratamento apropriado dos episódios em casa. Dessa maneira, as estratégias
implementadas reforçaram a importância de se trabalhar não apenas para
a sobrevivência infantil, como também para se melhorar a condição de
saúde das crianças que sobrevivem, fortalecendo a capacidade da família
para permitir-lhes um crescimento e desenvolvimento saudáveis.
O emprego de estratégias específicas de controle da diarréia e das
IRA foi posteriormente complementado em virtude da sobreposição de
doenças que afetam de forma simultânea a saúde das crianças. Os enfoques
orientados à atenção de doenças individuais faziam com que se perdesse a
ocasião de detectar outros problemas, não apenas doenças, mas também
carências nutricionais, esquemas de vacinação incompletos ou práticas
gerais inapropriadas de cuidados e tratamento em casa.
A incorporação da estratégia AIDPI representou um avanço
importante para enfatizar a necessidade de se enfocar a atenção na condição
de saúde das crianças menores de cinco anos antes da avaliação,
classificação e tratamento de uma doença específica que ocasionalmente
possa afetá-la. Por meio de uma seqüência de passos que aplicada
sistematicamente toda vez que se entra em contato com uma criança, a
AIDPI permite não só se responder ao motivo principal da consulta, mas
avaliar a presença de outros sinais de doença ou problemas de saúde que
freqüentemente afetam a saúde infantil. Desse modo, a estratégia AIDPI
contribui para evitar as oportunidades perdidas de diagnóstico e tratamento
de problemas, bem como para integrar na consulta as intervenções de
prevenção e promoção da saúde que muitas vezes não fazem parte da
atenção habitual (Gupta, Sachdev & Shah, 2000).
A incorporação da estratégia AIDPI em meados da década de 90
serviu para fortalecer a implementação das intervenções específicas para o
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controle da diarréia e IRA e, desse modo, veio se somar às ações que os
países realizaram nas três últimas décadas do século XX e que permitiram
uma importante redução da mortalidade por essas causas.
A redução alcançada na mortalidade de crianças menores de cinco
anos, no entanto, situa a Região das Américas em um nível superior ao
esperado quanto ao cumprimento das Metas de Desenvolvimento para o
Milênio (MDM). Desse modo, as estimativas preliminares realizadas
indicam que será necessário aumentar o ritmo de queda anual observada
na década de 90 até alcançar um ritmo duas vezes superior, em média,
para o período 2000-2015, a fim de se chegar a um valor dois terços
menor que o registrado em 1990 (Figura 6).
De acordo com a quarta meta das MDM, até 2015 os países deverão
reduzir em dois terços a mortalidade em crianças menores de cinco anos
com relação à mortalidade registrada em 1990. Na Região das Américas, o
ritmo de queda anual da mortalidade nessa faixa etária na década de 90
foi em média de 2,4%, o qual representou um importante avanço, já que
em 2000 houve uma queda ao redor de 150 mil mortes nesse grupo, em
comparação a 1990 (Opas, 2001).
Essa importante aceleração no ritmo de queda da mortalidade em
crianças menores de cinco anos só pode ser conseguida se forem enfocadas
ações dirigidas às causas de mortalidade mais vulneráveis e nos locais em
que ocorre o maior número de mortes, em que a magnitude de redução em
termos do número absoluto de mortes evitadas pode ser maior.
As estimativas realizadas pela OMS na esfera global sobre a
distribuição da mortalidade indicam que um conjunto de 42 países
concentram 90% dos cerca de 11 milhões de mortes de crianças menores de
cinco anos que anualmente são registradas. No entanto, entre esses países
não há alguns daqueles que registram elevados índices de mortalidade, nos
quais o risco de morrer nos primeiros cinco anos de vida é muito maior.
Na Região das Américas, por exemplo, só o Brasil e o México
concentram um elevado número de mortes de crianças menores de cinco
anos e se encontram no grupo de 42 países que concentram 90% da
mortalidade total de crianças menores de cinco anos. No entanto, nenhum
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desses países se encontra entre os países com maior mortalidade do
continente americano. Países como Haiti e Bolívia, que são os que registram
o primeiro e segundo maiores índices de mortalidade do continente nessa
faixa etária, por sua menor população, contribuem com um baixo número
de mortes ao total mundial e inclusive regional.
Figura 6 – Tendência da mortalidade de crianças menores de cinco
anos na Região das Américas, 1990-2000 e projeções até 2015. Índices
(por 1.000 nascimentos) e número de mortes
671,226
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Fonte: Estimativas preliminares, Unidade de Saúde da criança e do Adolescente (CA). Área
de Saúde Familiar e Comunitária.

A Opas estimou que os sete países da Região das Américas com
maiores índices de mortalidade em crianças menores de cinco anos (acima
de 50 por mil nascidos vivos) contribuem com 10% da mortalidade anual
registrada nessa faixa etária, enquanto o conjunto de sete países com índices
de mortalidade intermediários (entre 30 e 40 por mil nascidos vivos)
contribuem com 60% da mortalidade anual nesta faixa (Figura 7).
Desse modo, concentrar-se nas ações para a obtenção de uma redução
na mortalidade em crianças menores de cinco anos, como proposta para
2015, nos países com maior risco de mortalidade infantil, deixaria de lado
o conjunto de países que contribui com a maioria das mortes. Em contraste,
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se só fossem enfocadas ações para os países que contribuem com o maior
número de mortes, seria relegada a prioridade que representam os países
em que as crianças estão expostas ao maior risco de mortalidade.
Apenas um enfoque combinado que fortaleça a implantação de ações
tanto nos países com elevado risco de mortalidade infantil como naqueles
com elevado número de mortes anuais de crianças menores de cinco anos
permitirá o cumprimento regional da quarta meta das MDM. Assim, será
possível contribuir simultaneamente para se reduzir a disparidade entre os
países e, desse modo, se promover uma maior eqüidade no acesso das
crianças do continente aos benefícios das intervenções disponíveis para a
prevenção e o tratamento efetivo das doenças (Naciones Unidas, 1990;
WHO, 2002).
Além disso, deve-se levar em consideração que, do mesmo modo
que são verificadas diferenças entre os países, internamente, nestes mesmos
países a mortalidade também se distribui de maneira desigual. A distribuição
da mortalidade certamente permitirá identificar internamente nos próprios
países os grupos populacionais e as áreas geográficas em que as crianças
têm maior risco de mortalidade que o indicado pela média nacional, e
também as áreas que contribuem com o maior número de mortes ao total
de mortes para o grupo no país. Empregando-se também no plano nacional
um enfoque que combine a prioridade para os locais com maior risco de
mortalidade e para os locais em que ocorre o maior número de mortes, os
países avançarão não apenas para o cumprimento da redução na
mortalidade esperada como também para a redução das disparidades entre
áreas e grupos populacionais.
Além das considerações referentes à distribuição da mortalidade no
continente, o perfil epidemiológico atual da mortalidade em crianças
menores de cinco anos faz com que seja necessário enfocar ações
simultaneamente para diferentes doenças.
Enquanto na década de 90 as ações puderam se concentrar na
prevenção e no tratamento das doenças infecciosas e doenças respiratórias,
em 2000, estas representavam em conjunto 27% da mortalidade da faixa
etária, enquanto as causas peri e neonatais já eram responsáveis por 38%
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da mortalidade. Dessa maneira, para conseguir que a mortalidade sofra
uma redução de dois terços em 2015 com relação a 1990, será essencial
se implantar ações para continuar reduzindo a mortalidade por diarréia e
por doenças respiratórias, mas que também reduzam a mortalidade peri
e neonatal, dado que esta contribui com a maior proporção de mortes
infantis. Combinando-se intervenções e adequações ao perfil
epidemiológico de cada país se poderá conseguir o maior impacto e, desse
modo, aumentar o ritmo de queda anual da mortalidade nos países e,
como conseqüência, em toda a Região.
Figura 7 – Mortalidade de crianças menores de cinco anos em países
da Região das Américas com mais de 10 mil nascimentos anuais.
Estimativas 2000-2005
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Fonte: Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente (FCH/CA), com base em dados da
Área de Análise de Informação de Saúde (AIS). Organização Pan-Americana da Saúde/
Organização Mundial da Saúde, 2004.

A AIDPI, como estratégia de integração das intervenções disponíveis
para prevenir e tratar as principais causas de doenças infantis e para
fortalecer a implantação de medidas de promoção da saúde, é vista como
uma estratégia-chave para apoiar o cumprimento das MDM referente à
mortalidade infantil. Por também incluir conteúdos de promoção da saúde,
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é considerada uma estratégia fundamental para melhorar a qualidade da
atenção à criança nos serviços de saúde e em nível domiciliar e, assim,
contribuir para o crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças.
Esse último aspecto é considerado vital, dado que uma proporção
considerável da população da Região não tem acesso ou tem acesso limitado
a serviços e profissionais de saúde. Nesses grupos, geralmente localizados
em áreas de elevada mortalidade infantil, o conhecimento e as práticas
dos pais com relação à prevenção e promoção da saúde são muitas vezes
deficientes (World Development Report, 1993).

Contribuição das disciplinas de Pediatria ao
cumprimento das Metas de Desenvolvimento
para o Milênio (MDM)
A sobrevivência infantil na Região das Américas continua ameaçada
pelas doenças infecciosas, doenças respiratórias e desnutrição e estas,
juntamente com as afecções originadas no período perinatal, compreendem
dois terços da mortalidade antes dos cinco anos de idade. Nesse contexto
epidemiológico, a redução da mortalidade nessa faixa etária, até 2015, para
dois terços do valor de 1990, apenas poderá ser conseguida com a diminuição
do peso que essas doenças têm atualmente como causa de mortalidade.
Entretanto, a sobrevivência infantil não pode ser um objetivo isolado
no caminho para melhores condições de saúde infantil. Este deve ser
complementado com ações destinadas a fazer com que os que sobrevivem
tenham acesso a um crescimento e desenvolvimento saudáveis, que lhes
permita expressar todo o seu potencial durante a infância, adolescência e
idade adulta. Para isso faz-se necessário combinar intervenções custoefetivas de prevenção da mortalidade e de promoção do crescimento e
desenvolvimento e colocá-las ao alcance de todas as crianças e,
particularmente, dos que nascem nas áreas de maior mortalidade. Dessa
maneira, se estará contribuindo para reduzir a mortalidade e
simultaneamente para promover a eqüidade, priorizando-se a implantação
de ações nos locais em que o prejuízo é maior (Opas, 2001).
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A Opas/OMS avaliaram as evidências científicas disponíveis sobre
o impacto e os resultados que podem ser obtidos com a implantação das
principais intervenções existentes de prevenção e tratamento das doenças
responsáveis pela maior parte da mortalidade infantil. Também avaliaram
em que medida esse conjunto de intervenções de impacto demonstrado
está sendo empregado, na prática, nos países e grupos populacionais que
registram a maior mortalidade.
Os resultados demonstraram que a cobertura de muitas intervenções
preventivas e de tratamento recomendados nas últimas décadas ainda não
é universal. Apesar dos importantes resultados obtidos no aumento da
cobertura de vacinação nos países das Américas, que levaram à erradicação
da circulação autóctone da poliomielite e a uma importante queda do
número de casos de sarampo, intervenções tais como amamentação
materna exclusiva continuam longe de alcançar uma cobertura universal.
Pesquisas realizadas em populações por volta do ano 2000 revelaram
que, em alguns países, apenas a metade das crianças recebia amamentação
materna exclusiva até os dois meses de idade e que essa proporção caía
consideravelmente a partir dessa idade (Figura 8). Dados os benefícios da
amamentação materna exclusiva, não somente em termos do crescimento
da criança, mas da proteção que esta proporciona contra as doenças mais
comuns da infância, a baixa cobertura acarreta às crianças um maior risco
de transtornos nutricionais, desnutrição, maior incidência ou gravidade de
doenças e maior risco de morrer (Opas, 2002).
Embora a falta de emprego da amamentação materna exclusiva possa
ser considerada resultante de um comportamento familiar, o apoio que a
mãe e a família recebem por parte da comunidade e dos serviços de saúde
é fundamental para o êxito dessa prática. Mas o papel que o pessoal e os
serviços de saúde desempenham nesse sentido é desigual, em parte pela
falta de uma abordagem integrada para a avaliação da condição de saúde
das crianças para a classificação dos achados e recomendações de
tratamento.
As avaliações realizadas em serviços de saúde mostram que, na
maioria das vezes, a atenção continua concentrando-se no motivo para a
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consulta (Figura 9), razão pela qual pouco são incorporados conteúdos
informativos e educacionais como parte da consulta. A avaliação
nutricional, incluindo a avaliação da alimentação da criança, é realizada
em uma de cada três consultas, e inclusive o controle do esquema de
vacinação não é uma prática realizada em todos os contatos que os
profissionais de saúde têm com as crianças e suas famílias.
Figura 8 – Prevalência da amamentação materna exclusiva durante
os primeiros dois meses e nos primeiros seis meses. Resultados de pesquisas
em comunidades de países da América Latina. Circa 2000
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Fonte: Pesquisas DHS.

A necessidade de modificar esse enfoque, com base nas evidências
existentes quanto à sobreposição de doenças na infância e à importância de
determinantes-chave como o estado nutricional e a vacinação na duração,
gravidade e prognóstico das doenças, é uma das principais razões pelas quais
a estratégia AIDPI foi elaborada. Sua implantação se mostrou benéfica para
melhorar o desempenho na atenção primária (Figura 11), aumentando a
porcentagem das crianças atendidas em que foi realizada uma avaliação
integrada e que incluía a avaliação nutricional e do esquema de vacinação
como parte da consulta (Universidad Nacional de Rosario, 2002).
Em comparação ao desempenho do restante dos profissionais de
saúde, os que receberam a capacitação na implantação tiveram um enfoque
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mais integrado para a atenção, não concentrando a estratégia no motivo
para consulta e incorporando, como parte da avaliação e classificação,
aspectos básicos fundamentais como a nutrição e a vacinação.
Com base nesses e em outros resultados do impacto da AIDPI na
qualidade de atenção, sua implantação tem progredido nos países da
América e está se expandindo por meio de atividades dirigidas aos serviços
e aos profissionais de saúde e à família e à comunidade. Nesse processo, a
capacitação dos profissionais de saúde tem se mostrado fundamental para
a melhoria das práticas de atenção e no fazer com que esse pessoal se
torne um veículo de informações e educação das famílias e da comunidade.
Para conseguir, porém, que os benefícios da AIDPI cheguem
rapidamente a todas as crianças do continente, e particularmente às que
vivem em condições de maior vulnerabilidade, é fundamental que todos os
profissionais de saúde responsáveis pela atenção em serviços de atenção
primária (incluindo ambulatórios de hospitais e serviços emergência)
tenham os conhecimentos e as aptidões práticas requeridos para prestar
uma atenção integrada (López-Alarcón, Villalpando & Fajardo, 1997;
Benguigui, Bossio & Fernández, 2001).
O papel que as escolas de Medicina podem desempenhar nessa tarefa
é considerado fundamental. Em primeiro lugar, porque todos os anos um
número aproximado de 40 mil novos médicos se formam nas cerca de 360
Faculdades de Medicina existentes na América Latina. Em segundo lugar,
devido ao fato de que milhares de crianças menores de cinco anos são
atendidos anualmente em serviços de saúde universitários ou em serviços
de saúde operados por estudantes do último ano do curso durante os estágios
obrigatórios de cunho social ou na zona rural. Essas crianças podem se
beneficiar da implantação da estratégia AIDPI se o pessoal desses serviços
estiver adequadamente capacitado para isso. Por fim, as Faculdades de
Medicina e também as Escolas de Enfermagem constituem uma referência
fundamental para a população médica de todos os países e, junto às
instituições científicas e acadêmicas, regem e orientam as práticas
recomendadas, estabelecendo padrões e normas de aplicação geral (Puga &
Benguigui, 2002).
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Figura 9 – Melhoria na qualidade de atenção infantil posterior à
implantação da AIDPI nos serviços de saúde. Bolívia, 1997 e 1999
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Fonte: Levantamentos em serviços de saúde realizados pelo Basics, em 1997, e pelo
Ministério da Saúde da Bolívia, em 1999, em centros de saúde.

Entretanto, o ensino dado em muitas escolas de Medicina não está
atualmente orientado a reforçar a formação do pessoal para atuar na atenção
primária, visto que a maior parte das atividades práticas é realizada em
hospitais especializados (Figura 10).
Embora a prática de atenção nos hospitais e serviços de emergência
seja fundamental para proporcionar ao estudante e futuro profissional o
conhecimento e as aptidões que lhe permitirão identificar e tratar
adequadamente os casos mais graves – e, portanto, com maior risco de
morte –, também é verdade que o pouco tempo destinado às atividades
de atenção em centros de saúde e postos de saúde nem sempre proporciona
aos futuros formados o conhecimento e as práticas para uma conduta
eficiente nos casos com que se deparam. A falta de prática na atenção
desses tipos de casos se associa a uma maior insegurança no diagnóstico e
tratamento e induz muitas vezes ao pedido de exames diagnósticos
confirmatórios que, embora estejam acessíveis nos hospitais, não estão
disponíveis na atenção primária (Opas, 2001).

46

Panorama atual e perspectivas...

Figura 10 – Distribuição dos locais selecionados pelas disciplinas
de pediatria para a prática de atenção de seus estudantes. Região das
Américas, Circa 2000
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Fonte: Opas (2001) (Puga & Benguigui, 2002).

A falta de critérios padronizados para determinar quais crianças,
entre as muitas atendidas nos serviços de atenção primária, precisam ser
encaminhadas a um hospital para exames diagnósticos complementares
ou para tratamento, eleva os custos operacionais e econômicos da atenção
sem benefício para o paciente, proporcionando em resumo uma resposta
ineficiente.
Além disso, os conteúdos preventivos e de promoção da saúde, que
são de importância crítica durante a consulta na atenção primária, não
são conduzidos adequadamente por muitos profissionais formados, em
virtude da sua pouca prática de atenção nesse tipo de serviço. Desse modo,
são perdidas oportunidades de se melhorar o conhecimento e as práticas
dos pais e da família para o cuidado e tratamento da criança em casa, bem
como de se aplicar medidas preventivas como a vacinação ou a administração
de micronutrientes essenciais.
O pouco tempo destinado a práticas em serviços de atenção primária
durante a formação universitária contrasta com o desempenho posterior
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da maioria dos formados que, em geral, passam a trabalhar em serviços de
atenção primária (Figura 11).
Figura 11 – Distribuição percentual do tempo destinado ao ensino e
do desempenho dos formados nas escolas de Medicina da América Latina
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Fonte: Opas (2001) (Puga & Benguigui, 2002).

A incorporação da estratégia AIDPI nos cursos de pediatria das escolas
de Medicina da América Latina tem avançado nos últimos anos e em cerca
de cem Faculdades foi incorporado o ensino da sua implantação. Isso
promoveu a inclusão da estratégia em textos de pediatria de uso na Região
das Américas e em textos específicos das Faculdades, o que contribuiu
para proporcionar aos estudantes instrumentos de referência para conhecer
os passos que a AIDPI considera para a avaliação, classificação e tratamento
da criança menor de cinco anos, bem como as principais recomendações
para melhorar seu crescimento e desenvolvimento.
Além disso, as disciplinas incluíram a execução de monografias e
revisões bibliográficas sobre temas e conteúdos da estratégia AIDPI,
promovendo dessa maneira a busca de um maior conhecimento dos
fundamentos básicos de suas recomendações técnicas. A execução de
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pesquisas locais de tipo operacional e epidemiológico também contribuiu
para um maior conhecimento da freqüência e das características das
doenças e problemas de saúde que afetam as crianças menores de cinco
anos no âmbito de ensino da pediatria. Isso estimulou a adaptação da
estratégia para ajustá-la às necessidades da população quanto à atenção
requerida para a saúde de suas crianças (Aranda Torrelio, 2003).
A utilização da estratégia no ensino demonstrou-se apropriada, como
se constituísse um resumo dos conteúdos básicos da formação médica,
visto que fortalece o uso e a implantação do exame clínico do médico,
baseado na semiologia das diferentes doenças, e seleciona os principais
sinais e sintomas com base na sua sensibilidade e especificidade para
determinar a necessidade ou não de cada tratamento. Por essas
características, o uso da AIDPI no ensino não apenas proporciona ao
estudante uma ferramenta prática para um desempenho eficiente no
cuidado infantil em serviços de atenção primária, mas reforça o vínculo
entre o desempenho prático e os conteúdos teóricos básicos que constroem
a ciência médica. Ademais, proporcionam uma visão de conjunto da saúde
infantil que, sem descuidar da detecção precoce e do tratamento efetivo
das doenças, reforça a importância da prevenção e promoção da saúde
(Lambrechts, Bryce & Orinda, 1999; Heiby, 1998).

Conclusões
A estratégia AIDPI foi considerada, em meados da década de 1990, como
a intervenção com maior potencial para reduzir a carga de doenças na população,
e isso se baseou no poder que ela tem de prevenir e tratar efetivamente doenças
que, em todo o mundo, continuam causando milhões de casos e mortes entre
os menores de cinco anos (Hill, Kirkwood & Edmond, 1995).
A aplicação da estratégia nas condições reais dos países não
contribuiu somente para sustentar essa consideração (WHO, 1999). Permitiu
também vislumbrar o poder da AIDPI para garantir que as crianças e suas
famílias recebam uma atenção de qualidade e que esta se estenda pouco a
pouco para além do âmbito dos serviços de saúde, atingindo a comunidade
e a família (Opas, 2001; Arifeen et al., 2001).
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Assim, colocar os benefícios da AIDPI ao alcance de toda a população
deve ser uma prioridade, uma vez que isso não só permitirá evitar mortes
e doenças, como contribuirá também para se assegurar uma infância mais
saudável, bem como para se garantir que as crianças de hoje sejam os
jovens e adultos saudáveis de amanhã (Gross & Howard, 2001; Tarkka,
Paunonen & Laippala, 2000).
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