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 Implantação da AIDPI no Ceará

Introdução

As doenças prevalentes da infância – infecções perinatais, infecções

respiratórias agudas, doenças diarréicas, enfermidades febris e anemia –

constituem um importante problema de saúde pública no Brasil (Unicef,

1995; Monteiro, 1995; Victora et al., 1989). São responsáveis por elevadas

taxas de morbi-mortalidade, principalmente em crianças menores de cinco

anos de idade. Apesar da melhoria dos indicadores de saúde relacionada à

criança nos últimos anos, com queda nos coeficientes de mortalidade

infantil no Ceará a partir do Programa Viva Criança em 1987, ainda há

municípios com índices alarmantes de mortalidade infantil.

Para a melhoria desses indicadores foi desenvolvida a estratégia de

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI) pela

Organização Mundial da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde

(OMS/Opas) em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância

– Unicef (Amaral & Castro, 1997; Benguigui, 1997; Brasil/MS, 1999).

Essa estratégia foi adaptada para o Brasil em 1996, quando incorporada

à política oficial do Ministério da Saúde (Castro & Amaral, 1999), com

ênfase na atenção prestada à criança no nível primário, principalmente

no interior, pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF) e do

Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PSF/Pacs) (Castro & Norões,
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1999; Fernandes & Castro, 1999). Consiste em um conjunto de critérios

simplificados para a avaliação, classificação e tratamento das crianças

menores de cinco anos de idade que procuram as unidades de saúde.

Além disso, essa estratégia é um somatório de ações preventivas e

curativas, pois contempla ainda o monitoramento do crescimento e a

recuperação nutricional, incentivo ao aleitamento materno e à

imunização, sendo de fundamental importância para a melhoria das

condições de saúde das crianças.

O estado do Ceará teve um papel essencial na disseminação dessa

estratégia em âmbito nacional, constituindo-se, juntamente com

Pernambuco, Pará e Pernambuco, entre os primeiros estados onde a AIDPI

foi implantada. Atualmente, a estratégia encontra-se em fase de

implantação para todos os demais municípios. Pretende-se, com este

trabalho, descrever as atividades dessa implantação da AIDPI, com ênfase

nos cursos de capacitação.

Metodologia

A partir dos seguintes documentos básicos: Plano Operativo do

Programa de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância no

Ceará (Amaral & Castro, 1997); Plano Operativo da AIDPI no Ceará (Castro

& Norões, 1999) e Proposta de Capacitação do Programa Saúde da Família

na Estratégia da AIDPI (Fernandes & Castro, 1999), obtiveram-se os dados

para a elaboração deste trabalho.

Resultados

Inicialmente, foi realizado um curso para formação de facilitadores,

em junho de 1997, constituindo-se no primeiro curso sobre a estratégia

AIDPI no Brasil. Nesse curso foram capacitados profissionais de saúde do

Pará, Sergipe, Distrito Federal e profissionais de saúde locais. Posteriormente,

foi realizado um segundo curso para formação de facilitadores, em

novembro do mesmo ano, em que participaram somente profissionais de

saúde locais. Nos dois cursos foram formados 27 facilitadores, dos quais

22 médicos e cinco enfermeiros. Naquele mês foi também realizado um
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curso operacional para os profissionais do Programa Saúde da Família (PSF)

em Sobral, dos quais cinco eram médicos, quatro enfermeiros e nove

profissionais de outras áreas. No total, foram capacitados 45 profissionais

de saúde.

No ano de 1998 foram realizados quatro cursos para formação de

facilitadores, sendo um para os coordenadores do Pólo de Capacitação do

Pasc/PSF. Foram também realizados 18 cursos operacionais para profissionais

de saúde do PSF, com aumento significativo de capacitação em relação ao

ano anterior. Nesses cursos foram capacitados 325 profissionais de saúde,

sendo 174 médicos, 144 enfermeiros e sete profissionais de outras áreas.

O curso de facilitadores para os coordenadores dos pólos de

capacitação do PSF foi realizado em março de 1998, tendo sido capacitados

18 profissionais de vários estados do Brasil, em sua maioria enfermeiros.

No curso de formação de facilitadores foram treinados 46 profissionais,

sendo todos médicos, distribuídos em três grandes regiões  do estado (Sobral,

Barbalha e Fortaleza).

Nos cursos operacionais foram capacitados 261 profissionais de

saúde, sendo 124 médicos, 131 enfermeiros e seis de outras áreas da saúde,

provenientes de nove municípios. Tais cursos operacionais foram realizados

no próprio município, já com a colaboração dos facilitadores locais.

No ano de 1999 foram realizados dez cursos operacionais, sendo

oito deles na unidade de capacitação para AIDPI em Fortaleza, no Hospital

Infantil Albert Sabin. Foram capacitados 150 profissionais de saúde, sendo

76 médicos e 74 enfermeiros provenientes de 28 municípios, dos 184

existentes no estado.

Em 2000 foi realizado um curso para formação de facilitadores e

dois cursos operacionais. Ao total foram capacitados 42 profissionais de

saúde, sendo 18 médicos e 24 enfermeiros, com conseqüente redução do

número de profissionais capacitados.

No ano de 2001 foram realizados dois cursos de formação de

facilitadores, 13 cursos operacionais e um curso para seguimento. Foram

capacitados 243 profissionais de saúde, sendo 117 médicos, 121

enfermeiros e cinco profissionais de saúde de outras áreas.
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Em 2002 foram realizados um curso para formação de facilitadores,

três cursos operacionais e um de seguimento. Foram capacitados 93

profissionais de saúde, sendo 29 médicos, 57 enfermeiros e sete profissionais

de saúde de outras áreas.

Em resumo, no período de 1997-2002, foram realizados 53 cursos

de capacitação em sua maioria operacionais, tendo sido capacitados 916

profissionais de saúde, dos quais 441 eram médicos, 447 enfermeiros e 28

profissionais de outras áreas.

Tabela 1 – Evolução da capacitação dos profissionais de saúde na

estratégia AIDPI, Ceará

Discussão

O planejamento para a implantação da estratégia AIDPI foi baseado

em três documentos básicos: Plano Operativo do Programa de Atenção

Integrada às Doenças Prevalentes na Infância no Ceará (Amaral & Castro,

1997); Plano Operativo da AIDPI no Ceará (Castro & Norões, 1999) e

Proposta de Capacitação do Programa Saúde da Família na Estratégia da

AIDPI (Fernandes & Castro, 1999). Em todos esses planos deu-se ênfase à

capacitação dos profissionais de saúde.

sianoissiforP socidéM soriemrefnE sortuO latoT

sonA .caF .pO geS .caF .pO geS .caF .pO geS -

7991 22 5 - 5 4 - - 9 - 54

8991 05 421 - 31 131 - 1 6 - 523

9991 - 67 - - 47 - - - - 051

0002 9 9 - 31 92 - - - - 06

1002 81 59 4 02 68 51 - - 5 342

2002 9 91 1 31 83 6 - - 7 39

latoT 801 823 5 46 263 12 1 51 21 619
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As metas de treinamento dos profissionais de saúde foram totalmente

atingidas e até ultrapassadas no primeiro plano. Previa-se capacitar, até o

final de 1998, 74 profissionais de saúde; por outro lado, foram capacitados

370 profissionais de saúde, com um aumento significativo em relação à

estimativa.

Em relação ao segundo plano operativo AIDPI para 1999, as metas

não foram atingidas no tocante à capacitação dos profissionais das equipes

do PSF, em que se previa atingir mil equipes. As metas foram ultrapassadas

em relação ao treinamento de pediatras, no qual se previa capacitar 98

profissionais de saúde.

O terceiro plano deu ênfase à capacitação dos profissionais do PSF

no ano de 1999. Previa-se realizar 17 cursos, capacitando 298 profissionais

de saúde. Por outro lado, foram realizados somente dez cursos, com 150

profissionais de saúde capacitados, não se atingindo, portanto, as metas

previstas para esse ano.

Ao se considerar a evolução da capacitação dos profissionais de saúde,

observa-se um aumento significativo em relação ao ano de implantação

de 1997. De outro modo, houve um decréscimo dessa capacitação em 1999,

principalmente porque as atividades foram concentradas no segundo

semestre.

A partir de 2001 foram promovidos os cursos de seguimento, o que

parece ser insuficiente para acompanhar adequadamente toda a demanda.

Conclui-se que em termos de capacitação as metas foram

parcialmente atingidas, com ênfase atualmente em cursos operacionais, e

que são necessárias medidas para que se possa monitorar o seguimento

dos locais onde foram implantadas as estratégias AIDPI.
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