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1. lntroduçao

A criação e distribuição dos serviços da rede publica de saude
pelo paTs esteve. inicialmente, ligada a interesses clientelTsticos dis
sociados da adequaçáo geografica e da defT\<lnda da população por açoes de
saude. Em conseqUência, os postos e centros de saúde não puderam se es
truturar para uma atuaçao constante e objetiva que os transforlTklsse con
cretamente em equipamentos coletivos, cuja função seria a de fornecer
atendilll€nto mêdico-sanitario ã população, especialmente à mais carente.

Dentre a populaçâo carente. os principais usuârios dos serviços
têm sido, tradicionalmente, as mulheres e crianças. O fato da situação
de saude das mesmas não afetar diretamente a dinâmica do processo produ
tivo contribuiu para que os serviços destinados a essa população não
fossem privilegiados na distribuição de verbas governamerltais. O meS"1O
não sucedeu com os estratos populacionais inseridos formalmente no mer
cado de trabalho, cujo maior poder de barganha favoreceu a criação de
serviços a eles dirigidos. pertencentes ao sistema previdenciãrio. e
apartados da incipiente rede publica de saude. Tais serviços tiveram um
crescimento acelerado. terminando por estender a sua atuação tambem ã
populacão infantil e feminina. na qualidade de dependentes dos trabalha
dores beneficiarios.

o sistema de saude ficou caracterizado pela ênfase na assistenciil
medico-hospitalar. de caracterTsticilS empresariilis dominantes, levando
ilO encarecimerlto cOrlstante da assistência ã saude, calcada eni atos medi
coso cirurgicos e laboratoriilis de multiplicação incontrol~vel. sem re
sultar em benefTcios proporcionais aos investimentos. caminhandO inevi
tavelmente para o esgotamento de suas possibilidades. Por outro lado. o
cOOlponente básico da rede publica, ainda que esvaziado e Sl./bsistindo com
a parte menor dos recursos, sofreu recentemente importantes alterações
na sua estrutura.

o governo federal, sob a coordenação do Ministério da Saúde, e COOl
a participação do Instituto Nacional de Assistência 11édica dil Previdên
cia Social (INAMPS), empreendeu. nos ultimos anos. significativo auncnto
da cobertura a população pelas l.midades de saúde. at.r·aves do ProgralTkl de
Irlteriorização de Ações de Saúde e Saneamento - PIASS. Oeste empreendi
mento resultou Um<! rede de postos. centros, unidades mistas e hospitala
res, em número e distribuição espacial bem próximos ao satisfatório.
que. mesmo marcada por um modelo assistencial paternillista. começa a as
sumir seu verdadeiro papel no atendimento ã saúde da população.
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1 ue a rede de <,prviço~ pul\i((,<. dí S<ll)de
[ importantelres~a ~ ~ça.o (oordenad~ de, ~etor. ,'IT,w{'~ da estra·

passa hoje a ser il vo de d Saúde reunindo o onv,o,." ltd,·.al. ror in
\l'Qia de Açoes l~te9"~ as d eSaude ~ da Previdi>né ia 50' 1 1. \ as ~ecreta
tl·r"ftIlidlO d~~ Hln~:~~~~~Se :uniCipaiS, aCilrretilndn ""It,r r· llnalidade
I "H de sau e.es direcion<ldas p.lril il mudança d,) "l~tlf1, natural daqU!
llilS lntervençoes t om lIIaior freQu{>nciil nos~a l,opul ca , [sUl açao
las doenças qUl! acome5: ~e elemE'nt(ls fund.1mrnt. I' . '-.TI mleq!."ilça2 das

~~~~~::.~~~~i~~~ões e~volY~~il~en~e~:~~~:C: ~ ~~ I :: II I ~'o~i~~~:e.
o que posSlbillta uma rea ocaç
a,liS ampla.

E .,'"
conteltto que o Ministério da S<!ildt dPfll.' IJlIa il(ilO prQ9ra-

, sanit;:ria' d<l I ul<Jcao, voltan-á:t1ca baseada na anallse das con lCoeS - f .
do-se para atend~r suas realS necessldadc~/~G~~d:, :':'I~ oc~oc=~~~=
-ento de lIW!ios tecnlcos e HISIPOS, p.'Jra q t ilidades
tes do sistema possa.. levar a efeito suas fu',cO('- f I' 11' •

O pr""'ralllil "Assistencia Integral iJ S3ud~ d3 'rian. ". nortead~,~or
."". . ~ is C3r3cterizado por ~ ,llt'n~ao es~ra l(a

estas duetr,lzes, ~ao ser:n: aiS .as devera poSSi"ih lilr a criaçao de~
e tangenc;, a 9uelltas ev , ;,,_ po"ulacional e o' I'rvi(os. atraves
.. elo de ligaçao entre aque e g y- ,..- ,t

. ' ...~tico do seu cresci..ento e dI>~j."~,, Vlllll'n o.do aca-panha~nto SIS

l.lIla ez responsável por tn efetivo cuidado (~oprol('~o de c~es-
v _ de cada uma e de todas as Cfl,l! (/I' da \'Opu a-

~~:e:~~t~~~:~e~:o~:~~~~~~ver~om:~~~~ap~~~a~~~~~e::~a~~~~~~'da: ~~~:
til' da unldade 1IIol~ e ~~ ;~t:r capacitadoS a atuar contn os. fatores
~nças..~ '?l'sr-o, ,.,'·,mbiente que impedelll ou restri"9em cada Cflança de
lndeseJavels o lIle __
realizar o seu potencial genetlCO.

- d t doclWllE:'nto, longe de pretender ori9inali~ad~, ~r-
O conteudo es 17 a litica c1<lra no sentido da assistencl<l ln-

ca, ent~ta~~o'duma ~ln~a ~s acoes bãsi~as aqui preconizadas devem ser
~egral a sa,u e a cr~:~sta do setor saude aos agravOS mais f0!quentes
lnterpn: ta as como r t ,."" de crianças de O a 5 a!lOS de v1da. Par-
, ..~ maior ""'so na mor a 1 ~ . ,. .(,."""" ..... ~. d açoes priori tarlas outras e S1gn1 ...
tindo de um elenco ,?ln1mo edas COlll i 1,131 énfas~, caminhando-se assim
regional dev,~m se,', 91~~~:~O~:s necessi~ades de saude desse grupo popula
para o aten lrnen
ciona 1.
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2. Condições de Saude da Po~lação Infantil Brasileira

Assilll COOlO a riqueza, as doenças e a _ortalldade estão distribuidas
desiguallllente pelas diversas reglões do p.'Jís e dlferentes c1tlJ\1tdas da po
pulaçao.

~ando se diz que, no Brasil, de cada _n crianças nascidas vivas.
B7 -orrE'lll antes de c~pleUr 1 ano de idade, deve-se ter em _ente que es
te niioero neutraliza extre-os que vio desde 25 _ortes por 1 000 nascidos
vivOS l'II alg~as ireas, até índices que ultrapass_ a casa dos 150/1 000,
l'II outras.

Os termos lIlédios escondSl 3Ssi_. as enonnes diferenças de condições
de vida ~e separ.. os diferen:~ estratos da populaç"ão .

A desrutrição e a itlfecçao, atuando freqilentellente de -000 si..1
tineo e sinergico, respond6ll por _ais da lIleUde dos 00 i tos infantis, sen
do expressão _ãx11D<l da pr11l1eira a deficiencia energetico-proteica, e da
segunda as doenças diarrêicas e as infecções respiratórias agudas.

As doenças diarreicas, responsáveis por cerca de 301 dos ôbitos de
crianças menores de 1 ano no. pais, podSl aC(Jlleter ~a ..es-a criança 6 a
8 vezes em seu prillleiro ano de v1da e 2 a 4 vezes IIOS anos subseqOentes
ate os 5 anos de idade. São mais freqOentes por ocasião do desmame, quan·
do ocorre introdução inadequada de outros alimentos, e confilJuralll quadro
tilnto Mais grave quanto lIlais precocemente se interr(Jllpe a pratica de ama
mentação. A partir da" associado ao aporte insuficiente de rutrientes e
ã ocorrência de doenças infecto~contagiosas, inicia-se o processo de des·
nutrição.

As infecções respirlltórias agudas são as doenças mais conuns na in
fância, incidindo vãrias vezes numa mesma criança dur3nte um ano. No Bra
sil, em 1980, entre os ób1tos com causa definida, foram responsáveis por
12,8:1: dds mortes entre crianças menores de 1 ano e 20,3:1: das mortes en
tre as de 1 <l4 anos.

Figur<lm tamben COOl lugar de destac;ue nas estatisticas de morbimor
t<llidade as doenças imunopreveníveis, passiveis de terem SU3 incidência
reduzid3, mediante esforços sistemãticos de vacinação que assegure ni
veis adequados de cobertura ã populaçao susceptivel.

Em nosso meio, cClno em todos aqueles em que o biniXnio desnutrição
-infecçio alcança elevada expressa0 na estrutura de morbimortalidade in-

7



fantil, ê extremamente cemplexa a de1iiniçao de seus múltiplos fatores de
~ermin~ntes. A C(Jl1eçar pelo fato de que, nestas situações, desnutrição e
lnfecçao, alem de atuarem sinef9icamente, detenninam-se mutuamente. As
sim, episôdios de desnutrição, sobretudo os de maior gravidade, são fre
q(Jenternen~e desenc~deados pelo aumento do catabolismo e pela diminuição
da lrlge~tao/absorçao de nutrientes, resultantes de doenças como a gas
trenterlte, o sarampo e a coqueluche. Por sua velo diversas doenças in
fecciosas encontram na deficiência imunitária resultante da desnutrição
condIções ideais para sua instalação e progressão.

_ O dano causado pelo binômio desnutrição-infecção não se restringe
a mortalldade precoce, pois dentre os sobreviventes é elevadíssima a pro
porçao daqueles que. em maior ou menor grau, acumulam seq(Jelas em seu
crescimento e desenvolvimento. Em 1974/5, o IBGE constatou que mais da
m~tade das crianças brasileiras de um a quatro anos apresentavam algum
deflcit em seu crescimento e cerca de 10'1; apresentav<ll11 déficits modera
dos e severos. Tais déficits indicam esgotamento de reservas biolÔ9icas
de diversos nutrientes e alta probabilidade de C(JllprOOletimento de outras
funções do orsanismo. como a capacidade flsica, o desenvolvimento mental
e a prõpria resistém::ia a agentes infecciosos presentes no meio ambien
lo.

r'lesmo cem o impulso dado pelo governo ã áreil de saneamento básico
a rarti~ da década de 70, os dildos do ano de 1983 revelam que metade da
pofllJlaç~o brasileira ainda carece de abastecimento de água e que apenas
30;. estil atendida por sistema de esgoto.

Es tes dados. do ponto de vi s til silnitãri o, ganham um vu lto ma i ar
quan~o se sabe ,que a di~lXlnibi1 idade de água nos domicíl ios e o adequado
destlno dos deJetos estao indissociavelmente ligados ã possibilidade de
controlar e erradicaras doenças infecto-contagiosas que constrangem hoje
a maioria da nossa população infantil.

A este quadro nada alentador da saúde infantil soma-se deterior3
çao crescente d~ poder aquisiti~o de grande parcela da população, agra
vando as condiçoes de alimentaçao e moradia, especialmente entre as fa
mllias de mellOr rendimento, cuja renda e quase que exclusivamente desti
nada a suprir estas duas necessidades.

Assim, apesar de que uma longa e r;rnificada cadeia de fatores pos
sapreceder as altas prevalências ~a desnutrição e da infecçáo em nosso
melO. todos os percursos COndUl~ as adversas condições de vida em que
cresce c se desenvolve consideravel parcela de nossa polJJlação infantil.

3. Diretrizes e Objetivos Gerais

A reversão do desfavorável perfil de saúde da população infantil
bras i 1ei ~a dependerá de que se es tenda ao conjunto da população o acesso
a condiçoes basicas de vi1a, tais como _a1i~entação adequada, moradia,
;;vnbiente saneado e assi~tencia ade:quada a saude. Tal meta não poderá ser
alcançada apenas por açoes setori ai siso1adas, mas a pa rt i r de uma es tra
tegia global de desenvolvimento do pa"ls. Entretanto, seria abusivo fazer
uso desta análise para justificar uma OOlissão do setor saúde, frente ã
precariedade devida em que se encontra a polJJlação e, de modo particular,
seu segmento infantil.

Foi dentro desse esplrito que as ações básicas de assistência in
tegral ã saúde da criança foram formuladas pelo MinistêriO da Saúde, co
mo uma diretriz fundamental no contexto da polltica de expansão e conso
lidação dos serviços básicos de saúde. Estas ações forow definidas em
conjunto COOl o Ministerio da Previdência e ~ssistência Social, através
do I N,/lJ>\PS , e as secretarias estaduais de saude, com vistas ã adequação
da oferta de serviços, de manei ra que se concentrem recursos, correta
mente dimensionados, para a solução dos problemas de saude mais prenen
tes e de maior preva.lencia na população de crianças menores de 5 anos de
i~ade. O conjunto destas ações visa assegurar a integralidade n3 assis
tenc!a prestada pelos serviços de saúde, deslocando o enfoque de uma as
sistencia base<lda em patologias para uma modalidade de atenção que con
temple a cri<lnça no seu processo de desenvolvimento e crescimento. Além
disso, estas ações estão preconizadas de modo a garantir a extensão de
cobertura da rede básica de saúde, assegurando simultaneamente o aumento
de sua ~apacidade re~olutiva._Persegue-se, com tal estratégia, um obje
tlVO malS amplo que e a reduçao da morbimortalidade na faixa de O a 5
anos de idade. O trajeto a ser percorrido para. alcançã-lo passa por otlje
tivos mais específicos, tais como:

• utilizar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento como
metodologia para organiZaçâo da assistência ã criança nesta faixa etaria;

• premover o <lleitamento materno e orientar a alimentação no 19
ano de vida;

• aumentar os nheis de cobertura vacinal de acordo CIl11 as normas
têcnicas do Ministerio dil Sõúde;

• identificar precocemente os processos patológicos, favorecendo o
diagflÔstico e tratamento oportunos;
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• pr"(lIIlover a educação para asaúde, des tacando a illlportdnda da par
ticipação da f.llia nas atividades de assistência a criança.

A i.plantaçao destas ações nas unidades sanitárias de diversos
graus de cClllplexidade contribui rã para a reversão da situação precãria
ell que se encontra hoje a assistencia ã criança.
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4. Ações Bãsicas na Assistencia Integral ã Saúde da Criança

As ações bãsicas propostas para a assistencia ã saude da criança
fundamentalll-se nl.llllil politica de expansio e consolidação da rede de ser
viços bãsicos, utilizando para isto a estratégia de assistencia integral,
cujas atividades prioritãrias se caracterizam por: alta eficãcia na re
solução de problemas específicos de saúde, bahos custos, c~le.ll.Ídade

tecno 1ôgi ca adequada pa ra execução nos vãri os 'li vei s dos servi ços.

4.1 Aleitamento Matemo e Orientação Alimentar para o Desmame

Hâ mais de 3 al'los vem sendo desenvolvido, no Brasil,o Programa f!a·
cional de Incentivo ao Aleitamento Materno com impacto importante na
prevalencia da prãtica do aleitamento.

O aleltamento materno tem papel relevante na prevenção das doenças
infecciosas, sobretudo das enfennidades diarreicas, alem de se consti
tuir em fator importante para o crescimento e desenvolvimento da crian
ç•.

Reverter definitivalllE'nte a tendência ao desmame precoce iAlplica no
desenvolvi-ento de ações conjugadas intra e extra-setorial..nte. Assim,
não serã possivel alcançar este objetivo se não se fizerem QllAprir as
leis que protegem a .ulher trabalhadora que estã amallll!ntando, e se nao
houver cOfltrole rigido da propaganda dos MsucedâneosM do leite II(jterno,
beII CCRO de outras fOlWJlaçães de aJi-entos infantis.

Dentro do setor saúde, cabe papel i.portante ãs unidades da rede
boisica de serviços, no sentido de pra.over a prática da amamentacao,
prevenir as condiçoes que a impedem OU dificultam, e tratar oportunamen
te todas as intercorrencias que podetll resultar ell insucesso par<'l o alei
tamento lllaterno.

Assim. na assistênci<'l pre-n.H"l, ao parto, ao puerpêrio e ã nu
triz. os profissionais de saude deverão:

• incluir. nas praticas educ"tiv"s dos serviços. inforl11(lçoes quan
to "O processo de lact"ç"o. importãnci" e tecl'licas de aleitamento;

• utiliza)' tecnicas capazes de tratar ou reduzir condiçoes biolõ
gicas que poder ao dificultar, ou mesmo impedir, o aleitamento matemo;

• assistir. sempre que possivel, as outras condiçoes que signifi-
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quem riscos ao sucesso do aleitamento materno;

• apoiar a implantação do alojamento conjunto nas maternidades da
area.

Mesmo reconhecendo que a dificuldade de acesso aos alimentos é fa
tor deterMinante da desnutrição, prãticas inadequadas de deSMame repre
sentam. mui tas vezes, o início deste processo. Por esta razão. não podera
ser negligenciadas, pelos profissionais de saúde. as orientações quanto
a introdução de aliMentos adequados para este período.

4.2 Assistencia e Controle das Infecções Respiratórias Agudas (IRA)

Para que_os serviços de_saúde. nos seus diversos níveis POSSilll
prestar assistencla adequada as cnanças portadoras de infecção respira
tória aguda. fora. definidos padrões de procediMentos para diagnóstico e
terapeutica. que orienta.. condutas diferenciadas segundo a gravidade do
caso e o grau de cOlllplexidade dos serviços.

o diagnóstico estã fundallll'nLldo na observação clinica. isto e. na
valorizaçao de alguns sinais e sinta.as gerais ou especificos do apare
lho respiratório.

são dados illlpOrtantes para o diagnóstico:

• história de doença e antecedentes epide-iolÕgicos. tais co-o ca
sos de sarampo. coqueluche e difteria. nCl fClmília e na comunidade;

• estado de i.unizaç;'o dCl criançCl;

• sinais clinicos especificos de infecção respiratória aguda;

• outros sinais importantes CCDO erupção cutânea e conjuntivite.

A condute terapêutica num caso de infecção respiratória aguda estâ
baseada. em linhas gerais. na classificação padronizada do seu grau de
gravidade:

• caso leve: terapêuticCl sintOOlatica e cuidados gerais;

• caso moderado: terapêutica sintOOlâtica. cuidados gerais e anti·
bloticoterapia padronizada;

• caso grave: assistência mêdica e referênciCl para os serviços de
maior complexidade. sempre que for necessãrio.

Estão ainda delineados alguns aspectos relevantes para o desenvol
vimento das atividades de controle da IRA:

• definição de centros de saúde ou hospitais pClra onde serao en·
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cClminhados os casos graves;

• capacitação dos auxiliares de saúde para diagnosticar e tratar
os casos leves e moderados. identificar ~inda. os casos grClves e os 110
derados que não obt i veram me 1hora. para referênci a ao IlIédi co;

• divulgação.para a comunidade e outros prOflssionalS de saúde.~a
importância da notificação aos serviços de saúde de casos de sarampo.
coqueluche, difteria e tuberculose;

• as atividades de educllção €ti saúde devell enfocar a importância
da illlUnização, do aleitamento -aterno. dos cuidados gerais cca a criança
e o reconhecimento dos sinais e sintaaas de infecção respiratória aguda.

4.3 Imunização

Cc. o objetivo de reduzir a incidência de doenças evitaveis por i
IIIlInizasão. busca-se alllpliar a cobertura vacinal na faixa etãria .ais
suscetlvel, através das seguintes estratégias:

• intensificação de vacinas de rotina;

• utilização de outras atividades do serviço de saúde para enca
..inhamento de crianças para vacinação;

• campanha de illlUni zaçao;

• buscCl de faltosos para ccaple.entação de doses de vacinas;

• vacinClção casa a casa;

• treinamento do pessoal de serviço;

• implementacão e adequação da rede de frio.

As ações educativas relacionadas ã imunização COllpreendem:

• discussão dos conhecimentos sobre vacinas e sobre as doenças por
elas evitaveis. na comunidade e com o pessoal de saúde;

• infonnClção ao responsável pela criança sobre as vacinas que es
tão sendo aplicadas. contra que doenças protegem, as possiveis reaçOes e
a necessidade de retorno para completar o nUmero de doses de cada vacina;

• orientação sobre os possíveis fatores que podem interferir no
processo de imunizaçao. lais como idade. doenças infecciosCls e uso de
medicamentos;

• infor"laçiio sobre a importância da caderneta de vacinação para
registro das vacinas aplicadas, e avaliaçao do estado vacina1.
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q...e:
No desenvolvi-ento desta ação alguns procedi_entos _erecE'lll desta·

A partir dos dados epidetliolÕgicos. estabelece...-se como prioritá
ria.e. nosso -eio. a aplicação de 4 vacinas. nos prilM!iros 5 anos de vi
da:

Neste _QIlento, esta açao pode ser considerada illllplantada €l'II nível
nacional, apesar de existin... alg....as regioes que nao a desenvolvellll sa
tisfatoriMlE'nte. Incorporal'ldo·se agora ao elenco de ações bãsicas. en
tra definitiva.ente eIIII sua fase de consolidação.

o acempanhamento do C.O. se caracteriza cemo uma metodolO'Jiil as
sistencial simples. aceitável culturalmente, econômica. nJotraumâtica e
que propicia identificação oportuna de crianças doentes ou com risco de
adoecerem. Favorece intervenções precoces e possibilita a alocaçiio maior
de recursos assistenciais para grupos de crianças mais vulneráveis.

• buscas de fatores explicativos de eventuais deficiências encon·
tradas;

• rE'l}istro e interpretação das informações obtidas frente a lIIIl
apropriado padrão de referência;

Entende~se ai nda o aco:xnpanhanento do C.D. como o mo:xnento de oferta
de ações de sa~de que vlsilm. dentro de um calendário minimo de observa
ções periÕdicas, avaliar e assistir a este processo atraves de:

• obtenção periódica e padronizada de infornações que o caracte
ri zam

4.5 ACOllllpanhalllento do Crescilllento e Desenvolvi/lento

a per'iado que vai desde a concepção ate os 5 anos de idade ê da
.aior i_portãncia para o crescimento e desenvolvilDento (C.D.) do ser h... •
raa no. devido a alta ve loc idade. i ntens idade e vu Inerabi 1idade des te pro·
cesso.

No nosso pais. ascondiçôes <ftbientais infl"'l!lI negativ<nente no cres
ci_enlo e desenvohilllento das crianças. Os fatores nutricionais e infec
ciosos são os responsáveis principais pelo grande rúoero de crianças
que não realiZillll seus potenciais. além de contribuir para o aumento
dos ÇQeficientes de mortalidade nil primeira infãncia.

• assistencia conti,...a na pr'OllOção do crescimento e do desenvolvi
.ento, seja ilssegurando a Nl1lJtenção de condições favoráveis. seja pos
sibilitando a correção de filtores capazes de cOlllprOll1etê-lo.

determina-se a apli
para outros grupos de

• Anti-pÓlio Oral (3 doses)

• Tríplice (OPT) (3 doses)

• Anti-Sarampo (dose ünicil)

• BCG (dose ünicil)

Cano medida de prevenção do tetano r"leonatal.
do toxóide tetânico para gestantes. bem como
pilra prevenção de tetano acidental.

cilção
risco

4.4 Controle das Doenças Oiarreicas

Esta ação envolve um elenco de atividades que visa a dimifluição da
mortalidade por desidratação iltraves da terapia de reidrataçiio oral e
dlmlnUlção dos agravos nutnclonals, atraves de adequada abordilgelll nutri
clonill e dletetlca da criança com dlarrela. Vem sendo executada em ní
vel das unidades federad<llS, desde o inicio de 1982. tendo sido planejada
para ser desenvolvida lll1 duas etapas: uma primeira de implantação, cem
duração de dois anos. e. uma Segundil, de consolidação. Nes ta segul'lda eta
pa, a ação de controle de doenças diarreicas deve ser integrilda às de
lIais atividades de assistência.

• ... tilização da terapia de reidriltação oral (TRO) CQDO atividade
enhtizada e desenvolvida elll nívelde rede bãsica;

Para que esLils ações possalll ser devidilllente exec... tadas em nível de
assistência primária. os serviços de saüde deverão possuir 011 desenvol
ver:

• utilização da terapiil de reidratação endovenosa. somente para os
casos de insucesso da Til) ou para aqueles casos clinicos nos QUilis a TRa
MO pode ser utilizada;

• orientação alimentar durante o episÕdio diarreico, cem ênfase na
manutenção do aleitamento materno e na utilizaçao de dietas de valores
caloricos adequados ãs necessidades da criança;

• desenvolvimento de práticas educativas sobre as questões essen
ciais de higiene pessoal, saneamento dCJTIiciliare perido:xniciliar alem
de cuidados na preparação e conservação dos alimentos.

• sistema eficiente de cilptação precoce da população infantil sob
sua responsabilidade;

• conjunto de fichas e/ou prontuários para o acompanhamento das
crianças no serviço;

• calendário mlnimo de atendimento às crianças nos primeiros cin
co anos de vida;

• conteúdos padronizados pilra as atividades de imunização, incen-
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Ji vo ao a! eitamento m~ terno, controle de doe"'ias di arrei cas, ass i s tenci a
as infecçoes respiratorias agudas e recuperaçao nutricional.

E importante salientar que o acompanhamento do C.O. possibilita a
participaçao das mães e das familias nos cuidados com a criança. Assim,
toda ação educativa deve perseguir este objetivo, possibilitando a apro
priação pelo usuârio de conhecimentos sobre as condições de saúde de sua
criança e sobre os cuidados a ela dirigidos.

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento será o eixo in
tegrador das ações bãsicas de assistência ã criança, atuando desta fonna
COOlO um elemento importante para os esforços de organização dos serviços.

Neste acompanhamento, os serviços de saúde devem utilizar, sempre que
disponiveis,_os alimentos do Progracla de Nutrição e Saúde (PNS) na ações
de recuperaçao nutricional.

Vale ressaltar que apesar do carater preventivo do PNS, deve se
buscarem, nivel ]ocal, garantir o suplemento alimentar a todas as crian
ças desnutridas menores de 5 ànos e aquelas com risco ae desnutrição.

Para que este oojetivo seja alcançado recoJr('nda-se:

o que estes critérios sejam seguidos pelas unidades que venham à
implantàr a àtividade de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
segundo as normas do INAN/MS;

o que os serviços selecionados para iniciar esta atividade tenham
condições de infraestrutura e pessoal qualificado para diagnosticar e
tratar a criançà desnutridà.

Recomenda-se ai nda, para a recuperação nutri ci ona I, o fornecimento
de alimentos bãsicos de consumo hilbitual da cesta do PNS em quantidades
correspondentes a 100% das necessidades calóricas e protéicas das crian
ças. cuja relação peso/idade se situa abaixo do 109 percentil da curVil
de crescimento recomendada pelo lNAN/MS.
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5. Estrategias de Implàntaçâo

A de fi ni ção de es tra tég i àS para imp 1antação ou i mp 1ementação das
ações básicas de assistencia integral ã saude da criança reflete rJeces
sariamerJte as diretrizes e marcos para a operacionalização das ativida
des prioritârias do Ministerio da Saude, sobretudo aquelas referentes ao
Programa de Assistência Integral ã Saude da Mulher. Estes dois progra
mas necessitam vencer os entraves que dificultam a operação da rede de
serviços bãsicos, que vão desde as questoes prõprias da organização do
setor até a baixa capacidade dos serviços de saúde. Em outras palavras,
cabe reforçar a integração interinstitucional, contribuindo para a im
plantação das ações integradas de saúde, apoiando, no âmbito estadual,
as comissões estaduais e regionais de saude. Paralelamente, cabe também
implementar ações especHicas de assistência ã saúde, capazes de cOrJfe
rir maior grau de resoluçao aos serviços.

Para implantar ou implementar as ações bãsicas do Programa de As
sistência Integral ã Saude da Criança, faz-se necessário o desenvolvi
mento de atividades estrategicas relativas aos seguintes pontos:

• criação ou aperfeiçoamento de sistemas de referência. Para tan
to, o Ministerio dêl Saúde deve em coordenação com o INAMPS, apoiM os
esforços de integração desenvolvidos pelas comissoes estaduais e regio
nais de saude e incentivar a criação de instrumentos tecnicos e adminis
trativos que viabilizem, em nivel local, a integração das urJidades pres
tadoras de serviços:

• desenvolvimento institucional das secretarias de saude, buscilndo
seu aprimoramento gerencial e operativo:

• ampliação de cobertura das ações bãsicas hoje desenvolvidas e
garanti~ da oferta das demais ações b~sicas li poplJ1ação infantil. Por
seu carater de essencialidade, tais açoes deverao, em curto espaço de
tempo, estar disponlveis para il maioria da população infantil, admitin
do-se que il sua implantaçao possa ser progressiva, tanto do ponto de
vista da incorporação de novas unidades, quanto do ilcréscimo de ações
mais complexas ao elenco já desenvolvido pelo serviço de saude.

Cabe ressaltar que a operacionalização da rede de serviços, com
grau de resolutividade satisfatôrio, dependerã do preparo técnico do
pessoal envolvido diretamente na prestaçao de serviços e, ainda, do pes
soal encarregado de SlJa coordenação e supervisão. Para o desenvolvimen
to dos programas de capacitação de pessoal técnico. em n"ivel estadual, o
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Ministério da Saúde, através de sua Secretaria de Recursos Kumanos e do
gropo técnico da Secretaria de Programas Bãsicos do Instituto Nacional
de Alimentação e Nutrição (INAN), assessorara, sempre que solicitado, os
grupos estaduais na elaboração de programas e conteúdos técnicos de ca
pacitação. Proverã, ainda, recursos e outros meios para a capacitação de
técnicos de nível superior nos centros de referência do Ministerio da
Saude.

No desenvolvimento destas ações o grupo técnico do INAN contará"
com apoio e assessoria de outros grupos tecnicos do Ministerio da Saúde.

[ importante ressaltar que todos estes esforços, orientados no sen
tido de assegurar o desenvolvimento das atividades de assistência ã cri
ança, bem como das demais intervenções propostas pelo Ministerio da ~
Saude, tem por base a firme determinação de contribuir para garantir a
população o atendimento ãs suas necessidades de saúde.
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