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Na unidade 3 serão abordadas ações assistenciais no que diz 

respeito à saúde da criança, tomando-se como base as 

recomendações da estratégia Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância (AIDPI). Como você já sabe, a atenção 

integral contempla não somente a abordagem assistencial, mas 

também fatores externos, como a influência da família e do meio 

ambiente.Portanto, a discussão será retomada focando-se na sua 

atuação como membro da equipe.



3.1 Atenção Integrada às 
Doenças Prevalentes 

na Infância (AIDPI)

Imunizações

A estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na 

Infância (AIDPI) no Brasil foi moldada às características 

epidemiológicas da criança e às normas nacionais. As condutas 

preconizadas pela AIDPI incorporam todas as normas do Ministério 

da Saúde relativas à promoção, prevenção e tratamento dos 

problemas infantis mais frequentes, assim como o controle dos 

agravos à saúde tais como: desnutrição, doenças diarréicas, 

infecções respiratórias agudas e malária, entre outros. Essa 

estratégia vem sendo efetivada principalmente pelas Equipes de 

Saúde da Família (ESF) no Brasil.

O objetivo da estratégia AIDPI não é estabelecer um diagnóstico 

específico de uma determinada doença, mas identificar sinais clínicos 

que permitam “a avaliação e classificação adequada do quadro e 

fazer uma triagem rápida quanto à natureza da atenção requerida 

pela criança: encaminhamento urgente a um hospital, tratamento 

ambulatorial ou orientação para cuidados e vigilância no domicílio”.
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Passo a passo do atendimento

Você encontrará muita semelhança nesses passos com aqueles 

que utiliza atualmente para atender crianças doentes. Veja com mais 

detalhamento acessando os links sugeridos ao final de cada passo: 

1º PASSO - “AVALIAR A CRIANÇA” implica na preparação de 

um histórico de saúde da criança, mediante perguntas 

adequadas e um exame físico completo. Acesse o link:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/

pdf/03_0029_M1.pdf.

2º PASSO - “CLASSIFICAR A DOENÇA” significa determinar 

a gravidade da doença. Deve-se selecionar uma categoria ou 

classificação para cada um dos sinais e sintomas principais que 

indiquem a gravidade da doença. As classificações não 

constituem um diagnóstico específico da doença, mas, ao 

contrário, são categorias utilizadas para identificar o 

tratamento.Apreenda a classificar a tosse ou a dificuldade para 

respirar, a diarreia, a febre, os problemas de ouvido, estado 

nutricional e outros problemas. Acesse o link:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/

pdf/03_0029_M1.pdf

3º PASSO - “IDENTIFICAR O TRATAMENTO” da criança. O 

passo seguinte, após avaliar e classificar uma criança doente de 

dois meses a cinco anos é identificar o tratamento adequado.
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4º PASSO - “TRATAR” significa proporcionar atendimento no 

serviço de saúde, incluindo a prescrição de medicamentos e 

outros tratamentos a serem dispensados no domicílio, bem 

como as recomendações às mães para realizá-los bem.Acesse o 

link:
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/

pdf/03_0471_M.pdf.

Atenção!

Referir a criança a outro lugar se ela 

realmente precisar receber melhor 

atenção. Em alguns casos, é preferível 

dar a melhor atenção possível ao invés de 

referi-la a uma longa viagem ao hospital, 

que muitas vezes não pode dispensar o 

tratamento requerido ou não tenha os 

especialistas necessários para atendê-la.

Acesse o link:

http://dtr2001.saude.gov.br/editora/pr

odutos/livros/pdf/03_0470_M.pdf.



3.1 Atenção Integrada às 
Doenças Prevalentes 

na Infância (AIDPI)

5º PASSO - “ACONSELHAR A MÃE OU O ACOMPANHANTE” 

implica avaliar a forma pela qual a criança está sendo 

alimentada e proceder às recomendações a serem feitas à mãe 

sobre os alimentos e líquidos que deve dar à criança, assim 

como instruí-la quanto ao retorno ao serviço de saúde. Acesse o 

link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/ai

dpi5_1.pdf.

A Organização Mundial de Saúde prefere a criança sem desidratação:

Um litro de água filtrada + uma colher de chá rasa de sal +
4 colheres de sopa rasas de açúcar.

ou
Use a colher-medida de plástico
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6º PASSO – “CONSULTA DE RETORNO”. Reavaliar o caso e 

prestar a atenção apropriada quando a criança voltar ao serviço 

de saúde.
Acesse o link: 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/

pdf/03_0474_M.pdf.

Atenção!

Aprenda a avaliar e a classificar a 

criança de 1 semana a 2 meses de 

idade.. Acesse o link:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pu

blicacoes/partes/aidpi6_1.pdf>.
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Atualmente, nos confrontamos com um fenômeno complicado 

relativo às crianças (MALHO, 2003). O novo conceito de criança, 

então proposto por Rosseau, revela-nos um ser frágil, dependente e 

inocente, tendo, por essas razões, originado, no século XX, as 

tentativas de intervenções por meio de programas, políticas e 

acordos institucionais e governamentais, destinadas a normalizar as 

práticas relativas à infância no seio das famílias (CABRAL, 1994). 

Para Malho (2003), as crianças nunca foram tão amadas e 

desejadas em privado e em contrapartida a coletividade não está 

capaz de apoiá-las eficazmente. Por outro lado, o número de 

nascimentos diminui e a afeição e o amor para com a criança 

aumentam. A condição da infância é jogada em duas frentes de 

socialização: a família, lugar privado de companheirismo romântico, 

e a escola, lugar público de instrução e de aprendizagem para a 

integração. 

A evolução da família nos tempos pré-históricos [...] 

consiste numa redução constante do círculo em cujo 

seio prevalece a comunidade conjugal entre os sexos, 

círculo que originariamente abarcava a tribo inteira 

(ENGELS, 1974, p.63).
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Tendo em conta este mundo complexo e multifacetado 

que está em completa transformação, não se deve 

considerar apenas uma infância, um mundo infantil, 

mas sim infâncias, mundos sociais e culturais infantis. 

Embora a infância esteja relacionada com um conceito 

posicionado numa ordem geracional, a noção de 

infância não pode generalizar-se como uma única 

categoria social fechada e indiscutível, pois ela está, 

necessariamente, dependente e de acordo com as 

“circunstâncias” específicas da vida. A criança é “as 

suas circunstâncias”. Os mundos infantis, os contextos 

de vida das crianças, dependem da classe social, do 

grupo étnico e cultural, do gênero a que pertencem ou 

vivenciam, etc. (MALHO, 2003; MALHO;NETO, 2004).

Na primeira infância, os principais vínculos, bem como 

os cuidados e estímulos necessários ao crescimento e 

desenvolvimento, são fornecidos pela família. A 

qualidade do cuidado nos aspectos físico e afetivo-

social decorrede condições estáveis de vida, tanto 

socioeconômicas quanto psicossociais (ZAMBERLAN; 

BIASOLI-ALVES, 1996). A acentuada desigualdade 

social na realidade brasileira, em especial no Nordeste, 

ainda não garante à criança o direito de usufruir 

dessas condições. 

Saiba mais
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O Censo Demográfico de 2000 estimou que no nordeste 

brasileiro, a média de escolarização é de apenas 4,3 anos entre 

aqueles com idade acima de 10 anos (IBGE, 2001). Ainda segundo o 

censo, 32,8% das mães nordestinas são as únicas responsáveis pela 

educação dos filhos. Segundo Carvalhaes e Benício (2002), o acesso 

a bens e serviços fica prejudicado com a ausência paterna porque a 

mãe tende a depender de outros membros da família com alocação 

de renda, o que não é, necessariamente, dirigida a suprir a 

necessidade da criança.

A interação da criança com o adulto ou com outras crianças é 

um dos principais elementos para uma adequada estimulação no 

espaço familiar. Os processos proximais são mecanismos 

constituintes dessa interação, contribuindo para que a criança 

desenvolva sua percepção, dirija e controle seu comportamento. 

Além disso, permite adquirir conhecimentos e habilidades, 

estabelecendo relações e construindo seu próprio ambiente físico e 

social (BRONFENBRENNER;CECI, 1994). Estudos sobre associação 

entre estimulação ambiental e cognição concluem que pais 

orientados a estimularem seus filhos, por meio de uma variedade de 

experiências perceptivas com pessoas, objetos e símbolos, 

contribuíram para o desenvolvimento cognitivo das crianças, 

observando-se consequências positivas em longo prazo (RAMEY; 

RAMEY, 1998).
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Baumrind (1993) revisou um conjunto de estudos que 

apontam para a importância crucial das variações 

ambientais, incluindo detalhes do processo de 

socialização, no desenvolvimento da criança, com 

destaque para as crenças parentais sobre a sua própria 

efetividade enquanto agentes com poder de influência. 

Por exemplo, Applegate, Burleson e Delia (1992) 

relatam estudos que demonstraram um acentuado 

efeito dos estilos parentais de criação sobre o 

desenvolvimento da criança. As técnicas de controle 

aversivo utilizadas nas práticas de criação resultam no 

aumento de comportamento agressivo entre as 

crianças, em contraposição às técnicas usadas pelos 

pais indutivos, que utilizam a razão e o argumento no 

controle do comportamento da criança, os quais têm, 

em gera l ,  c r ianças  ma is  a l t ru í s t i cas ,  com 

comportamento guiado por normas pessoais morais. 

Resultados apontando nessa direção são também 

relatados por Rubim e Mills (1992).
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A família desempenha, ainda, o papel de mediadora entre a 

criança e a sociedade, possibilitando a sua socialização, elemento 

essencial para o desenvolvimento cognitivo infantil. Sendo um 

sistema aberto que se desenvolve na troca de relações com outros 

sistemas, tem sofrido transformações, as quais refletem mudanças 

mais gerais da sociedade. Dessa maneira, surgem novos arranjos, 

diferentes da família nuclear anteriormente dominante, constituída 

pelo casal e filhos. Qualquer que seja a sua estrutura, a família 

mantém-se como o meio relacional básico para as relações da criança 

com o mundo (SOUZA, 1997). 

A ecologia do desenvolvimento humano, formulada por 

Bronfenbrenner e Ceci (1994), salienta a complexidade das 

interrelações no ambiente imediato. Ele depende da existência e 

natureza das interconexões com outros ambientes complementares, 

permitindo contextualizar os fenômenos do desenvolvimento nos 

vários níveis do mundo social.
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No ambiente familiar, paradoxalmente, a criança tanto 

pode receber proteção quanto conviver com riscos para 

o seu desenvolvimento. Fatores de risco relatados se 

referem frequentemente ao baixo nível socioeconômico 

e à fragilidade nos vínculos familiares, podendo resultar 

em prejuízos para solução de problemas, linguagem, 

memória e habilidades sociais(BRADLEY; CORWYN, 

2002).

Um estudo brasileiro com populações urbanas de baixa 

renda identificou níveis psicossociais de risco ao 

desenvolvimento das crianças no ambiente familiar. 

Considerou como ambientes potencialmente danosos 

aqueles que incluem baixos níveis interativos e de 

envolvimento socioemocional entre adultos e crianças, 

presença de controle punitivo e restritivo, e níveis 

mínimos de organização familiar (ZAMBERLAN; 

BIASOLI-ALVES, 1996).

Diante da importância da família na construção de um ambiente 

dotado de práticas psicossociais favoráveis ao desenvolvimento 

infantil, deve-se fazer uma reflexão sobre a qualidade dos estímulos 

presentes no microssistema familiar que é seu ambiente imediato, 

situação socioeconômica, psicossocial, identificando quais os 

elementos que causam maior impacto para o perfeito 

desenvolvimento cognitivo de crianças.
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