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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Gerais 

Na área da saúde vem sendo enfatizado, cada vez mais, 

o problema que a mortalidade na infância representa, pois este . 
e o 

rio 

indicador mais sensfvel do nfvel de saúde nesse grupo 
15~17~22 

etá 

No Bras i 1, o governo federa 1, através das metas e ba 

ses estabelecidas para sua ação9 , considera prioritária a im 

plantação de uma polftica nacional de assistência ã criança. 

Isso decorre, naturalmente, do fato de ser a situa 

çao de saúde da criança em nosso pafs bastante precária. 

Para se ter uma idéia dessa situação basta citar a 

taxa de mortalidade Infantil em algumas capitais do Brasil, em 

1973: 124,8 por mil nascidos vivos em Belo Horizonte, 229,0 °/oo 

em Recife 3 ~ enquanto que na Suécia e no Japão está em torno 

de 10,8 °/oo e 11,7 °/oo, respectivamente13 

Na cidade de S.Paulo a mortalidade infantil também 

representa um importante problema de saúde pública, uma vez que 

vem continuamente aumentando desde 1961, quando atingiu o menor 

fndice, ou seja, 60,2 por mil nascidos vivos, e em 1970 aprese~ 

tava um coeficiente de 88,2 por mil, conforme dados do Depart! 

mento de EstatTstica do Estado de S.Pauto15 • 

Para a abordagem do problema da mortalidade na infân 

cia é necessário situá-toem um contexto sócio-econômico-familiar. 

Nesse contexto os problemas de saúde materna são de grande im 

portância. Analisando-se os fatores que concorrem para a morb! 

dade e a mortalidade de mães e crianças verifica-se que e im 
1 11 22 presclndfvel tratá-los de forma integrada ~ ~ 

No Brasil, como em muitos pafses, os menores de qui~ 

ze anos representam de 40 a 50% da população e as maes e crian 

ças em conjunto, cerca de 63% da mesma 22 • 

No âmbito da Previdência Social, ã qual compete fi 

nanciar, estruturar e prestar assistência médica a aprox! 

madamente 80% da população do Brasil, 65,8% compoem o binô 
* mio materno-infantil • 

*Afirmação do Secretário de Assistência Médico Social do antigo 
Ministério do Trabalho e Previdência Social ,Dr.Hugo Vltorino Al 
queres Batista,prefaclando o trabalho de ALCANTARA,R.M. e SILVA, 
V.A.l 
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A Secretaria de Assistência Médico-Social do ex

Ministério do Trabalho e Previdência Social - hoje Ministério da 

Previdência e Assistência Social - através portaria n~ SAMES-74, 

de 05/12/72, ítem 9-b, atribui prioridade, entre outrps,aos pr~ 

gramas de assistência materno-infantil e ambulatorial 
8 da • 

integr! 

No âmbito do Instituto Nacional de Previdência So 

cia1, a Secretaria de Assistência Médica e a Secretaria de Bem 

Estar propiciaram condições preliminares para a instituição do 

Programa Especial de Pediatria - PEP -, através da Orientaçãode 

Serviço- OOS n~ !PR 399.13 de 20/09/70, que posteriormente foi 

regulamentada pela OOS n~ SBE 401.26, de 05/04/72 (ANEXO 1). 

Segundo a opinião de ALCANTARA e SILVA 1 ~ "o plano de 

açao integ~ada do Se~viço Social e da Assistência Médica conti 

do no ~efe~ido ato ~ep~esenta um esfo~ço pionei~o dent~o do 

INPS objetivando p~esta~ t~atamento pediát~ico integ~ado~ t~ata 

mento social e ação educativa junto aos pais~ no sentido de es 

timula~ a p~oteção à ariança~ incluindo também a suplementação 

de ~ecursos. Posto em execução~ o PEP não logrou alcançar a di 

fusão espe~ada e~ conseqaentemente ~ os objetivos pretendidos • 

Experiência válida~ no entanto~ nesse campo~ vem sendo desenvol 

vida pela Supe~intendência RegionaZ do INPS no Rio Grande do 

Sut~ na quat é enfatizado o problema da desnutrição de crianças 

menores de 4 an~s". 

No exercfcio de nossas atividades profissionais no 

Posto de Assistência Médica Sta. Cruz, na cidade de S.Paulo, ti 

vemos oportunidade de participar do PEP. 

Tendo em vista o Interesse em se conhecer certos as 

pectos relacionados à execução do Programa Especial de Pedia 

trla, escolhemos este tema, esperando trazer subsídios que po~ 

sam contribuir para uma avaliação objetiva daquele Programa. 

1.2. O Programa EspeciaZ de Pediatria 

1.2.1. No~mas do P~og~ama Especial de Pediatria 

As normas oficiais do PEP sao as constantes na ODS 

n~ SBE 401.26 de 05/04/72 (Vide ANEXO 1). 

A finalidade do Programa, de acordo com a 

OOS, está assim definida: 

referida 



005: 

• 3 

"O Programa Especial de Pediatria (PEP) englobari: 

a) tratamento pediitrico integrado; 
b) tratamento sociaZ; 
c) ação educativa junto aos pais~ no sentido de esti 

muZar a proteção à criança; 
d) suplementação de recursos familiares para possibi 

litar à criança condições favoriveis de desenvoZ 

vimento e crescimento sadios". 

Os objetivos do PEP estão assim formulados, na mesma 

'~. Coordenar medidas que visem ao bem-estar e à pr~ 

teção à infância~ conjugando recursos de natureaa 
médica~ econômica~ pedagÓgica e social~ tendo por 

meta proporcionar condições favoriveis ao desen 

voZvimento flsico e psicossocial da criança. 
2. Equacionar e propor soluções para os problemas~ 

impeçam o pZeno aproveitamento da assistência mé 

dica proporcionada pelo INPS aos seus benefici4 

rios incZuldos na faiza etiria de O a 4 anos. 
3. Complementar a ação familiar~ quando houver carê~ 

cia de recursos para atender às necessidades da 
criança~ em matéria de saúde~ alimentação~ nutri 

ção "· 

Além desses Ttens foram destacados outros, constder~ 

dos por nós de importância fundamental para a caracterização do 

PEP, os quais poderão ser analisados em sua forma textual no 

ANEXO 1. 

Esses ftens esclarecem o seguinte: 

- O PEP destina-se ao atendimento das crianças de ze .... 
ro a quatro anos matriculadas nas clfnicas pedi~ 

tricas das unidades próprias do INPS, em situações 

definidas como prioritárias no campo médico-social. 

- Essas situações deverão ser definidas pelas Subse 

cretarias Regionais (ex-Coordenações) de Asststên 

ela Médica e de Bem-Estar. 

-A seleção da clientela a ser atendida pelo PEP de 

verá ser feita pela clfnica pediátrica da unidade 

médico-assistencial. 
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A triagem da clientela será feita pela recepção, 

de acordo com a rotina própria estabelecida pela 

Subsecretaria Regional de Assistência Médica (ex

Coordenação}, observando: 

a) a faixa etária de zero a quatro anos; 

b) as prioridades recomendadas ã clfnlca pediátrl 

ca; 

c) o número de atendimentos fixados para consulta 

médica, durante o turno de trabalho. 

- os comparecimentos de rotina ã cl fnlca pedlátrica, 

sempre que possfvel, deverão ser mensais para a 

clientela de até um ano de Idade, independente da 

consulta médica marcada. 

- O PEP deverá ser executado por equipe multiprofi~ 

sional formada por médico pediatra, enfermeira, a~ 

slstente social, odontólogo, nutricionista, psicó

logo, pessoal auxiliar de enfermagem, auxiliar de 

serviços médicos (atendente, hoje chamado ••auxiliar 

operacional de serviços dlversos 11
) e servidor adml 

nistrativo. 

- Ao Serviço Social da unidade compete determinar a 

elegibilidade para o tratamento social· do cl lente 

selecionado pela clfnica pediátrica; realizar tra 

tamento psico-social, individualmente ou em grupo; 

suplementar os. recursos familiares, através.da co~ 

cessão de.ajuda.supletlvai orientar.a famflla so 

bre o PEP, .participar da ação profilátlca desenvo! 

vlda pela clfnlca pedlitrlca, promover e desenvol 

ver ação educativa Junto aos pais ou responsáveis. 

-O Serviço de Enfermagem da clfnlca deverá funcio 

nar de acordo com as rotinas próprias e se respo~ 

sabllizará pela aplicação das vacinas. 

- As atividades educativas deverão ser desenvolvidas 

por todos os membros da equipe multlprofisslonal • 

- Compete ãs Subsecretarias Regionais de Assistência 

Médica e de Bem-Estar (ex-Coordenações) controlar 

e supervisionar o PEP nas respectivas áreas de 

atuação. 
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·1.B.2. Imp'Lanta9ão do PEP nos váztios estados 

( 

O PEP foi implantado iniclalmente nos estados do Rio 

Grande do Sul e Esprrtto Santo, em 1972. 

Até o infeto de outubro de 1975 já havia sido impla~ 

tado e está em execução em 18 estados, nas segui nte's c t dades: 

1. Manaus 

2. Belém 

3. São Luis 
lt. Terezina 

5. Fortaleza 
6. João Pessoa 

1. Camptna Grande 
8. Recife 

9. Mace t ô 
10. Aracaju 

11. Salvador (2 Postos) • 

12. Cuiabá 

13. Brasrlla 
14. GoiâiH,· 

15.·8elo Horlzonte 

16. Juiz de Fora 
17. Vitória 

18. Rio de Janeiro 

19. Campos 

20 •. São Paulo 
21. Curitiba 

22. Porto Alegre 

23. Caxias do Sul 
2lt. Pelo tas 

.. 

Est. Amazonas 

Est. Pará 

Est. Maranhão 
Est. Piaur 

Est. Ceará 

Est. Parafba 

Est. Parafba 

Est. Pernambuco 

Est. Alagoas 

Est. Sergipe 

Est. BahIa 

Est. Mato Grosso 

Est. Goiás 

Est •. Goiás 
Est. Minas Gerais 

Est. Minas Gerais 
Est. EspTrito Santo 

Est. Rfo de Janeiro 

Est. Rio de Janeiro 
Est. São Pauto· 

Ést. Paraná 
Est. Rio Grande do Sul 

Est. Rio Grande d~ Sul 

Est. Rio Grande do Sul 

Ainda ·para 1975 esti prevl~ta sua implantação em Flo 
rianôpolis. Em 1976 deverá estar em execução nas vinte e duas_· 
. . - 7 .unidades da federaçao • 

1.2.3. O Progztama Especia'L de Pediatztia em s.Pau'Lo · 

Para estudar a implantação do PEP na cidade de S. 

Paulo, as antlgas.Coordenaç~es- hoje 1ubsecretarias -de Assis 
tência Médica e de Bem~Estar eonstitufram um grupo de. trabalho 

composto de um médico pediatra, uma enfermeira e uma assistente 
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social. 

Em seu parecer final, o grupo de trabalho diz consi 

derar impratic~vel a implantação do PEPI~m S.Paulo devido i fal 

ta de recursos nas unidades (PAMs.) do INPS. Porém faz a res 

sa 1 v a de que: "Ta~ves a cuztto pztaso, podeztiam sezt constitu{das, 
dentzto dos Postos de Assistência Médica já instaLados, equipes 

de traba~ho com ztotinas e~peztimentais, visando atendezt a um pzt~ 

grama de assistência médico-sanitáztia que envo~va o binômio mãe
-fi~ho" 5 . 

Tendo em vista essas recomendações, o PEP foi impla~ 

tado na cidade de S.Paulo em maio de 1973, no Posto de Assistên 

cia Médica 11 Sta. Cruz 11
• 

O Posto de Assistência Médica (PAM) Sta. Cruz é uma 

unidade ambulatorial própria do INPS. Est~ situado no bairro 

de Vila Mariana e funciona de 2a. a 6a. felra das 7 as 19 horas. 

Presta assistência sistem~tica a mulheres e crian 

ças através dos serviços de Pré-Natal, Pediatria e Ginecologia. 

Conta, ainda, com um especialista em fisiologia e dois em cirur 

gia infantil. Outros casos, considerados extras ou de emergê~ 

ela, sao atendidos por médicos clfnicos. A clientela da Pedia 

tria é a mais numerosa pois, considerando-se todas as outras 

~reas em conjunto, a Pediatria representa 58% do atendimento to 
4 tal • 

O PAM Sta. Cruz conta com serviço de vacinação, o~ 

de sao atendidas todas as crianças que o procuram, sejam ou não 

matriculadas naquela unidade de saúde. 

Como parte dos Programas de Assistência de Enferma 

gem à Gestante e à Criança, são desenvolvidas no PAM Sta~ Cruz 

atividades de educação em saúde e feftÔ o tratamento e controle 

de sffilis, além da vacinação. 

A partir de maio de 1973 o PAM Sta. Cruz passou a 

atender dois tipos distintos de clientes: os inscritos e os nao 

inscritos no Programa Espiçi•l de Pediatria. 

Dentro do contexto das atividades do PAH Sta.Cruz 

todo o pessoal técnico e administrativo atendia aos dois tipos 

de clientes, com exceção das assistentes sociais. Essas profis 

sionais foram lotadas no PAM Sta. Cruz por ocasião da implant~ 

ção do PEP e desde o infeto de suas atividades só prestam assis 

tência à clientela do Programa. 
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As Instalações e o sistema de arquivos serviam indis 

tintamente aos dois tipos de clientes. 

Nessa ocasião estava estabelecido que, numa primeira 

etapa, de toda a clientela normalmente matriculada no PAM Sta. 

Cruz, apenas seriam inscritâs no PEP as crianças menores de um 

ano e todas as gestantes cujas residências se situassem em uma 

área geográfica pré-determinada. Em etapas posteriores o aten 

dimento seria estendido às crianças de um a dois, três, até qu~ 

tro anos, quando seriam desligadas do PEP. 

Em julho de 1974 foram supensas as inscrições devido 

ao surto epidêmico de meningite ocorrido em S.Paulo, quando to 

das as outras atividades rotineiras do PAM Sta. Cruz também fo 

ram suspensas. 

Em meados de agosto do mesmo ano as atividades do 

PAM Sta. Cruz voltaram a se desenvolver normalmente, porém as 

inscrições no PEP continuaram suspensas até janeiro de 1975,por 

razoes que não foram oficialmente esclarecidas. 

Em fevereiro de 1975 foram designados seis pediatras 

(dos dezoito existentes no PAM Sta. Cruz) para dar atendimento 

exclusivamente às crianças do PEP e as Inscrições foram novamen 

te abertas. 

Foi destinada uma área ffslca e organizado um siste 

ma de arquivo exclusivos para o PEP. 

Apenas a assistência de enfermagem continuou a ser 

dispensada em conjunto com a clientela geral do PAH Sta. Cruz. 

A designação de pessoal de enfermagem exclusivo para o PEP acar 

retarla a falta de cobertura nas outras áreas do PAM Sta. Cruz, 

devido à escassez dessa categoria de pessoal. 

Para o atendimento pelo PEP o único critério então 

adotado foi inscrever crianças de zero a vinte e oito dias de 

idade, prevendo-se o seu desligamento ao completarem um ano de 

idade. 

Não foi prevista, desta vez, a Inscrição de 

tes nem observado critério de zoneamento. 

gesta~ 

Ficou estabelecido, ainda, o limite de quinhentas 

crianças por ano a serem atendidas pelo PEP e que cada médico 

atenderia de seis a oito consultas por dia, com retornos men 

sais para cada criança •. 
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Dentro do critério estabelecido para a inscrição no 

Programa, isto é, a faixa etária de zero a vinte e oito dias, o 

elemento da administração procede ã matrfcula da criança e mar 

ca a consulta médica. 

A consulta médica é precedida, sistematicamente, do 

atendimento pela auxil lar de enfermagem, que faz o preparo da 

criança, isto é, verificação do peso, estatura e temperatura, e 

orientação individual sobre algum problema observado durante o 

preparo. 

Após a consulta médica a criança deverá passar nova 

mente pela enfermagem para a orientação pós-consulta, quando 

é feita orientação preventiva, dietética, sobre o tratamento 

medicamentoso prescrito, sobre vacinação e outras. Faz-se tam 

bém a distribuição de cloro às famflias que não dipÕem de rede 

de igua, bem como a respectiva orientação sobre s~u uso. 

Dependendo do caso, a criança poderá receber algum 
' tratamento medicamentoso, que é aplicado pela auxi1iar 
~ 

de en 

fermagem de acordo com a prescrição médica. 

A l vacinação é feita pela enfermagem de acordo com 

as normas especfflcas. 

Após a primeira consulta médica a criança é encami 

nhada novamente à funcionária administrativa para marcar a en 

trevista Inicial com a assJstente social. 

Na entrevista inicial a assistente social procede ao 

levantamento da situação sócio-econômica familiar e determina 

a elegibilidade para concessão da ajuda supletiva. Faz também o 

recrutamento das mães para reuniões. Entrevistas subseqUentes 

poderão ser feitas pela assistente social de acordo com as ne 

cessidades do cl lente, não estando previstos, porém, 

sistemiticos. 

retornos 

A ajuda supletiva é fornecida em forma de leite em 

pó e auxflio financeiro para documentação e transporte. 

A quantidade de leite a ser distribufdo obedece a 

uma padronização, de acordo com a idade (meses) da criança, e é 

prescrito pelo médico. 

São realizadas reuniões qut~~enais com grupos de 

maes ou responsiveis, visando dar orientação sobre assuntos de 

interesse para a saúde. Atualmente estão programadas dez reu 
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ntões para cada grupo, com a duração de duas horas cada uma. 

As reuniões sao agendadas pelo Serviço Social, inde 

pendentemente do dia das consultas médicas. Foi adotado pelo 

Serviço Social o sistema de vinc~lar a distr'ibuição do leite ao 

dia marcado para o comparecimento das mies is reuniões. 

Todos os profissionais da equipe participam das reu 

niões com as mães, cada um abordando assuntos relacionados a 

sua área. 

São realizadas periodicamente reuniões entre os mem 

bros da equipe multiprofisslonal para discussão de asssuntos re 

ferentes à execução do PEP. ·-

~s.atividades dispensadas as clientes pelos elemen 

tos da equipe (consultas médicas, preparo, orientação, entrevi~ 

tas, vacinação e outras) são anotadas no prontuário de cada 

criança. 

Em um impresso pr5prio, o "Boletim Estatlstico Men 

sal de Ocorrências" sao compilados mensalmente dados referen 

tes ao PEP, como: número de consultas médicas, entrevistas p~ 

las assistentes sociais, atividades de enfermagem, reuniões de 

g r u p o ; d i a g n 5 s t f c os d as c r I a n ç a s a te" d i 4-a-.s ; o c o r r ê n c i a de I n te r 

nações e 5bitos; especificação e valor da ajuda supletiva con 

cedida. 

Esse "Boletim" deverá ser enviado mensalmente às Sub 

secretarias de Assistência Médica e de Bem-Estar em S.Paulo, as 

quais, por sua vez, deverão encaminhar uma c5pia as respectivas 

Secretarias, a nfvel central, no Rio de Janeiro. 

1.2.4. Objetivos do trabalho 

1.2.4.1. Objetivo Geral 

Analisar o Programa Especial de Pediatria desenvol 

vido no Posto de Assistência Médica Sta. Cruz, do Instituto Na 

ciona1 de Previdência Social, na cidade de S.Paulo. 

1.2.4.2. Objetivos especlficos 

-analisar alguns ftens constantes das normas ofi 

ciais do Programa Especial de Pediatria relacionan 
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do-os com sua execuçao no Posto de Assistência Mé 

dica Sta. Cruz. 

- Conhecer o número de crianças matriculadas no Pos 

to de Assistência Médica Sta. Cruz em um ano e sua 

distribuição por faixa etária. 

- Relacionar esse número com o de crianças inscritas 

no Programa Especial de Pediatria. 

- Conhecer os recursos colocados à disposição do Pro 

grama Especial de Pediatria no referido Posto e 

sua utilização. 

- Sugerir, se for o caso, medidas que possam contrl 

bu1r para maior adequação e rendimento do Programa 

Especial de Pediatria no Posto de Assistência Hé 

dica Sta. Cruz ou em outras unidades do Instituto 

Nacional de Previdência Social. 

* * * 
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2. MATERIAL E MtTODOS 

Procedeu-se, inicialmente, a uma análise geral das 

normas do PEP constantes na ODS n~ SBE 401.26. 

Em seguida foram levantados os dados para verifica 

çao do numero de crianças matriculadas no PAM Sta. Cruz e sua 

distribuição por faixa etária. Para isso foram utilizadas têc 

nicas estatísticas de amostragem, conforme será descrito adian 

te, no rtem 2.1. 

Compilou-se o número de crianças inscritas no PEP do 

livro de registros do Serviço Social. 

Os dados sobre as atividades da equipe multiprofis ..... 
sional junto ã clientela do PEP foram colhidos do Boletim Esta 

tístico Mensal de Ocorrências. 

Outras informações foram obtidas através de entrevis 

tas, conforme especificação: 

- A nível de unidade local, com o médico chefe do 

PAM Sta. Cruz e com uma representante do Serviço 

Social. 

- A nível regional, com o responsável peJa Coorden~ 

ção Regional de Serviço Social, com a Diretora da 

Divisão Executiva da Capital (órgão da Subsecreta 

ria Regional de Assistência Médica de S. Paulo) e 

com o Superintendente Regional do INPS em S.Paulo. 

A nível central, no Rio de Janeiro, junto a Secre 

taria de Bem-Estar e de Assistência Médica, com os 

coordenadores do PEP a nível nacional. 

- Ainda a nível central, com assessores da area mêdi 

ca e de serviço social do Ministério da 

ela e Assistência Social. 

2.1. Téonioa Eatatiatioa de amostragem 

Previdên 

Considerando que o PEP foi implantado em maio de 1973, 

estabeleceu-se que seriam estudadas as crianças matriculadas no 

Posto de Assistência Médica Sta. Cruz a partir de 1~ de julho 

de 1973 ( quando já deveria estar definido o funcionamento do 

PEP) até 30 de junho de 1974, para se obter dados referentes a 

um ano. BIBLIOTECA 
fACULDADE DE SAS~ .. PIJ13UCA 
UNJVERSIDADE DE SÃO PAULO 

~p • R 
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Para isso foram examinadas as fichas de matrícula,a~ 

quivadas por ordem alfabética, e verificou-se que as mesmas co~ 

respondiam a todos os clientes matriculados no PAM Sta. Cruz,i~ 

to é, crianças e adultos. Estimou-se que o arquivo continha ~r 

ca de 16.000 fichas, correspondentes ao período de maio de 1973 

até agosto de 1974. 

Levantamentos preliminares em 500 fichas escolhidas 

ao acaso mostraram a seguinte relação: 

- fora do período de estudo 

(de 01/07/73 a 30/06/74) ••.•••••.••.•• 13% 

-adultos (12 anos em diante) ••••••••••• 40% 

-crianças (menores de 12 anos) •..•••••• 47% 
t 

Esses procedimentos permitiram estabelecer que seria 

utilizada uma amostra sistemática simples correspondendo a 10% 

da população visada. 

Sorteou-se o início casual e obedecendo-se a um in 

tervalo = K = 10~ foi manipulado todo o arquivo, de "A" a "Z", 

e colhidas 1.684 fichas, incluindo as de adultos, de crianças e 

as que estavam fora do período de estudo. Destas, foram sele 

cionadas 742, correspondentes às crianças de O ~ 12 anos matri 

culadas no PAM Sta. Cruz no período de 01-07-73 a 30-06-74 e 

que constituem, portanto, a nossa amostra= n = 742. 

Para verificação da idade das crianças na data da ma 

trícula foram compilados das fichas da amostra a data do nasci 

mento e a data da matrícula em pequenos cartões, um para cada 

criança sorteada, onde também foram anotados os números de ma 

trícula de cada u~a. Posteriormente verificou-se a idade de ca 

da uma das 742 crianças da amostra, registrando-a no 

cartão, conforme aparece no MODELO 1. 
MODELO 1 N9 DA MATRICULA 

Data do Nascimento 

Data da Mat~~cuLa 

(idade em anos) 

próprio 
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Os dados constantes nesses cartões foram colhidos no 

período de 2 a 8 de setembro de 1974 pela autora e por mais três 

enfermeiras do PAM Sta. Cruz, as quais posteriormente também co 

laboraram na verificação das idades. 

As entrevistas junto a representantes do INPS e do 

MPAS, citadas anteriormente, foram realizadas em alguns dias de 

setembro, outubro e dezembro de 1975. 

Os dados sobre as atividades da equipe junto ao Pro 

grama Especial de Pediatria foram compilados nos meses de ago! 

to a dezembro de 1975, do Boletim Estatístico Mensal de Ocorrên 

elas. 

* * * 
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3· RESULTADOS 

3.1. CPianças matPieuZadas no Posto de Assistêneia Médiea Sta. 

CPua~ poP faiza etáPia~ e aPianças insaPitas no PPogPama 

EspeaiaZ de PediatPia. 

Como já foi exposto no ítem "MatePiaZ e Métodos",nos 

sa amostra ficou constituída de 742 crianças, representando 10% 

da população de estudo. Portanto, o número de crianças de O t-12 

anos matriculadas no PAM Sta. Cruz no período de 01-07-73 a 

30-06-74 está estimado em 7.420. 

Quanto ã Idade na época da matrícula, predominam as 

crianças de 4 t- 12 anos (38,81%), seguidas das crianças menores 

d e u m a n o ( 3 3 , 9 6 % ) . A s c r i a n ç a s d e 1 '"' 4 a no s r e p r e s e n t a m 27, 23% 

do total. No entanto é necessário lembrar que a faixa de 4-12 

anos é muito mais ampla que as outras, o que obviamente condi 

clona a maior percentagem de crianças naquela faixa etária. 

A TABELA 1 mostra os dados acima citados. 

TABELA 1 

Crianças de O ~ 12 anos matriculadas no PAM Sta. Cruz 
no período de 01-07-73 a 30-06-74, por grupos de idade 

FAIXA ETARIA NC? % 

o ... 1 252 33,96 

1 ... 2 88 11 '8 6 
2 1- 3 64 8,63 

3 t- 4 50 6,74 

4 1- 1 2 288 38,81 

Total 742 100,00 

FONTE: APquivos do PAM Sta. CPua (AmostPagem) 

Se forem consideradas apenas as crianças com me 

nos de quatro anos, as percentagens sao as que aparecem na 

TABELA 2. 
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TABELA 2 

Crianças de O ~ 4 anos matriculadas no PAM Sta. Cruz 
no perfodo de 01-07-73 a 30-06-74, por grupos de idade 

FAIXA ETARiA N'? % 
o ... 1 252 55,51 
1 ... 2 88 19,38 
2 1- 3 64 1 4 t 1 o 
3 ... 4 50 1 1 , O I 

Total 454 100,00 
FONTE: Arquivos do PAM Sta. Cruz (Amostragem) 

Fica evidente que das crianças menores de quatro anos 

a maioria - 55,51% - está na faixa de zero a um ano. 

No mesmo perfodo, isto é, de 01-07-73 a 30-06-74 fo 

ram inscritas no Programa Especial de Pediatria 645 crianças 

com menos de um ano de Idade. 

Das 7.420 criançai menores de 12 anos matriculadas no 

PAM Sta. Cruz em um ano as 645 Inscritas no Programa Especial~ 

Pediatria representam apenas 8,69%. 

Considerando somente o número de crianças com menos 

de quatro anos matriculadas no PAM Sta. Cruz, e que está estima 

do em 4.540, as 645 inscriç5e~ no PEP representam 14,20%. 

3.2. Recursos para o Programa EspeaiaZ de Pediatria 

3.2.1. Capacidade instaLada 

Os recursos de instalações sao os próprios do PAM 

Sta. Cruz, unidade subordinada à Subsecretaria Regional de As 

sistêncla Médica. 

As Instalações constam de: 

- 2 consultórios méducos 

- 1 sala para preparo e tratamentos 

- 1 sala para a enfermeira 

- 1 sala para a nutricionista 

3 salas para as assistentes sociais (1 com banhei 

ro privativo) 

- "HatZ" de recepçao para o Serviço Administrativo e 

arquivos 
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- 1 sala para atividades educativas em grupo 

- 1 sala de espera 

- 1 unidade distribuidora de medicamentos, que aten 

de também a clientes não inscritos no PEP 

- 1 banheiro para os funcionários da farmácia. 

3.2.2. Recursos financeiros 

Fazem parte do orçamento-programa global do INPS.Não 

existe um projeto especfflco para o PEP nesse orçamento, sendo 

que todos os gastos com o PEP estão inclufdos nas despesas da 
.. .. * area de ambulatorlo • 

Apenas para concessao da ajuda supletiva,prevista no 

PEP, há uma verba especial da Subsecretaria de Bem-Estar. Porém 

não estão definidos com exatidão esses recursos, Isto é, não 

conhecido o investimento para a concessão de ajuda supletiva 
** ra o PEP em S.Paulo 

3.2.3. Recursos humanos 

A equipe que atua no PEP e constitufda de: 

ESP~CIE 

Médicos 

Enfermeira 
*** Auxiliares de Enfermagem 

Assistentes Sociais 

Nutricionista 

Aux. Serv. Administrativo 

NC? 

6 

2 

7 

HORAS CONTRA 
TADAS I DIA 

3 1 : 1 2 

8:00 

14:30 

56:00 

6:3 o 
8:00 

.. 
e 

P.! 

3.3. Atividades da equipe muZtiprofissionaZ junto à cZienteZa 

do PEP 

* 
** 

Somente foram obtidos esses dados a partir de feve 

Conforme Informações da responsável pelo setor de 
to - programa do INPS em S.Paulo. 

orçame!!. 

Informação colhida junto à Coordenação Regional de Serviço 
Social da Subsecretaria Regional de Bem-Estar em S.Paulo. 

***Os dois elementos auxiliares de enfermagem não são exclusi 
vos para o PEP. Atendem também na Pediatria Geral do PAM 
Sta. Cruz. 
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retro de 1975, quando o sistema de arquivos, registros e as ati 

vidades técnico-administrativas passaram a funcionar separad~ 

mente do restante da unidade. 

As TABELAS 3~4~5 e 6 apresentam um detalhamento des 

sa,s atividades. 

TABELA 3 

Consultas médicas iniciais e subseqUentes (primeiras e 
repetidas) a crianças do Programa Especial de Pediatria. 
Média diária de consultas, média diária de atendimento 
por profissional e rendimento do instrumento hora/ 
/médico, de fevereiro a novembro de 1975. 

Cons. Cons. dias Media NC? Media NC? ho Consultas 
iniciais sub se Total úteis diária médi Diár. ras con hora/m.édi - - co (Rend J":' Meses ( 1 ,!S) qüen- ~~1~~~ cos por trata 

fes prof i
1
l das ~r mento ins 

Rep) tr.) -siona mes 
~ 

Fevereiro 58 - 58 1 8 3 6 0,5 595 0,09 

Março 85 77 162 19 8 6 1 '3 595 0,2 

Abril 95 226 321 21 1 5 6 • 
2,5 595 0,5 

Maio 85 238 323 21 1 5 6 2,5 595 0,5 

Junho 68 365 433 21 21 6 3 '5 595 0,7 

Julho 40 434 474 23 2 1 6 3,5 595 0,7 

Agosto 11 461 472 21 22 6 3,6 595 0,7 

Setembro 5 505 510 22 23 6 3,8 595 0,8 

Outubro 7 470 477 22 22 6 3,6 595 0,8 

Novembro 2 509 51 1 20 26 6 4,3 595 0,8 

FONTE: Boletim Estatistico Mensal de OcQrrências do PEP 

OBSERVAÇÃO: Foram estipuladas de seis a oito consultas di á 
rias por médico. São marcadas cinco ou seis 

,, 
prevendo-se casos extras que buscam consultas ~m 

marcação antecipada. · 

Nesta Tabela e na seguinte, o numero de horas oon 

tratadas por mês foi calculado a partir do nume 

ro de horas contratadas por di á, empregando- se 

a tabela para cálculo de horas de trabalho do 

Curso de Especialização em Planejamento do Setor 

Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da Uni 

versidade de S.Paulo. 
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TABELA 4 

Entrevistas Iniciais pelo Serviço Social às crianças 
do Programa Especial de Pediatria. Média diária de 
entrevistas iniciais; média diária por profissional 
e rendimento do instrumento hora/assistente social, 
de fevereiro a novembro de 1975. 

Entrevls Dias Media NC? de Media ~N'? de horas Entr. 
tas i nT úteis diária assis diária contratadas ciais 

• 1 8 

In I -por 
ci a i s - de - - hora/As.So en tentes por pro por mes 
(Inseri- - sociais fissiÕ \ cial ( Ren trev. 

nal - dimentoins ções) In I c. 
t r.) -~ 

Fevereiro 58 18 3,4 8 0,4 1 • 224 0,04 

Março as 19 4,2 7 0,6 1. 071 0,07 

Abri 1 95 21 4,5 7 0,6 1. 071 0,08 

Maio 85 21 4,2 6 0,7 918 0,09 

Junho 118 21 5,6 4 1 , 4 612 o , 1 

Julho 70 23 3,0 5 0,6 765 0,09 

Agosto 8 21 0,3 6 0,05 918 0,008 

Setembro 6 22 0,2 7 0,02 1 • 071 0,005 

Outubro 7 22 0,3 7 0,04 1. 071 0,006 

Novembro 2 20 o , 1 7 0,01 1 • o 71 0,001 

FONTE: Boletim Eetatlstiao Mensal de Oaorrênaias do PEP 

Os dados referentes às entrevistas iniciais pelo Ser 

viço Social correspondem também às inscrições de crianças no 

PEP. 

Quanto às entrevfstas subseqUentes, nao foi possTvel 

calcular a média diária por não se dispor de dados específicos 

referentes a essas atividades. 

No Boletim EstatTstlco Mensal de Ocorr~ncias, no T~m 

"ENTREVISTAS" são compilados pelo Serviço Social números gl~ 

bais que IncLuem as entrevistas lnlciafs, os comparecimentos das 

maes às reun~Ões de grupo, os entrosamentos feitos com os ou 

t r o s p r o.. f i s s·-t o n a i s d a e q u I p e e e n t r e v I s ta s s u b s e qUe n te s c o m a 
~7 

mae e outros membros da famflia. 

Portanto, referem-se, em grande parte, a outras ati 

vidades que não podem ser co~sideradas entrevistas e que sao n~ 

malmente desenvolvidas por todos os membros da equipe. 

i 

' ' ., 

. 
! 
l 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

' I 
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TABELA S 

N~ de atividades de enfe~magem dispensadas às c~ian 
ças inscritas no Programa Especial de Pediatria e 
média diária dessas ativldades,de fevereiro a novem 
bro de 1975. 

Prepa Orient. o r ient. T r.! !Prep.! IVacJ_ O tas 
r o: temp :~f~;o! Pós- ta- r o e nas úteis Total 
Peso,e~ con su I men di stri ap 1 i 
tatura- - buiçãÕ cadãs ta tos 

de elo -r o 
Fevereiro 58 - 1 4 - - 32 104 18 
Março 162 - 62 9 - 58 2 91 19 
Abri 1 321 - 122 33 - 189 665 21 
Maio 323 - 176 3 I - 210 740 21 
Junho 433 204 215 32 68 363 . 3 1 5 2 1 

' 
Julho 474 46 123 16 83 354 .096 23 \ 
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Medta 
diã -
ria 

6 ' 1 
1 5 '3 
31 '6 
37,0 
62,6 
47,6 

Agosto 472 26 72 21 57 403 ~ . o 51 21 ' 5o' o 
Setembro 510 44 81 27 75 362 1 • 099 22 49,9 
Outubro 477 182 168 47 72 343 1 • 289 22\ 58,5 
Novembro 511 222 70 41 88 198 I . I 3 O 20 56,5 

FONTE: Boletim Estatlstico Mensal de OcoPrências do PEP 

Não foi possfvel calcular a média dlãria e o rendi -
mento instrumental por elemento de enfermagem porque muitas ve 

zes essas atividades são executadas pelos funcionários na 

nica pediátrica do Posto Sta. Cruz, por falta de pessoal 

sivo e em número suficiente para o PEP. 

c 1 r -exclu 

De fevereiro a maio as crianças inscritas no PEP eram 

atendidas sistematicamente na c1fntca pedfãt~ica do Posto Sta. 

Cruz para preparo e tratamentos, nio sendo possfvel a compil,! 

ção dos dados referentes exclusivamente àquelas crianças. 

Na coluna "Preparo" foram compilados os números re 

ferentes às consultas médicas do PEP uma vez que rotineiramente 

as crianças que demandam à consulta são preparadas pela enferma 

gem, seja na clfnfca pedfátrica, seja nas dependências exclusi 

vas do PEP. 

As pós-consultas, de fevereiro a junho, foram feitas 

por enfermeiras que atuam também em outros setores de trabalho 

do Posto Sta. Cruz. 

A partir de junho foram admitidas uma enfermeira e 
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duas auxiliares de enfermagem para o PAM Sta. Cruz,possibllita~ 

do a designação desses elementos para atender a clientela do 

PEP independentemente da clfnica pediátrica. Porém, na falta 

de uma ou das duas auxiliares de enfermagem, as crianças passam 

a ser atendidas, novamente, na clfnica pediátrica para preparo 

e tratamento e nesse perfodo não são feitas sistematicamenteas 

orientações pré e pós-consulta. 

As vacinas são sempre apl lcadas na sala de vacinação 

geral do Posto, portanto, por pessoal de enfermagem não exclusi 

vo do PEP. 

TABELA 6 

Reuniões com grupos de mães realizadas pelos profis 
sionais que atuam no PEP. Média de reuniões por prÕ 
fisslonal em cada mês, de fevereiro a novembrode 197! 

~oflssfonais Assistentes ~o EnfermeTra 11ed 1 c os 
cials:. -

~ 
Nc:' Nc:' Me Nc:' Nc:' Media Nc:' Nc:' Media 

Reun. Ass Jst. d lã Reun. enf. por reun. méd. por 
Socla I s por profi s. prof i s. Meses 

prof. 
Fevereiro - 8 - - 1 - - 6 -
Março - 7 - - 1 - - 6 -
Abri 1 8 7 1 - 1 - - 6 -
Maio 11 6 2 8 1 \ 8 - 6 -
Junho 1 5 4 4 3 1 3 8 6 1 

Julho I 9 5 4 4 1 4 11 6 2 

Agosto 24 6 4 3 1 3 8 6 1 

Setembro 24 7 3 3 1 3' 8 6 I 

Outubro 
I 

25 7 4 2 1 2 8 6 1 

Novembro 25 7 4 - 1 - 5 6 1 

FONTE: BoZetim Estat~stico MensaZ de Ocorrências do PEP. 

Pela tabela acima, a média por profissional variou de 

uma a oito reuniões por mês. A enfermeira particip?u de duas a 

oito por mês, cada assistente social participou, em média, de 

uma a quatro reuniÕes e cada médico de uma a duas por mês. 

De fevereiro a junho as reuniões a cargo da enfermel 

ra foram realizadas por profissionais nio exclusivos do PEP, i~ 

to e, por enfermeiras responsáveis por outras áreas do PAM Sta. 

Cruz. 
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Os comparecimentos das maes às reuniões sao compil! 

das peJo Serviço Social e são incluTdos no Boletim Estatfstico 

Mensal de Ocorrências como "ENTREVISTAS". 

* * * 
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4. DISCUSSÃO 

Procedendo-se à análise do Programa Especial de Pe 

diatria no Pam Sta. Cruz verifica-se que alguns rtens fundamen 

tais constantes das normas oficiais (ODS 401.26/72) não foram 

considerados para sua execução. 

De acordo com o rtem 8-a da referida ODS, a c 1 i en 

tela do PEP deve ser selecionada pela clrnica pediátrica da uni 

dade assistencial. Esta seleção, ainda de acordo com a ODS(Tmns 

5 e 10-b) deverá ser feita entre as crianças de zero a quatro 

anos e baseada em prioridades no campo médico e social 

mente estabelecidas. 

previ!. 

No entanto a clfnica pediátrica doPAM Sta.Cruz nun 

ca participou da seleção da clientela para o PEP. Os critérios 

adotados até o momento para a inscrição no programa condicio 

nam uma desvinculação total entre a clientela geral da Pedia 

trla e a clientela do PEP. 

Outrossim, não estão definidas as prioridades no ca~ 

po médico e social, conforme estabelecem as normas, prioridades 

estas nas quais a c1 rnlca pediátrica deveria se basear para se 

lecionar a clientela do PEP. 

Por outro lado, atualmente no PEP está previsto o 

atendimento de crianças somente até um ano de idade, quando es 

tá estabelecido na ODS que deverá ser até 4 anos. 

A 1 é m d I s s o , no â m b i to d o P A M S ta . C r u z a c 1 1 e n t e 1 a do 

PEP é minoria. Em relação as 7.420 crianças de zero a doze 

anos matriculadas no Posto em 1973/1974, as 645 inscritas no 

PEP no mesmo perTodo representam 8,69% e em relação as 4.540 

crianças menores de 4 anos representa 14,20%. 

No ano de 1975 foi estabelecido o teto de 500 crian 

ças a serem atendidas pelo PEP. Estimando-se para 1975 o mesmo 

número de crianças matriculadas no Posto em 1973/1974 e igual 

distribuição por faixa etária, o PEP estará atendendo 6,73% do 

total de crianças do Posto (até 12 anos) e 11,0% das crianças 

menores de quatro anos. 

Em relação aos recursos financeiros destinados es 

pecialmente ao PEP, não estão definidos com precisão os que se 

referem à verba para concessão de ajuda supletiva, portanto nao 

é possTvel saber quantas pessoas poderão ser beneficiadas. 
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Quanto aos recursos humanos e ãs atividades que a 

equipe desempenha, vemos que a média diária de consultas médi 

cas (TABELA 3) não atingiu o número estabelecido, de seis a oi 

to consultas diârWas por profissional, mesmo quando o numero 

total de consultas no mês chegou a 510, isto e, pouco mais que 

o teto estabelecido (500) para as inscrições no PEP. 

Em relação às entrevistas iniciais feitas pelo Servi 

~o Social a média por proflssl~.:nal não atingiu 1 (uma) entre 

vista por dia com exceção do mês de junho (TABELA 4). Em um tur 

no diário de oito horas de trabalho uma assistente social pod~ 

ra fazer oito entrevistas Iniciais, com a duração média de 45 

minutos cada uma. Entrevistas subseqUentes, para seguimento de 

caso, têm duração média de 15 minutos, com variações determina 

* das pelo caso social a ser tratado • 

Como já foi dito, não foi possfvel colher dados so 

bre as entrevistas subseqUentes, uma vez que no rtem "ENTREVIS 

TAS" do Boletim Estatfstlco Mensal são compilados pelo Serviço 

Social números globais que Incluem as entrevistas iniciais, os 

comparecimentos das mães às reuniões de grupo, os entrosamentos 

feitos com os outros elementos da equipe e as entrevistas sub 

seqUentes com a mae ou outros membros da famrl la. Portanto, re 

ferem-se, em grande parte, a outras atividades que não podem ser 

cons~deradas "entrevistas". 

Quanto às atividades de enfermagem pode-se verificar 

(TABELA 5) que o número médio de atividades por dia e proporei~ 

na1mente bem m~nor que o de consultas médicas e de entrevistas 

soclaisp variando de 6 1 1 a 62,6. 

Justifica-se esse número uma vez que uma cria~ça re 

quer, geralmente, várias atividades de enfermagem cada vez que 

comparece ao Posto para atendimento, conforme foi descrito an 

teriormente à pagina 8 e está especificado na Tabeta 5o 

Paradoxalmente, o número de elementos de enfermagem 

e bem menor que o d,~:S,.'ôutros membros da equipe. 

Segundo o Ministério da Previdência e Assistência So 

cia1
6 

e conforme as metas fixadas para o decênio pela I I I Reu 
.- E • 1 d I • d • • i 23 n1ao spec1a eM n1stros e Saude das Amer cas , a proporçao 

* Informações colhidas junto à assessoria da Secretaria de As 
sistêncla Social do Ministério da Previdência e Asslstênclã 
Soe I a 1 . 
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desejivel de pessoal t~cnico nos serviços de sa~de e a seguinte: 

CATEGORIAS FUNCIONAIS VALORES POR 10.000 HABITANTES 

N~ % 

M~dicos 8,0 26,94 

Enfermeiros 4,5 1 5 ' 1 5 
Auxiliares de enfermagem 14 '5 48,82 
Dentistas 2,0 6,73 
Farmacêuticos 0,7 2,36 

T o t a 1 29,7 100,00 

De acordo com essas recomendações, o pessoal de en 

fermagem deve representar 63,97% em relação a todos os outros 

membros da equipe de sa~de. Quase metade da equipe de saúde 

48,82%- deve ser constltufda de pessoal auxi1 iar de enfermagem. 

Não encontramos referência ao dimensionamento do as 
. 6 23-

sistente social nos documentos onde constam os dados ac1ma ~ • 

Segundo SAN MARTtN 24 , o dimensionamento do assisten· 

te social para unidades ambulatoriais deve ser de 1 (um) profi.,!_ 

slonal por 10.000 habitantes, portanto, aproximadamente 3,26% 
em relação aos outros membros da equipe, 

A equipe tecnlca do PEP em $,Paulo está assim cons 

ti tu ida: 

CATEGORIAS FUNCIONAIS N~ % 

Médicos 6 35,29 
Enfermeira 5,88 

* Auxiliares de Enfermagem 2 11 '7 7 
Assistentes Sociais 7 41 , l 8 

Nutricionista 5~88 

T o t a 1 1 7 100,00 

A categoria profissional mais numerosa cor responde 

* Não exclusivos. Ver comentirlos anteriores as páginas 19 e 20. 
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às assistentes sociais, que representam 41,18% em relação aos 

outros elementos, quando essa proporção deveria ser mais ou me 

nos de 3,26%. 

O pessoal de enfermagem, que deveria representar 

63,97% na equipe, corresponde':apenas a 17,65%, além de não ser 

exclusivo do PEP. 

Isso tudo leva a considerações gerais sobre o plàn! 

jamento de programas a nfvel de unidade. 

A organização dos serviços de saúde deve basear - se 
• 2 19 26 em modernas técnicas de administração e planeJamento , , • So 

mente assim poderão contribuir efetivamente para a melhoria do 

nfvel de saúde de uma comunidade. 

Os problemas de saúde devem ser analisados em termos 

de morbidade e mortalidade, para que se po.ssa estabelecer as 

prioridades de um programa de saúde. 

As prioridades serão estabelecidas segundo critérios 

gerais, que são os relacionados às diretrizes polfticas do g2 

verno, às condições de desenvolvimento sócio-econômico do pafs 

e outros. Os critérios especiais para a seleção de prioridades 

referem-se, entre outrqs, ã gravidade do dano que o problema 

acarreta (proporção da população at~ngida, número de casos ou 

de Óbitos), ã possibilidade de solucionar o problema e ao pr! 
26 jufzo econômico que o mesmo acarreta • 

Os problemas devem ser tratados através de programas 

especfflcos que visem a uma área territorial pré-determinada. 

Nos programas devem estar definidos claramente os 

objetivos qualitativos e os objetivos quantitativos (metas) a 

serem alcançados. 

Para o planejamento de um programa de saúde torna-se 

necessário, também, a especificação dos recursos humanos, fina~ 

ceiros e materiais colocados ã disposição do mesmo e a operaci2 

nalização desses recursos. 

Para a operacional lzação dos recursos estes devem ser 

traduzidos em instrumentos. Por Instrumento entende-se um con 

junto de recursos combinados segundo um critério de funcional! 

dade e eficiência para produzir uma atividade. Dá-se ao lnstru 

mento o nome do recurso considerado nuclear, por exemplo, o in! 

trumento hora/médico para a consulta médica, o Instrumento 

hora/vacinador para a vacinação. 
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Outrossim, num programa devem estar previstos os cri 

térios para avaliação, o que permitirá verificar se estão sendo 

atingidos os objetivos previamente determinados. Se necessário, 

o programa será reformulado no sentido de uma melhor adequação 

em termos de alcançar os objetivos traçados. 

Um programa destinado à criança deve começar em um 

programa de saúde materna e não podem estar dissociadas as ações 

d!rigidas ao grupo materno-Infantil. Antes, devem ser integr~ 
1 11 22 das, contfnuas, prioritárias e abrangentes ~ ~ 

Por outro lado, vários autores vêm enfatizando cada 

vez mais a Importância da desnutrição nos agravos à saúde da 

d I 
12~18~20 . mae e a cr ança • 

* Declarações recentes do atual presidente do INPS in 

formam que a desnutrição atinge 30% da população infantil dos 

grandes centros urbanos e atua como fator decisivo ou associado 

em 57% dos Óbitos de crianças de zero a cinco anos. Além disso, 

segundo a mesma fonte, a desnutrição das crianças de baixa Ida 

de é responsável por 40% das Internações na área de pediatria, 

o que vem causando sensfvels danos econômicos ao sistema prevl 

denciárlo, sendo que o preço médio de cada uma dessas interna 

ções está por volta dos 4 mil cruzeiros. 

A deficiência nutricional aparece como o mais sério 

problema de saúde, entre os casos analisados no Informe da In 

vestigação lnteramerlcana de Mortalidade na lnfâncta 22
• 

A carência alimentar nos primeiros quatro anos de vi 

da - perfodo de maJor desenvolvimento do cérebro - produz de 
12 -

ficiênclas Intelectuais lrreversfvels em 12 a 25% dos casos • 

18 MARQUES, A.N. apresenta um quadro das conseqUênci~ 

clfnicas da desnutrição (Vide ANEXO 2). 

O Proteln Advlsory Group of the United Natlons 

tem
21 

apresenta alguns fatores de alto risco relacionados 

desnutrição proteico-calõrica na infância (Vide ANEXO 3). 

Sy_! 
-a 

Esses fatores, prevalentes em vários pafses, inclusi 

ve em nosso melo, devem ser considerados prioritários para a 

Dr. Reinhold Stephanes, em depoimento prestado à CPI do 
nor, em Brasflia, publicado em 31 de outubro de 1975 

••Folha de S.Paulo 11
• 

me 
na 
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abordagem de um programa destinado à criança17 , lB, 22 

Analisando-se tudo o que foi apresentado verifica-se 

que o PEP, tal como vem sendo executado no PAM Sta. Cruz, está 

em desacordo com algumas normas fundamentais constantes na ODS 

que o regulamentou e também com prlncfpios básicos de 

mento e execução de programas de saúde. 

planej.! 

A ~!5pria ODS que formula o PEP deixa claro que as 

Inscrições no programa deverão ser baseadas em critérios de 

acordo com prioridades previamente estabelecidas. 

Vimos que não estão ·~~tabelecidas essas prioridades, 
•. 

uma vez que o único critério observado para inscrição é a fai 

xa etária de zero a vinte e oito dias, não se cogitando se a 

criança é eutr5fica ou se tem algum problema que justifique sua 

inscrição em um programa especial. 

O número de crianças a serem atendidas pelo PEP foi 

estabelecido sem observar relação alguma com a população de 

uma área determinada ou mesmo com o número de crianças que sao 

atendidas normalmente com os recursos da unidade onde está ins 

talado, no caso, o PAM Sta. Cruz. As inscrições no PEP repr~ 

sentam a minoria no âmbito da referida unidade, o que leva tam 

bém a um questionamento sobre o alcance da finalidade do progr~ 

ma em termos de abrangência na própria unidade. 

O dimensionamento e a utilização dos recursos huma 

nos colocados à disposição do PEP também não obedeceram a um 

planejamento racional. Os dados referentes à atuação dos vários 

membros da equipe dão ensejo a considerações sobre a utilização 

e adequação desses recursos. 

Por exemplo, considerando-se 4 horas diárias contra 

tadas por médico e contan~o com seis méd!cos, um serviço de saú 

de dispõe de 24 horas/médico por dia, 462 por mês, 5.520 por 
* ano • Estabelecendo-se em 15 minutos a duração média de cada 

consulta, cada hora/médico produziria 4 consultas e 462 horas/ 

/médico poderá produzir 1.848 consultas. 

Considerando que o médico participaria de outras ati 

vidades no serviço, como, por exemplo, reuniões periódicas da 

* Conforme"Tabela para o cálculo de horas anuais de trabalho",do 
Curso de Especialização em Planejamento do Setor Saúde da Fa 
''••t. 

cütdade de Saúde PÚblica da Universidade de S.Paulo. 
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equipe multlproflsslonal, entrosamentos diários com os outros 

membros da equipe para discussão de casos, reuniões com grupos 

de mães, seria necessário prever o tempo gasto nessas ativida 

des para um dimensionamento adequado do rendimento do recursoho 

ra/médlco. Se for destinada uma hora por dia para essas outras 

atividades, restariam 3 horas para as consultas médicas, o 

significa 12 consultas diárias por médico. Desta maneira 

rac ser atendidas por 6 médicos, 72 cl lentes por dia, e 
-por mes. 

que 

pod~ 

1.368 

Prevendo-se comparecimentos mensais à consulta médi 

ca, 1.368 seria também o número de cl lentes atendidas anualmen 

te pelo serviço com o Instrumento horas/médico disponrvel. 

Para melhor aproveitamento da hora/médico,recomenda

se a utilização de pessoal auxll;iar de enfermagem nos serviços 

de saúde, especialmente para o atendimento à gestante e à crian 

dl 6,16,23 ça sa as • 

O dimensionamento adequado de pessoal de enfermagem 

posslbl li ta melhor aproveitamento do médico. Esta delegação de 

atividades libera o médico para funções mais atinentes a sua 

formação, ao mesmo tempo que contribui grandemente para maior 

rendimento em termos de cobertura e custo-benefício. 

Nesse caso as consultas médicas de rotina podem ser 

oferecidas a Intervalos maiores, num total de seis, quatro ou 

duas por ano, e nos outros comparecimentos à unidade as crian 

ças e gestantes poderão ser atendidas pelo pessoal auxiliar de 

enfermagem devidamente tre~nado e supervisionado. 

Desta forma poderá ser atendido anualmente por um 

programa um número duas, três ou quatro vezes maior, possibill 

tando cobertura mais ampla e menor custo. 

Os recursos humanos do Serviço Social no PEP também 

nao estão devidamente caracterizados e operacional izados de ma 

neira a possibilitar o dimensionamento racional do pessoal ne 

cessário nesse setor. Segundo as recomendações de SAN MARTiN 2~ 
está evidentemente superdimensionado o número de assistentes 

sociais no PEP. Pela media diária de atividades específicasde! 

se setor e respectivo rendimento do Instrumento hora/as5istente 

social, pode-se deduzir que o rendimento está muito aquém do e~ 

perado. Portanto, esses recursos estão sendo sub-utilizados, o 

que e fator de importância na elevação do custo do Programa e 

baixa cobertura. 
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Além disso, a seleção das clientes para a conces 

sao de ajuda supletiva pode ser feita através de técnicas sim 

plificadas de classificação econômica. Essa atividade pode ser 

executada por uma auxiliar de Serviço Social em mais ou menos 

* 10 a 15 minutos • 

A assistente social encarregar-se-á das entrevistas 

para estudo da problemática pslco-social (problemática econômi 

ca, social, cultural e emocional) e de acordo com os problemas 

detectados procederá ao tratamento respectivo, como, allás,estã 

especificado no ftem 9-b da ODS 401.26/72. Todos os elementos 

da equipe de saúde deverão colaborar com esse Serviço, encami 

nhando à assistente social os clientes que evidenciarem probl! 

mas sociais que requerem orientação e tratamento individual. 

Os problemas sociais mais freqUentes na clientela 

como um todo poderão ser abordados através dos métodos de Servi 

ço Social ·de grupos, visando promover o melhor ajustamento po! 

sfvel do indivfduo e da famflla em seu contexto social e a me 

lhoria das condições de vida 24 • 

A ação do Serviço Social junto às famflias deverá i~ 

cluir o entrosamento sistemático com todos os recursos da comu 

nidade: MOBRAL, L.B.A., Centros de Saúde, creches, hospitais,e! 

colas, centros de emprego e outros, além dos vários setores e 

repartições do próprio INPS, para facil ltar às famTlias o aces 

soa essas instituições e aos beneffcios a que têm direito. 

A simplificação e racionalização das atividades po! 

slbilitará muito maior rendimento do Serviço Social bem como o 

dimensionamento adequado do pessoal realmente necessário nesse 

setor, o que fará diminuir consideravelmente o custo do progr! 

ma. 

Quanto aos recursos financeiros, é necessário que se 

conheça com exatidão a d~sponlbilidade de verba para concessao 

de ajuda supletiva, pois só assim poderão ser estabelecidos os 

objetivos quantitativos do programa. 

Desta forma poderá ser elaborado um programa mate r 

no-infantil, de acordo com os princfpios técnicos recomendadose 

que inclua,a complementação da ação familiar principalmente em 

* De acordo com a técnica empregada pelo Serviço Social do Cen 
tro de Saúde Experimental da Barra Funda e Bom Retiro. lnfor 
mação fornecida pela assistente socia1 daquele Centro. 
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forma de alimentos, . de forma a atender as prfortdades no cam 

po da saúde na área materno-Infantil. 

As prioridades devem ser estabelecidas tendo em 

ta principalmente o problema da desnutrição, que é fator de 
dlscutfvel Importância nos problemas de saúde da gestante e 

criança. Os fatores de alto risco apontados pelo Protefn 

vfs 

i n -
da 

Advl 
21 sory Group of the Unlted Natlon System devem servir 

para que se estabeleça com prectsão essas prioridades 

de base 
(Vids ANE 

xo 3). 

No âmbito do PAM Sta. Cruz os objetivos quantltat! 

vos ou metas poderio ser estabelecidos, a curto prazo, em rel! 

çio ao número de gestantes e. das crianças de zero a quatro anos 

normalmente atendidas na unidade, utll tzando-se Inclusive os re 
• sultados apresentados neste trabalho (TABELAS 1 e 2). 

Os objetivos quallt•tlvos deverão ser estabelecidos 
de acordo com crltirlos baseados nas prioridades definidas para 

a clientela Inscrita no programa, prevendo o controle do cres 

cimento e desenvolvimento da crl•nça, a ocorrincla de doenças 

evitáveis na mie e na criança, Internações, óbitos e outros, de 

pendendo da possibilidade de serem posteriormente avaliados. 

Outros critérios, como os de "acrsdita~io" dos serv! 
ços de pri~~atal e da pediatria, sugertdqs por CIARI JR., HA! 
RIS e colaboradores 10 ~ 14 ~ poderão ser empregados com relativa 
facilidade. 

O custo do programa também poderá ser a~ttado na m! 

dI da em que se conhecer os. recursos e o número de c 11 entes a ten 
dtdos. 

Se comprovada sua validade no âmblto doPAM Sta.Cruz, 

o programa poderá ser Implantado nos demais PAMs. do INPS de m~ 

do a atender ao maior número possfve1 de beneficiários daquela 
Instituição. 

Em uma etapa posterior as metas poderão ser estabel! 
cldas tendo como base a comunidade como um todo. Isto será po~ 

sfvel a partir da regionalização dos serv!ços de saúde e da 

Integração dos órgãos federais, estaduais e municipals,como tem 
6 2S sido recomendado~ ,possibllitando,assim, o desenvolvimento de 

um programa abrangente que vise toda a população materno- lnfan 
tI 1. 

* * ir 
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5. CONCLUS~ES 

De tudo o que foi exposto, pode~se concluir que: 

1. De acordo com o estabelecido no ODS n~ SBE 401.26/ 

/72, o Programa Especial de Pediatria representa 

uma tentativa de se apl lcar ã clientela Infantil 

do INPS medidas de promoção, conservação e prot~ 

ção ã saúde e não apenas as tradicionais -medidas 

curativas. 

2. Em S.Paulo o PEP está em desacordo com normas fun 

damentais constantes na referida ODS, ou seja, as 

que se referem ao atendimento por prioridades e ã 
seleção pela clfnlca pediátrica. 

3. O número de crianças inscritas no PEP constitui 

uma minoria em relação às matriculadas no PAM Sta. 

Cruz. 

4. Não foram estabelecidas as metas a serem alcanç! 

das. 

S. Os recursos de pessoal colocados ã disposição do 

PEP não estão dimensionados de acordo com as re 

comendações técnicas oficiais. 

6. O instrumento hora/assistente social apresenta 

baixo rendimento d~ acordo com as atividades es 

pecfflcas do Serviço Social apresentadas no pre 

sente trabalho, o que determina a elevação do cus 

to do programa. 

]. O instrumento hora/médico está sub-utilizado, o 

que reflete, certamente, na elevação do custo do 

programa. 

8. O pessoal de enfermagem está sub-dimensionado em 

relação aos outros membros da equipe e de acotdo 

com as recomendações oficiais. 
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9. O dimensionamento adequado de pessoal de enferma 

geme sua utilização conforme é recomendado deve 

rã contribuir para maior rendimento e menor custo 

do programa. 

10. Torna-se necessário a reformulação do PEP no PAM 

Sta. Cruz, obedecendo às normas oficiais e aos 

princrplos de adminl~tração e planejamento do se 
tor saúde, visando adequação e maior 

do programa. 

rendimento 

11. Sem essa reformulação o PEP dificilmente estará 

atendendo aos seus objetivos , nao se justifica~ 

do a sua execução tal como vem sendo feita atual 

mente. 

* * * 
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6. SUGEST~ES 

- Que o Programa Especial de Pediatria seja reformulado com 

o objetivo de prestar assistência ao maior número poss! 

ve 1 de gestantes e crf anças ·de zero a quatrp anos matr i 

culadas no PAH Sta. Cruz. 

- Que nesse programa materno-infantil constem: 

a) Metas para o PAH Sta. Cruz. 

b) Critérios para inscrições baseados em prioridades no 

campo médico e social. 

c) Normas técnicas e modelos de procedimentos. 

d) Critérios para aval fação em termos de eficácia e custo

·beneffcio. 

e) Prazos previstos para avaliação sistemática do progr~ 

ma. 

-Que o dimensionamento do p~ssoal da equipe multiprofi~ 

stonal do programa seja feito de acordo com as recomenda 
ções oficiais. 

-Que seja utilizado pessoal auxiliar de enfermagem,devid~ 
mente treinado e supervisionado, para o atendimento as 

gestantes e às crianças do programa. 

- Que o PAM Sta. Cruz seja reestruturado gradativamente em 
função do programa, de modo a se constituir em uma unid~ 

de piloto de assistência materno-infantil do INPS na ci 

dade de S.Paulo, servindo inclusive de campo de treina 

mento para profissionais e estudantes da área de saúde. 

- Qae a partir da experiência no PAH Sta.Cruz o programa 
materno-infantil seja desenvolvido nos outros PAMs do 
INPS. 

-A médio prazo e dependendo da regionalização dos servr 
ços de saúde, que o programa seja integrado a outrosmais 

abrangentes, visando a população materno-Infantil como 
um todo. 

* * * BIBLIOTECA 
FACUlDADE DE SAODE PÚBLICA 
UNJVER.:.IOADE DE SAO PAULO ..... 



7. RESUMO 

No trabalho procU~amos analisar b Programa Esp~ 

cial de Pediatria -PEP, em execução no Posto de Assistência Mé 

d.tca Sta. Cruz, d~ Instituto Nacional de Previdência Social 

INPS na cidade de S.Paulo. 

São citados e comentados alguns rtens das normas 

oficiais do PEP e posteriormente comparados com a execução do 

Programa. 

Utilizando técnica estatrstica de amostragem foi 

feita a estimativa do número de crianças matriculadas no referi 

do Po~to de Assistência Médica e sua distribuição por faixa eti 

ria~ estabelecendo-se a relação percentual com as crianças ins 

critas no PEP. 

São descritos os recursos colocados ~ disposição 

do PEP e sua utilização e sugeridas medidas que podem contri 

burr para maior adequação e re.ndimento do PEP no Posto de Assis 

tência Médica Sta. Cruz ou em outras unidades d~ INPS~ 

As conc1u~5es indrcam que o PEP teoricamente re 

presenta uma tentativa válida· no. sentido d.e se a.plicar medidas 

de promoÇão, conservação e p.ro teção â saúde. No entanto, par a 

~tender na pritic~ a é&sa finalidade, necessJtà ~er refórmulád~ 

obedecendo a princfpio·s técnicos de planejamento de serviços de 

saúd.e. 
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8. SUMMARY 

The authoP studied the "EspeoiaZ PPogPam in Pedia 

tPios " o f the CenteP of MedioaZ CaPe Santa Crua, o f the Ins 

tituto NaoionaZ de Previdência SooiaZ - INPS, in são PauZo, Bra 

ai 7,. 

Some itens of the offioiaZ proposed progPamme are 

examined and than oompaPed with the work aotuaZZy done. Comparf 

sons were made o f the number o f oh i Zdren enPoZZed in the Medioa Z 

Center and in the EspeoiaZ Program. 

The resouroes avaiZabZe to the EspeoiaZ Program and 

the respeotive use are anaZised and suggestions are given for 

better addequaoy and effioienoy. 

The author oonoZudes that theoretioaZZy, the Esp~ 

oiaZ Program in Pediatries is a vaZid atempt for pPomoting, 

oonservating and proteoting heaZth. But, in order to be a 

praotioaZ one, it needs a reformuZation, foZZowing the teohni 

que prinoipZes of pZanning of heaZth sePvioes. 



.36 

9. REFERINC!AS BIBLIOGRAFICAS 

1. 

2 ... ALVIM, E. d·e F. - Aniltse de duas técnicas de planejamento 
do setor saúde~ (Apresentado no XVIII Congresso Bra 
s11eiro de Higiene, S.Paulo, 1970·\ Mfmeografado). 

3. ANUARIO ESTATfSTICO DO BRASIL - (IBGE). 
1974. 

Rio de Janelro , 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 

BtRNARDO, M.H.S.C. et ai. -As normas e a pritica d~ enfer 
magem em um Posto de Assistência Médica do lnstitutõ 
Nacional de Previdência Social, na cidade de S.Paulo. 
(Apresentado na XXVI I Reunião Anual da Sociedade Brasi 
letra para o Progresso da Ciência, Belo Horizonte,l9757 
Mimeografado). 

BRASIL. Instituto Nacional de Previdência Social. Plano 
Es,ecial de Pediatria - Estado de São Paulo. S.Paulo, 
19 2 (mimeografado). 

da Previdência e Assistência Social -
a discussão do tema 11 Sistema Nacional 

BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social -
Pro~rama de Ação para o INPS 1975. Rio de ~aneiro, 
197 • 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
Portaria· n~ SAMES-74, de 05/12/72. Rio de Janeiro, 
1972. (mimeografado). 

BRASIL. Previdência da República. Metas e bases para a· 
Ação do Governo (sfntese). Brasflfa, 1976. 

C I ARI, Jr., C. et al. .. 11Acredttação 11de serviços de pr~·ha 
tal. Rev. Saúde públ., S.Paulo, 8 (2):187·202, 1974.-

11. C I ARI, Jr., C. • Saúde materno infantt 1. S. Paulo, A. R. 
Editora L tda., I 973. 

12. CHAVES, N. - TrÔplco e nutrição. 
deral de Pernambuco, 1§t9. 

Recife, Universidade F! 

13. DEMOGRAPHfC YEAABOOK (Unlted Nations). New York, 1974. 

14. HARRIS, W.M. et al.- Roteiro para 11 acreditação 11 de servi 
ços de atendimento à criança em unidades sanitárias. 
Rev. Saúde públ., S.Paulo, 1 (2):249-58, 1975. 

15. LAURENTI, R. & SIQUEIRA, A.A.F. - O problema da mortallda 
de neonatal em S.Paulo, Bras i 1. Rev. Saúde públ., s7 
Paulo, ~:45-55, 1972. 



• 37 

16. MAGALHAES, L.B. & SHIBAYAMA, K.K. - Experiência de enferma 
gem em três unidades descentra1 lzadas no municrplo de 
Londrina, PR. (Apresentado no XXVII Congresso Brasi 
letro de Enfermagem, Salvador, 1975 •. Mimeografado). 

17. MARQUES, A.N. - Introdução. 
197lt. 

Pedlat. mod., .!!_ (11):7-16 

18. MARQUES, A.N. - Desnutrição na Infância. 
(12) :6-19, 197lt. 

P e d I a t • mo d • , 8 

19. MASCARENHAS, R. dos S. et al. - Introdução i administração 
sanitária. S.Paulo, Faculdade de SaÜde Publica da USP. 
Disciplina Administração Sanitária, 1972 (mimeografado). 

20. OMOLOLU, A. - Importância da amamentação natural. 
bra, Organizaçao Mundial da Saüde, 1974. 

Gene -

21. PROTEIN ADVISORY GROUP OF THE UNITED NATIONS SYSTEM, 1972. 
New York, 1972 (Preschool Chlld, doc. 1.14/26). 

22. PUFFER, R.R. & SERRANO, C.V. - Caracterrstlcas de la morta 
lldad en la ninez: Informe de la lnvestiyaciôn lnteramT 
ricana de Mortalldad en la Nlnez. Wash ngton, o.c.,ot 
ganlzacion Panamerlcana de la Salud, 1973. (Publ .cient 
262). -

23. REUNION ESPECIAL DE MINISTROS DE SALUD DE LAS AMERICAS, 3!, 
Santiago, 1972. Actas resumidas. Washington, D.C. , 
Organizacion Panamerfcana de la Sa1ud, 1973. (Doc.ofl 
cial, 123). 

24. SAN MARTIN, H. - Trabajo en equipo y equipo de sa1ud. In: 
Salud y enfermedad. 21 ed. México, La Prensa Médica 
Mexicana, 1968. p.610-lt0. 

25. SANTOS, N.R. dos - Ensino médico e Previdência Social no 
Brasil. (Apresentado na Xi I Reunião Anual da Associa 
ção Brasileira de Ensino Médico, S.Paulo, 1974. HimeÕ 
grafado). 

26. SAO PAULO. Faculdade de Saúde Pública da USP. - Técnica 
de programação local. S.Paulo, 1972 (mimeografado). 

* * * 



ANEXO 1 

(Seção I - BS/DS 75, de 20-4-72) 

A.'I\!E XO XH 

ORIEl?rAÇftO DE SERVIÇO N9 SBE-401.26, de 5 de abril de 1972 

Assrmto: 

A. 1 

Formula plano de ação integ!'ada do ser
viço social e da assistência médica, 
sob a denominação de "ProgTama. Especial 
de Pediatria", e estabelece as nol.'"m3.s pa
ra sua execução. 

OS SEC:RETÁRIOs-EKECUTIVOS DE BE!H•ESTAR E DE ASSIS'It!iCIA MifuiCA, r..o uso 
de suas atribuições, 'baixam a presente Orientação de Serviço destinada a esta ... 
'belecer normas ~erais :para a execução do Progrrur.a Especial de Pediatria (PEP1, 
em cumprimento as determinações contidas na Ordem de _Serviço n<? I.PR--:399·13, de 
20-9-70. -

I - DOS OBJETIVOS DO PROORAMA. ESPECIAL DE BIDIATRIA. (PEPl 

1 - Coordenar medidas que visem ao bem-esta~ e à ~roteção à infân
cia, conjtiga.ndo recursos de natl.lieza médica, ecónômica, pedagogica e social, ten -
do por meta. proporcionar condições .favoráveis ao desenvolvimento fÍsico e psi:" 
cossocial da criança. 

2- Equacionar e propor'soluções para os problemas que impeçam c 
pleno apr~veit~~nto da assistência médica proporcionada pelo rrrrs aos seus 
beneficiários inclUÍdos na faixa etária de O a 4 anoG. 

3 - Complementar a ação familiar, quando houver car~ncia de recur
sos para atender às necessidades da criança, em matéria de saÚde, alimentação, 
nutrição. 

II - DA FINALIDADE 

. 4 - O Programa Especial de Pediatria (PEP) englobará: 

a) tra~nto ~diátrico integTado; 
bc) tratamento social; 

) ação educativa junto aos pais, no 
teção à criança; 

sentido de estimular a pr~ 

d) suplementação de recursos faniliares para possibilitar 
criança condições .favoráveis de desenvolvimento e cresc~nto sadios. 

III .. P.,~ DJi!STINAÇ1í.O DO PROORANA 

\ 
n 

5 - O ProgTful~ Especial de Pediatria (PEP) de:3tina-se ao at~::dJ.
rrento médico-social de crianças, beneficiárias do INPS, na faL~a etária de O 
a 4 anos, matriculadas nas ClÍnicas Pediátricas das Unidades PrÓprias do 
DTPS, em situações definidas como prioritárias no campo redico-social. 
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IV - DOS RECURSCS --------
6 .. A execução do Programa 

ni~as, pondo em prática t~ trabalho de 
za~ão de outros recursos. 

1 ~ ,.. • .L. l d " . t' e!'l.vo_vera aqao :t.n ... egraca e var:Las ec-
eq_uipe m.ultiprofissiomll, com utili-

6. ~ ... A eq_ui_r.e m.ultiprofissional deverá ser formada de: 

a) pessoal técnico 

b) pessoal auxiliar 

Ti'.édico pediatra 
assistente social 
enfcrmeil~a 

odontopediatra 
psicÓlogo 
nutriciçnista 

-auxiliar-de-enfermagem 
auxiliar de se~riços médicos 
se~rià.or administrativo. 

· 6~2 - As instalações e eq_tupaw2ntos a serem utili~•doz são os 
exL;tentes nos prÓprios do TITPS. 

6.3 - A ajuda supletiva será aplicada à clientela do Drograma, 
p:copol'cion.ando-lhe os au:dlion nela compl~c;:;ndidos, ou sejam: 

~~ 
c) 
d) 
e) 
f) 

alimentação; 
medicamento; 
transporte; 
documentação; 

, " protese e o~tese; 
"outros aux.il i os ri. 

6.31 ~ Se~3.o considc~ados prioritariane~te cono 
tlo }SP o::; 3Jroduto::; fornecido::; pela. IndÚstTÜJ. Fm·nacêutica ào TIJTS. 

recurso 

6. h ... Sc:cõ:o utilizados) aincia, os rccn.rsos ccmplcr.'..cntares des-
tinadas '2); 

tic:1:::_; 

ciaic e/ou 

a) 
b) 

c) coMpra de materia.l n.udiCJfisua.l; 

profilá-

d) contratar ou con-,"enc:.cr...nr servi<ps de e...>ttidades 
., .1 t " . . di , . 

se-
ll. an rop:t.cas J.n ::;pe~save;_::; o.o P'.:.'Ogl'&ma. 
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v-

7 • Compete às Coordenações da Assistência ~~dica e de Be~E3tar: 

a) planejar em conjunto, definindo as situações priorit~rias de 
atendimento nos campos médico e social; 

b) controlar e supervisionar o PrograT~ nas respectivas áreas 
de atuação; 

c) indicar os profissionais a que se refere o subitem 6.1 para 
execuqão do Prograrr~, ouvidos os Chefes das Unidades e..'<:ecutivas; 

d) fornecer, nos seus ~~itos de ação, os recursos indispensá
veis ao deserrvolvimento das atividades; 

e) documentar os trabalhos executados nas respectivas unidades, 
para avaliação por parte dos Órgãos. da direção superior das linhas a que per
tençam. 

7•1 • Cumpre, especificamente, à Coordenação de ~Estar sub
meter ~ SBE as propostas de contratos ou conv~nios para execução de servi<fos 
com entida4es sociais e/ou fil~~trÓpicas. . . 

8 - Compete à clínica pediátrica da Unidade ~édico-Assistencial: 

a) selecionar a clientela, a ser atendida pelo Programa Especial 
de Pediatria ( PEP) ; 

b) garantir tratamento médico prioritário e preferencial para 
os clientes selecionados; . 

c) promover a aplicação de medidas profiláticas e preventivas. 

9 ... Compete ao serviço social da Unidade: 

a) determinar a elegibilidade para o tratamento social. do clie_g 
te selecionado ·pela cl!nica pediátrica; 

b) realizar tratamento psicossocial, individua.llnente ou em 
grupo; 

c) orientar a fa.m!lia, ou o responsável pela criança, sobre os 
objetivos e finalidades do Programa; 

d) suplementar os recursos fa.mi.liares, através da concessão de 
Ajuda Supletiva; 

e) desenvolver ação educativa junto aos pais ou · responsáveis, 
no sentido de melhor capacitá-los no·trato da criança; 

f) promover atividades educativas e ~rticipar da ação profi
l.ática e preventiva, desenvolvida pela cl::fnica pediatrica~ 

VI - DO SISTEMA DE FUNCIONPJ.!ETiTO 

10 • A triagem da clientela será feita ]?ela 
com. a rotina prÓpria estabelecida pela Asssessoria da 
vando: 

recepção., de 
CAH Regional, 

a) a fabca etária de O (zero) a 4 ~quatro) ~~os; 

acorde 
obser-

b) as ~rioridades recomendadas à cl~nica pediátrica; 
c) o número de atendimentos fixados para consulta ~dica, du .. 

r~~te o turno de trabalho. 
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10.1 - Ir o cur:mrir::cnto da letn1 11 c 11 do i tem s:::rão levados em 
cont-a a gravi.dade do ca3o e a- cli3"tffi1cia da resic:.ência do ben:::ficiário. 

ll C da ~ .c>• • , • te , .t. , • ... • t ( ~ d . - a oene..~.~c1ar1o l'a seu pron ... uarlo cons vl UJ.uo os :uapressos 
pad.ronizaclos pela SAI.f, no q_ual deve::cá constar o"'oscr-v-a9ão com a data à..?. inclu
sffo da crianqa no Prograr.~ Especial de Pediatria (PSP). 

12 - Nos casos de prirr'..eira consulta, o beneficiário será se..rnpTe en
cwi.11..'1w.do ao consultó1~io médico e, nas vezes su:bseqlientes, conforme o esquema 
tragado: 

a) ao constütÓrio médicoj 
b) ~ sala de imunizações; 
c) ao gabinete do assistente. social. 

12.1 • Os co!Ú.parecimentos de rotina à cl:f.nica ~diátl~ica, sem
pre que poss!vel, deverão ser mensais pa.ra a clientela de ate 1 (mn) ano de 
idade, independente da consulta ~édica marcada. 

12.11 - Os pais ou responsáveis deverão ser esclarecidos 
de que em casos de emergência a criança será atendida independente de marcaqão 
de datas. 

13 - Além dos dados referentes ao atendimento médico e anotação do 
tratamento prescrito ou de exames campleme~uares solicitados, o médico regis
trará no prontuário as recamendaqões a serem cumpridas pelos serviços de en
fermagem e de nutriqão, e/ou o encami~~nto do beneficiário ao assistente 
social. 

14 - O serviço de enfermage..rn. do. cllnica funcionará de acordo com 
as rotinas prÓprias e se responsabilizará pela aplicação das vacinas, cun!prin
d~lhe, ainda, com o de nutriqão, colaborar com o serviço social nos prece• 
climentos compleraentares relacionados com a .l\.juüa Supletiva, no que couber. 

14.l- Depois de cumpridas as recomendações, serão feitas as 
anotaqões no prontuário do cliente, de acordo com a rotina fL~ada. 

15 ~ Ao atender 6 beneficiário, o assistente social preenCherá as 
ficr~s estatisticas emvigor. 

16 O • te t . ~ .- t , . ~ . "h .. ass1s n e soc1al. or~en a1·a os pa1s ou re::;ponsave1s soure o 
Prograr:.a, os procedimentos e utilização dos r;3cm·sos di:::;ponfveis p..."tra o trata~ 
menta da criança beneficiária do TITPS, an.otando n.o prontuário os dados mais 
cignificathros. 

17 .. Para ati11..gir os fins da pros-ro.mação e adeçp..L.."tdo acorny":l-rJ!rurento 
t t .1. 'à ~ . 1 , . .t. t . l .. .1. do ra amen ... o ne4~co-soc~a , o n~clico e o azslsven e soc1a deverao rnan~er per· 

feito entros~_ento$ 

17.1- Ho desenvolvir:'ento do tratan.ento progra.TI'.ado, o assistt:n·· 
te social utilizará a Ajuda Supletiva, na forma das instruções em vigor, deven~ 
do o f.1.édico preencher a parte que lhe couber nos forrmD.ários prÓprios. 
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18 - Nos casos em q_ue seja necessária in~~::::--~ '?~:o :-: ~~ :'_' "~"'-' ··. ~- '~l-1.-?:< 
te poderá contin't.lar a se 'beneficiar do Prcg-.í."S:.'.a, ucsce T-;.2 ·' ~ ,; ;:~L,~~;; .:..·.";"!.c..: 
}:e:r-...ni tarn. a continuidade do tra ta.mento. 

19 - Ao compl.etar 4 (quatro) anos, a crianga será. cl'1.~1i[;?.de. c"'co ?rc"-
g:ra.r.a Especial de Pediatria (PEP), ocasião em. que se processn.ra o. 2:rà:.ie.ção 
final do tratamento médico--social realizado, registrando-o no rront,_:á:riv. 

VII • DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 

20 - As atividades educativas que não se limi~ren à;:; o1·ie~:t~qees 
individuais serão coordei'!.a.das pelo assistente social e .J.eser:-rolvidas er:2 reu· 
niões com grupos de pais ou responsáveis. 

20.1 - Essas reuniões serão realizadas na prÓpria c) .f nicn. ou em 
outro local ade~uado. 

21 - Os técnicos 
magao de palestras e outras 
programação e rotinas. 

do grupo multiprofissional ra~ícip~rão da 
atividades de sentido educativo; :ie 9.ca:-cdo com. a 

2L 1 - As _palestras terão por 
higiene, alimentação, educação 
assuntos correlatos. 

temas ass•.:ntos :relacio!'E.:io3 cor:1 
puericultura, 
liar e outros 

infantil, 

21.11 - O assistente social orge.niza!':Í 1 ainc1.~ grupos de 
maes e, sempre com a participação dos demais técnicos, c"!.esen-.::·o'l:verá. tro.ball1c 
espec!fico, focalizando, princi:pa.J..mente, os seguintes as:;!Cdcs: 

) - d d" t' b" ... . ' . ',. . . _ ~ pn:ven9~o e "~~ ur ~os ~u. ... :-:_-c_,_·;c.:; \ m.:::-yc_psJ.a...s 
agudas, toxicoses~ des~drataqao, d~arre~as, v~tos, etc.); 

b) alimentação adequada (aleitAr='-'-nto !:.e..t<eéú, des
~' formas de proporcionar os nutrientes essenciais à cri3.!1':3.1 et.c. ) ; 

c) Programas de imunizações (BCG, V:>.cino.s tr!pli· 
ce, antivariÓlica, Sabin, contra sarampo, etc.); 

d) cuidados que devel!l. ser disp3nsa.do!:: 3. crie.n::_;r-. 
doente, chamando atenção para as práticas nocivas ~abuso d8 vel~fugos, falta 
de higiene e restrições alirentares prolongadas apo.s a doen~c.). 

22 - O assistente· social colaborare e participa:.·?.~ (h~ c<:>::':P1.~"'1e.s rea· 
lizad.:ls pelos Órgãos de assist~ncia médica do IHPS e :f'o:-ne:::<2r-f d?dcc- i.!lfo:rr:.a
tivos ao Centro de Serviço Social, para a realização r...e ca-;7.'0e-:::...:;.: ;;::.~,.:.::{·~·i'ls o 

educativas, a ser&J. realizadas na. comu..>'Jidade. 

23 • Deverá aL~da o assistente social ranter ccL~~tGs cc~ 
comunidade destinados ao atendimento de criar.ças, notad::LT;en+-..() cc.: e. 
Serviço Especial de SaÚde PÚblica. 

24 - As atividades do Prcgrar..a Especial de Pedio.t:'C'~~ se de.:;'~nvclve· 
rão atra:rés de três etapas: 
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a) prclitll...'1.B.l' ... planejar.1ento da P..cogramação Reeional; 
b) e.:cecutiva - execução da I'j:ogra..rnn.ção com a supervisão das 

Che:'ias do Serviço I·Iédico e do Serviço Social; 
c) avaliação - elaooraqão de relatÓTios das at~_vidadc:: em de. 

::;envolvimento, para anál~se e avaliação pelos respectivos Órgãos da direção 
superior. 

25 • O Progre ... ma Especial de Pediatria (PEP) dever<f ser iaplantado, 
a critério das Coordenações de Assistência Hêc1ica e de Eem-Estar, nas locali
dades que dispo~ de condi~ões técnico-administrativas que gare ... ntru:J. sm exe
cução. 

25.1 - As presentes normas serão adequadas às condições 
no que se refere aos recm~sos técnico-administrativos d"ispon!veis e às 
gorias profissionais para a composiç:ão da equipe. 

locais 1 

cate-

26 - As d.ÚVid.as sobre· a aplicáqão deste ato ou a;;; que . ::;tD.:-girem 
õ.urante a e,.'(ecução do Programa. deverão ser subir.etidas às Secretarias de Bem
-Estar e de Assistancia r.Iédica, que as elucidarão . no::; a::;pcctos referente::; as 

, d tA • suas areas e compe enc~~. 

27 .. A presente Orientação de Serviço entrará em vigor na data da·-----
su.a publicação,~ ficando revogada a ODS n<: S:BE-401. 23, de 18 de maio de l.91l· . . . ,. 

Confere com o original - Em 20-4-"(2. 

(aa) José Vital 
SEX!RETÁRIO-EXEX::UTIVO DE 

BEM-ESTAR 

, . . -
Joaquim Jose do Amaral Castelloes 

SECRETÁRIO-EY.:EX::UTIVO DE 
ASSISTftNCIA MÉDICA 

- // 
- - ===~::::'"""""""?~---· . /~--. 7 

<.._,: :::::s,;·:::___:_----:::> <:"' r-· . /. 
1_yY,,,. ~ 

Resp. p/Chefia do Serviço de Divulgaç3:o 
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ANEXO 2 

CONSEQUENCIAS CLfNICAS DA DESNUTRIÇÃO 

"DEFICITS 11 DOENÇAS 

Desnutrição (doença) 

Avitamlnoses 

Motor ~~nemias 

pondera~ ~Tuberculose 
estaturai~.DESNUTRIÇ~O •Infecção digestiva 

psfquico~ ~Desidratação 
Intelectual.;' ~~Verminoses 

Infecções respiratórias 

Protozooses 

Viroses 

FONTE: MARQUES~ A.N. - Desnutrigão na infância. Pediat. mod. 1 

8 (12) : 6 - 19~ 19'14. 



ANEXO 3 

ALGUNS FATORES DE ALTO'RISCO NA DESNUTRIÇAO 
PROTEICO-CALORICA NA INFANCIA 

Criança de baixa idade 

Gêmeos. Baixo peso ao nascer. Algumas anomalias 

nitas, por exemplo, fenda palatina. 

Desenvolvimento deficiente (curva de peso; outros 

dices antropométricos). 

Sinais de desnutrição. 

... 
cong~ 

Tn 

Infecções (sarampo, diarréia, coqueluche; nao 

dos) • 

imuniza 

Antecedentes familiares de doenças (genéticas, 

licas, Infecciosas e outras). 

Mãe 

Doença materna e desnutrição. lnfecçõ~s. 

Idade materna. Competência materna 

Fatores sócio-econômicos e culturais 

Práticas de desmame precoce ou repentino 

Hábitos alimentares 

Trabalho da mae 

Nfvel econômico (renda familiar) 

Condições de habitação 

Nfvel de escolaridade 

Famfl ia numerosa (número de Irmãos) 

metabó 

Famflia incompleta (ausência ou suporte inadequado p~ 

1 o pai ) 

Morte ou ausência de mae 

Criança abandonada 

Alcoolismo 

FONTE: PROTEIN ADVISORY GROUP OF THE UNITED NATIONS 
SYSTEM~ 1972. Ne~ York~ 1972 ( PresahooZ 
ChiZd~ doa. 1.14/26). (adaptaçio). 

A.3 
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