O PAPEL DOS CUIDADOS
PRIMÁRIOS NA
FORMAÇÃO DO
PEDIATRA

Joaquim Carlos Van-Dúnem
07. Novembro 2017

CUIDADOS PRIMÁRIOS
Na perspectiva da medicina comunitária
Atenção integral racionalizadora e hierarquizante,
através de uma rede de serviços de ambulatório com
alcance completo, centralizada em um hospital (se possível
relacionado a uma escola médica), prevendo a participação da

população

tanto

na

detecção

de

problemas

comunidade, quanto na execução das acções de saúde.

na

CUIDADOS PRIMÁRIOS
Na perspectiva da medicina comunitária
1. Partia dos conceitos de multicausalidade e de enfoque
de risco, reforçando-se a atenção materno - infantil.

2. A prática da puericultura perdeu espaço para a doença.
3. As acções de saúde foram sistematizadas em normas
de atendimento para os actos médicos e para os
procedimentos não médicos, priorizando determinadas
populações ou patologias.

CUIDADOS PRIMÁRIOS
Na perspectiva da pediatria social
Está preocupada com as influências sociais, políticas,
ambientais e familiares sobre a saúde da criança, nos planos
populacional e individual.
Ela não é separada da pediatria tradicional, mas incumbe-se dos

seus contextos social e familiar.
Permite aos profissionais da saúde da criança olhar além do
processo da doença na criança, (individualmente) e dirige-se aos
principais determinantes sociais da saúde-doença na infância.

CUIDADOS PRIMÁRIOS
As políticas posteriores do UNICEF e da OMS priorizaram
o combate à mortalidade infantil, incorporando no seu
discurso a determinação social do processo saúde-doença
e a necessidade de ampliação da assistência até a
adolescência.
Suas ações, contudo, dirigiram-se basicamente para:
1. o combate da doença diarreica (através da terapia
de reidratação oral).
2. a monitorização do crescimento e do
desenvolvimento.
3. o estímulo ao aleitamento materno.
4. o cuidado com a alimentação e a vacinação.

UTILIDADE DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS NA
FORMAÇÃO DO PEDIATRA
Permitir responder à necessidade de formação de pediatras
gerais com enfoque numa formação mais generalista.
As experiências em ambiente comunitário permitem:
a. Aprendizagem em ambiente de baixa complexidade
b. Gestão prática dos problemas no ambiente da

comunidade
c. Colaboração entre os pacientes e as equipas de saúde
d. Advocacia para os principais “problemas de saúde”
das crianças

UTILIDADE DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS NA
FORMAÇÃO DO PEDIATRA
Melhorias obtidas em consequência do processo de
mobilização da comunidade, nomeadamente:
1. a canalização de córregos
2. a melhoria da situação de imunização das crianças através de

campanhas de vacinação realizadas in loco
3. a instalação de um telefone comunitário
4. a formação de oficinas de costura
5. a implementação de acções de promoção e prevenção de

saúde através de instituições públicas de ensino localizadas
próximas à comunidade

AS EXPERIÊNCIAS DE ALGUNS PAÍSES
ESPANHA
A Comissão Nacional da Especialidade de Pediatria elaborou um programa –
ratificado pelo Conselho Nacional de Especialidades Médicas- que contempla
que o interno de pediatria deve formar-se em duas áreas específicas:
1. Área Clínica

2. Área de Pediatria Social e Saúde Pública

Na prática:

95% - Actividade clínica e de investigação
05% - Actividade no ambiente de Cuidados Primários

Necessário programa formativo estruturado com conteúdo, objectivos e
tempo de formação bem definido.
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EM CONCLUSÃO
O PAPEL DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS NA FORMAÇÃO DO
PEDIATRA
Finalidade de capacitar o aluno para o desenvolvimento
de acções educativas e preventivas na área de saúde da
criança na comunidade.
As actividades educativas e assistenciais são
desenvolvidas visando a formação de profissionais de
saúde mais comprometidos com a melhoria das condições
de saúde e de vida de sua comunidade.
É importante que seja valorizado o papel da família e
das condições reais de vida da criança sobre a saúde
infantil, e se compreenda assim o seu próprio papel social
na comunidade.

EM CONCLUSÃO
O PAPEL DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS NA FORMAÇÃO DO
PEDIATRA
A participação na educação para a saúde na comunidade,
valorizando-a enquanto processo contínuo permite estar
sempre atento ao importante papel do médico: o de
promoção e protecção à saúde, e não apenas de
intervenção quando as doenças já estão presentes.
É uma alternativa para estender a assistência de saúde ao
domicílio, resultando numa valorização maior da família.

Prevenir e tratar
O mais cedo possível
O mais próximo possível
O mais barato possível
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