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Resumo executivo

A mortalidade neonatal contribui consideravelmente na mortalidade infantil na Região da
América Latina e Caribe (ALC) e é um obstáculo para a realização das Metas de Desenvolvimento
do Milênio. A mortalidade neonatal na ALC é estimada em 15 por 1.000 nascidos vivos.
Correspondem à mortalidade neonatal 60% das mortes infantis e 36% de mortalidade em
menores de 5 anos. Nascem na região da ALC quase 12.000.000 crianças por ano. Cada ano,
400.000 morrem antes de completar 5 anos; 270.000 antes de completar 1 ano; e destes, 180.000
morrem em seu primeiro mês de vida. A maioria desses óbitos é evitável, existindo intervenções
econômicas bem documentadas.
Embora as taxas de mortalidade infantil tenham diminuído na Região, as tendências da
mortalidade neonatal não mostraram praticamente nenhum progresso nos últimos dez
anos. Essa estagnação deve-se em parte à falta
de programas especificamente orientados aos
recém-nascidos; tem acontecido o contrário,
o foco tem sido concentrado nos lactentes e
crianças mais velhas. As causas de morte neonatal na Região da América Latina e Caribe
incluem infecções, asfixia, prematuridade e
malformações congênitas. Embora algumas
sejam causas diretas, outras, como na maioria
dos casos de prematuros e baixo peso ao nascer, podem ser fatores predisponentes. Vários
fatores subjacentes também contribuem na
má saúde neonatal, inclusive as desigualdades
no acesso à assistência de saúde, a baixa porcentagem de nascimentos assistidos por parteiras habilitadas e a má saúde materna.
Esta estratégia regional para reduzir a
mortalidade e a morbidade neonatal é a
culminação de um esforço colaborativo

que começou no Dia Mundial da Saúde no
ano 2005 e que incluiu vários países latinoamericanos, bem como o apoio do Grupo de
Trabalho Interinstitucional, composto pelos
representantes da Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS/OMS), do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), da Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID), das organizações
ACCESS, BASICS, CORE e Saving Newborn
Lives (SNL)/Save the Children/EUA.
A estratégia tem por objetivo destacar e
promover intervenções baseadas na evidência
com respeito a atenção ao recém-nascido
nas comunidades e através dos serviços de
saúde, dando ênfase aos grupos da população
mais vulneráveis e marginalizados. Como as
intervenções implementadas para reduzir
a mortalidade materna também reduzem a
mortalidade neonatal e melhoram a saúde do
recém-nascido, a estratégia baseia-se na estreita
conexão entre a saúde do recém-nascido e a
saúde da mãe.
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qualidade dos serviços de saúde, fortalecendo
a atenção primária e os níveis de referência;
4) proporcionar uma atenção de saúde eficaz,
integrada e culturalmente apropriada; 5) atualizar e fortalecer as competências da força de
trabalho em saúde; 6) promover intervenções
para capacitar indivíduos, famílias e comunidades; e 7) desenvolver um sistema de vigilância, monitoramento e avaliação para avaliar
progresso.

Sdenka Cespedes

Apoiada nas lições aprendidas, a estratégia
proposta é enfocada nas intervenções baseadas na evidência, abrangendo o setor completo, para: 1) criar um ambiente propício para
formular e promover políticas públicas efetivas em todos os níveis, usando o modelo da
atenção contínua à saúde materna, neonatal e
infantil (SMNI) e dando destaque ao recémnascido e especial ênfase à comunidade; 2) estabelecer vinculações entre diferentes programas; 3) melhorar a capacidade de resposta e a

Levar o bebe para contrôle nos
primeiros tres dias de vida.
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1. Introdução

O nascimento de uma criança é um evento que merece ser conmemorado com alegria. Porém,
este não é o caso em milhares de lares pobres da América Latina e do Caribe (ALC), onde uma
nova vida acaba com freqüência muito cedo ou vem carregada de problemas de saúde.
A Região da ALC apresenta uma considerável
desigualdade entre países e também dentro
deles mesmos. As populações urbanas e rurais
pobres, os indígenas e os grupos de origem
africana têm baixas taxas de alfabetização,
reduzido acesso às infra-estruturas básicas e
cobertura insuficiente de serviços essenciais
de saúde materna, neonatal e infantil. As
desigualdades são agravadas com freqüência
nas populações marginalizadas que ocupam o
mesmo espaço. Por exemplo, na Bolívia e na
Guatemala, quase a metade da população pobre
é indígena; e no Brasil, os descendentes de
africanos representam a metade da população
pobre.1 Embora a Região tenha feito grandes
avanços na redução da mortalidade infantil
e neonatal, a elevada taxa de mortalidade de
recém-nascidos em muitos países da ALC não
melhorou na medida esperada.2,3 Por exemplo,
a taxa de mortalidade neonatal (TMN) da
Bolívia decresceu num 34% entre 1994 e 2003,
mas continua sendo uma das mais elevadas da
Região.4 No Haiti, a TMN diminuiu somente
um 19%; contudo, continua sendo alta, com
32 mortes por 1.000 nascidos vivos.5
A estratégia neonatal proposta para a Região
é a culminação de um esforço colaborativoque começou no Dia Mundial da Saúde de

2005, durante um seminário do Dia Mundial
da Saúde, em Washington, D.C. O seminário explorou diferentes maneiras de melhorar
a saúde dos recém-nascidos e reuniu representantes dos ministérios de saúde de 16 países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba,
El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana,
Haiti, Honduras, Nicarágua, Paraguai, Peru,
República Dominicana e Uruguai). Essa colaboração regional em curso é apoiada pelo
Grupo de Trabalho Interinstitucional, composto pelos representantes da Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), do
Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), da Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional
(USAID), das organizações ACCESS,
BASICS, CORE e Saving Newborn Lives
(SNL)/Save the Children/EUA.
A estratégia para reduzir a mortalidade e
a morbidade neonatal na América Latina
e no Caribe, tem por objetivo promover
intervenções baseadas na evidência na atenção
ao recém-nascido em comunidades e através
dos serviços de saúde, dando especial ênfase
aos grupos da população mais vulneráveis
e marginalizados. Como as intervenções
implementadas para reduzir a mortalidade
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esforços para melhorar a saúde do recémnascido. Proporciona também orientação
para as organizações de base comunitária,
organizações não-governamentais, sociedades
científicas e doadores de recursos que queiram
ser parte dos esforços regionais para melhorar
a saúde da mãe e do recém-nascido.

Christian Lombardi

materna também reduzem a mortalidade
neonatal e melhoram a saúde do recémnascido, a estratégia está baseada na estreita
conexão entre a saúde do recém-nascido e
a saúde da mãe. Este documento oferece
aos formuladores de políticas e autoridades
sanitárias, uma orientação para estabelecer
prioridades, mobilizar recursos e coordenar

Dar ao bebe exclusivamente leite materno
na primeira hora de vida
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2. Iniciativas de contexto e de apoio

2.1 Estratégias globais
Desde a Cúpula do Milênio de Nações Unidas no ano 2000, a comunidade internacional elevou
a níveis sem precedentes seu compromisso para com a realização das Metas de Desenvolvimento
do Milênio (MDM), apoiando iniciativas internacionais, nacionais e locais que visam reduzir a
morbidade e a mortalidade de mães, recém-nascidos e crianças. A quarta meta (MDM-4) visa
à redução da mortalidade de crianças menores de 5 anos em dois terços, entre 1990 e 2015.
A quinta meta (MDM-5) concentra-se na redução da taxa de mortalidade materna em três
quartos, durante o mesmo período.
O Relatório Mundial da Saúde de 2005, Para
que Todas as Mães e Crianças Contem, foi
lançado no Dia Mundial da Saúde em Nova
Déli, Índia, e postula um novo enfoque para
salvar a vida das mães, dos recém-nascido
e das crianças.6 O relatório é um estudo
dos obstáculos de saúde enfrentados pelas
mulheres antes e durante a gravidez, no
parto e no período posterior, para elas e seus
filhos. Entrega especial atenção aos recémnascidos, cujas necessidades específicas não
têm sido abordadas adequadamente, com a
separação dos programas de saúde materna e
infantil. Após o Dia Mundial da Saúde do ano
2005, a Parceria Global pela Saúde Materna,
Neonatal e Infantil (PGSMNI) convocou um
fórum que reuniu altas autoridades sanitárias,
organismos internacionais, parceiros no
desenvolvimento e entidades da sociedade
civil. Os participantes firmaram, na resultante
Declaração de Déli, um compromisso com a
saúde materna, neonatal e infantil.

A PGSMNI, oficialmente lançada em setembro de 2005, define um marco na
crescente ênfase global na saúde materna,
neonatal e infantil. O objetivo da parceria
é coordenar e intensificar ações nas esferas
nacionais, regionais e mundiais para apoiar
as MDM 4 e 5 e salvar a vida de milhões de
mulheres e crianças com a ampliação do acesso
a intervenções econômicas provadas.

2.2 Estratégias regionais
Apesar dos numerosos desafios, houve um
progresso significativo na Região da América
Latina e do Caribe no tocante à melhoria
da saúde materno-infantil; esse progresso,
porém, tem sido desigual. A Estratégia
Regional para a Redução da Mortalidade e
da Morbidade Materna, lançada em 2002,
promove intervenções chaves para reduzir
a morbidade e mortalidade materna.7 As
estratégias e intervenções implementadas
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para reduzir a mortalidade materna reduzirão
também a mortalidade neonatal e melhorarão
a saúde do recém-nascido significativamente.
Os governos nacionais da América Latina e
do Caribe apoiaram as Metas 4 e 5—reduzir
a mortalidade materna e a de menores de 5
anos—na declaração da Cúpula do Milênio
das Nações Unidas de setembro de 2000.8 Para
ajudar a enfrentar a generalizada desigualdade
na Região, a OPAS/OMS, em colaboração
com seus parceiros, está trabalhando para na
cobertura universal das intervenções de saúde
materna, neonatal e infantil.9
A quarta Meta do Milênio, que pede uma
redução da mortalidade infantil em dois
terços, só pode ser atingida na Região se
houver uma redução importante (aproximadamente um 50%) da mortalidade
neonatal. Estudos mostram que é possível
reduzir a mortalidade infantil melhorando
a saúde neonatal, mediante intervenções de
atenção de saúde simples, de baixo custo e
baseadas em experiências que deram certo.10
Para que os países da ALC consigam reduzir
a mortalidade infantil e a neonatal através
dessas intervenções comprovadas, será preciso
resolver as graves desigualdades de acesso à
atenção na Região.
Embora tenha havido progresso, a maioria
dos programas de saúde materno-infantil na
ALC é orientada para as mães, os lactentes
e as crianças, dando, porém, limitada ênfase
ao neonato. Contudo, vários países, como o
Brasil, o Chile, Cuba, a República Dominicana
e o Uruguai, criaram um cargo nacional de
coordenador da atenção neonatal nas unidades
de saúde da criança desenvolvendo um pacote
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específico de intervenções de saúde para os
recém-nascidos.
Muitos países da ALC estão reformando seus
sistemas de saúde, com o fim de aumentar
o acesso à atenção de saúde para as crianças
menores de 5 anos. Durante a década
passada, Argentina, Bolívia, Brasil, Equador,
Guatemala, República Dominicana e o
Peru instituíram programas para melhorar o
acesso e o uso dos serviços materno-infantis.
O programa de Saúde da Família (PSF), do
Brasil, assegura a implementação de uma série
de programas de saúde como o Programa de
Saúde da Criança e o Pacto Nacional pela
Redução da Mortalidade Materna e Neonatal.
Esses programas procuram reduzir as taxas de
mortalidade materna e neonatal num 15% ao
ano em 2006 e em 75% até o ano 2015. O
Programa para a Humanização no Pré-natal
e Nascimento, do Ministério da Saúde do
Brasil, visa melhorar o acesso, a cobertura e a
qualidade da atenção pré-natal, ao parto, no
pós-parto e ao recém-nascido.11
Na Bolívia, o governo nacional vem
executando programas de seguro desde 1996,
para aumentar o acesso aos serviços de saúde
materna, neonatal e infantil. O primeiro
deles, o Programa de Seguro Nacional para
Mães e Crianças (SEMC), tinha por objetivo
reduzir a mortalidade materna e a mortalidade
em menores de 5 anos num 50%. A meta do
programa era melhorar e aumentar a utilização
do serviço de SMI, reduzindo as barreiras
econômicas. No Equador, o programa
Maternidade Livre, que surgiu da lei nacional
de atenção de saúde materno-infantil gratuita,
é outro bom exemplo do crescente acesso e
utilização dos serviços materno-infantis.
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2.3 A morte neonatal na Região da
ALC
Na Região da ALC nascem quase 12.000.000
bebês por ano. A cada ano, 400.000 morrem
antes de completar os 5 anos de idade; 270.000
antes de completar 1 ano; e destes, 180.000
morrem durante seu primeiro mês de vida.12 A
mortalidade neonatal na América Latina e no
Caribe (definida como a morte durante os 28
primeiros dias de vida)13 é estimada em 15 por
1.000 nascidos vivos, variando de 14 (América
do Sul) a 19 (Caribe) por 1.000 nascidos
vivos.14 Na Região, a taxa de natimortos é
próxima da taxa de mortalidade neonatal.15, 16
A mortalidade de recém-nascidos representa
60% dos óbitos infantis e 36% das mortes
de menores de 5 anos, sendo que a maioria
dessas mortes é evitável.17, 18, 19, 20 As taxas de
mortalidade são mais elevadas no Haiti, na
Bolívia e na Guatemala, onde as cifras são 5 a
6 vezes maiores do que nos países com as taxas
mais baixas de mortalidade, como o Chile, a
Costa Rica, Cuba e o Uruguai.21
Embora as proporções exatas variem nos diferentes países, principalmente naqueles países
onde a taxa de mortalidade infantil (TMI)
não é extremamente elevada, aproximadamente dois terços das mortes infantis ocorrem
no primeiro mês de vida. Desses óbitos, dois
terços ou mais ocorrem na primeira semana
de vida e, entre estes, quase dois terços nas primeiras 24 horas.22, 23
Embora as taxas de mortalidade infantil
tenham diminuído na Região, as tendências
da mortalidade neonatal não mostraram
praticamente progresso algum nos últimos
dez anos. Essa estagnação é devida em parte à
falta de programas especificamente orientados

para os recém-nascidos; acontecido o
contrário, o foco tem se concentrado nos
lactentes e crianças mais velhas. Vários fatores
subjacentes também contribuem na má saúde
neonatal, inclusive as desigualdades no acesso
à assistência de saúde, a baixa percentagem de
nascimentos assistidos por parteiras habilitadas
e a má saúde materna.

2.4 Causas de morte neonatal
As causas de morte neonatal na Região da
América Latina e do Caribe no ano 2004
incluem infecções (32%), asfixia (29%), prematuridade (24%), malformações congênitas
(10%) entre outras (5%).24
Embora algumas sejam causas diretas, outras,
como na maioria dos casos de prematuridade
e baixo peso ao nascer, podem ser fatores
predisponentes. Segundo a estimativa da
OPAS, aproximadamente 9% dos recémnascidos na ALC sofrem de baixo peso ao
nascer (menos de 2.500 g ao nascer).25 O baixo
peso ao nascer está estreitamente associado
com o aumento da morbidade neonatal,
estimando-se que entre 40% e 80% das
mortes de lactentes que ocorrem no período
neonatal são associados com essa condição.26
Um fator que complica a identificação correta
de lactentes com baixo peso ao nascer é que
as crianças nascidas nas casas com freqüência
não são pesadas.
A proporção de mortes supostamente devidas
à prematuridade requer uma avaliação mais
cuidadosa. A prematuridade em si mesma
é causa primária de morte em um número
limitado de recém-nascidos extremamente
prematuros. A maioria morre devido as
complicações como sépsis, que pode ser
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contraída na casa ou no hospital, problemas
respiratórios e asfixia ao nascimento.27 O
diagnóstico correto de prematuridade é
particularmente difícil, principalmente a nível
comunitário e em centros mais periféricos,
onde a avaliação da idade gestacional
freqüentemente é inexata.
Não há dúvidas, porém, de que o baixo peso
ao nascer e a prematuridade constituem
fatores muito importantes que predispõem à
morbidade e à mortalidade, razão pela qual é
necessário abordá-los, particularmente com
respeito a sua associação com a saúde materna.
Embora o ideal seja a prevenção e existam
causas evitáveis já conhecidas, esta área tem
suscitado vários desafios. Em conseqüência,
é essencial melhorar tanto a saúde materna e
a qualidade da assistência pré-natal como o
manejo dessas crianças pequenas, incluindo
o acréscimo da atenção de apoio ao recémnascido, como o estilo de atenção canguru
(contínuo contato de pele com pele entre o
lactente prematuro e a mãe), atenção extra
para prevenção de infecções e apoio durante
o aleitamento, incluindo métodos alternativos
de alimentação oral até que a amamentação
total possa ser estabelecida.
Outras causas indiretas na mortalidade neonatal incluem fatores socioeconômicos tais
como pobreza, baixo nível de instrução, especialmente da mãe, falta de empoderamento,
acesso precário aos serviços de saúde e práticas
tradicionais nocivas. Entre os pobres rurais e
urbanos, em outras comunidades marginalizadas e nas populações indígenas e de ascendência africana, a mortalidade neonatal é desproporcionalmente elevada.
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2.5 Fatores maternos que afetam a
saúde neonatal
O bem-estar de um recém-nascido depende
em grande medida da saúde da mãe. O risco de
morte da mãe na América Latina e no Caribe
é 1 em 130. Em contraste, nos países mais
desenvolvidos, como o Canadá, o risco é de 1
em 7.750.28 Nos países em desenvolvimento,
a morte da mãe no parto pode levar à morte
posterior da criança.
Os fatores maternos que afetam a saúde neonatal incluem desnutrição da mãe, idade da
mãe (menos de 18 ou mais de 35 anos); uma
paridade maior a 5, intervalos curtos entre
partos (menos de três anos entre as gestações),
hemorragia do terceiro trimestre e complicações do parto (parto prolongado ou obstruído). Outros fatores que afetam a sobrevivência
dos recém-nascidos compreendem infecções
maternas tais como infecções sexualmente
transmissíveis (incluindo infecção por HIV/
AIDS e sífilis) e outras infecções, como as das
vias urinárias e malária. Também são fatores
importantes o baixo nível de instrução materna, um regime alimentar deficiente, recursos
limitados e acesso inadequado aos serviços de
saúde, atenção deficiente durante o parto, o
parto em si e o pós-parto, assim como o pouco poder de tomar suas próprias decisões. A
anemia falciforme é um transtorno genético
encontrado num 5% das populações, principalmente naquelas de ascendência africana, e
pode ser evitada com a implantação de programas de triagem e aconselhamento genético
para as mulheres.
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3. Lições aprendidas e o contexto da ALC

Nos últimos anos se publicaram vários documentos sobre intervenções baseadas na evidência,
econômicamente viavéis para melhorar a saúde do recém-nascido. As intervenções chaves
foram resumidas numa recente série da Lancet sobre sobrevivência neonatal.29, 30Algumas dessas
intervenções são aplicáveis a níveis específicos, estabelecimentos de saúde e comunidades, e em
alguns casos, ambos. Listas integrais estão disponíveis para que os países possam examinar e
adaptar para suas necessidades locais.31, 32, 33

3.1 Reforma dos sistemas de saúde
Muitos países da ALC estão passando por
reformas nos sistemas de saúde para aumentar
o acesso e uso de serviços de saúde de
qualidade. Uma das barreiras identificadas
em muitos países são as tarifas que os usuários
pagam para obter acesso a serviços básicos de
saúde materna e neonatal; este é um problema
crítico especialmente para as populações
pobres e mais vulneráveis. Além disso, não
existem modelos culturalmente apropriados
de atenção, nem estratégias de extensão para
fazer face às barreiras geográficas, assim como
escassez de serviços de saúde de qualidade.

dico nacional para mães e crianças (Bolívia)
e programas de maternidade livre (Equador).
Outros países estão pondo em prática estratégias de extensão tais como brigadas itinerantes,
farmácias comunitárias e redes de trabalhadores comunitários de saúde (TCS) (Guatemala,
Bolívia e Nicarágua, entre outros). Devido à
estreita conexão entre a saúde da mãe e a do
recém-nascido, foi ampliado o atendimento
obstétrico essencial (AOE), passando a incluir
a atenção neonatal essencial (Honduras, Peru
e Paraguai, entre outros) incorporando requerimentos de pessoal capacitado, provisões,
apoio das comunidades e referências.

3.2 Atenção contínua
Para abordar os obstáculos financeiros, culturais e estruturais na atenção de saúde para
mulheres e crianças, alguns países da Região
estão levando a cabo processos de reforma
bem-sucedidos orientados ao acesso de serviços de saúde materno-infantil de qualidade.
Essas reformas se concentram na continuidade da atenção com vistas à saúde de mulheres
e crianças (Brasil), iniciativas de seguro mé-

A abordagem da saúde do recém-nascido no
contexto da saúde materna, neonatal e infantil
representa uma mudança crítica, da prestação
de serviço fragmentada a um enfoque holístico
e integrado. Esse enfoque na atenção contínua
concentra-se nas necessidades de saúde das
mães e dos bebês antes da concepção, durante
a gravidez, no parto e no período pós-natal,
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e requer uma coordenação entre a família, a
comunidade e os serviços de saúde onde as
mulheres e crianças podem receber atenção.
Em escala mundial, o modelo de atenção
contínua foi adotado pela OMS e pela Parceria
para a Saúde Materna, Neonatal e Infantil
como essencial para a sobrevivência e o bemestar das mães e dos recém-nascidos. O recémnascido não pode ser visto separado da mãe,
e a responsabilidade pela sobrevivência do
recém-nascido recai no atendente qualificado
que cuida tanto da mãe como do recémnascido durante as horas críticas que seguem
ao nascimento ou em um TCS bem preparado,
quando não está disponível um atendente
habilitado.34 Tudo parece indicar que a
primeira semana de vida é a mais vulnerável no
que se refere ao risco de mortalidade neonatal;
e que as primeiras 24 horas de vida podem
determinar a sobrevivência de uma criança.
Em países onde a TMI não é extremamente
elevada, cerca de dois terços das mortes de
lactentes ocorrem no primeiro mês de vida.
A integração das intervenções de saúde entre o
lar e o serviço de saúde é essencial para fazer face
aos óbitos no período neonatal, já que muitos
nascimentos ocorrem nos lares e os bebês
nascidos naqueles serviços freqüentemente
recebem alta en forma prematura. O apoio
com amamentação imediata e exclusiva, a
manutenção do recém-nascido abrigado, o
retardamento do primeiro banho, o controle
essencial da asfixia, a prevenção de infecções,
a atenção extra para bebês com baixo peso
ao nascer e a atenção do lactente doente são
importantes para manter os recém-nascidos
em boa saúde. Um grande número de fatores
socioculturais influencia a atenção da mãe e do
recém-nascido no lar e nos serviços de saúde. A
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comunicação, mobilização da comunidade e as
estratégias de empoderamento são necessárias
para promover comportamentos saudáveis
relacionados com a atenção preventiva básica
e para motivar a busca da atenção apropriada.
Apesar dos esforços de promoção da saúde e
prevenção de doenças, é possível que os bebês apresentem problemas de saúde em razão
dos quais a família precisa buscar atenção de
um provedor apropriado. Os problemas de
saúde eventuais resultam numa alta demanda
comunitária de tratamento e essa necessidade
comum pode ajudar a mobilizar a comunidade no sentido de insistir na melhoria da prestação de serviços. Para ajudar nos esforços de
mobilização da comunidade, são necessários o
efetivo empoderamento, a participação—incluindo a atuação comunitária no planejamento dos programas de saúde da mãe e do
recém-nascido—, e as estratégias de comunicação. Provedores fortalecidos que possuem
habilidades interpessoais e interculturais, e
o uso eficaz dos métodos de comunicação e
meios massivos e integrados de divulgação
podem ajudar a promover condutas saudáveis
no lar e fomentar a busca de atenção apropriada, tudo isso podendo resultar numa redução
da mortalidade neonatal.

3.3 Prestação de assistência ao
recém-nascido
Os países têm diferentes maneiras de preparar
parteiras capacitadas. Por exemplo, o Chile,
o Equador, o Paraguai, o Peru, o Uruguai, a
Argentina, os Estados Unidos e Canadá têm
programas universitários de enfermagem obstétrica de quatro a cinco anos. Além disso,
todos os países fazem treinamento de enfermagem e outros proporcionam às enfermei-
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ras especialização em obstetrícia. Os países
anglófonos do Caribe—Jamaica, Trinidad e
Tobago e a Guiana—fizeram especiais esforços para continuar oferecendo programas básicos de obstetrícia. Esses programas incluem
treinamento em atenção institucional à mãe e
ao recém-nascido e são baseados no modelo
de “atenção contínua”. Já se demonstrou que
a disponibilidade e a atenção do recém-nascido por parteiras e enfermeiras são fatores
críticos na redução da mortalidade neonatal.
Contudo, muitos países da ALC ainda não
têm programas de treinamento de enfermeiras obstétricas profissionais (por exemplo,
Guatemala e Bolívia).
Se a adequada atenção ao parto é insuficiente
em alguns países, a atenção pós-parto
apresenta desafios ainda maiores. Por exemplo,
de acordo com recentes dados do Peru, 3
de cada 10 mulheres deram à luz em casa, e
mais da metade dessas mulheres (54%) não
receberam atenção pós-natal alguma.35 Na
Bolívia, somente 25% de todas as mulheres
que tiveram bebês receberam atenção pósnatal.36 O não recebimento de atenção após
o parto representa uma situação de alto risco,
uma vez que ocorre uma alta incidência de
complicações no período pós-parto, tanto
para a mãe como para o recém-nascido.
É possível que não só a qualidade da atenção
seja inadequada mas também imprópia a
forma de marcar, em termos de tempo, as
consultas. Freqüentemente, as mães e os bebês
são convidados a voltar ao centro de saúde
quatro a seis semanas após o parto, embora
em alguns países eles sejam chamados a
comparecer antes desse prazo. Isso, porém, não
considera o crítico início do período pós-parto

da primeira semana de vida, quando ocorre a
maioria das mortes maternas e neonatais.
As mães e seus bebês freqüentemente recebem
a alta dos hospitais e serviços de saúde dentro
das 6 a 12 horas após o parto, quando
ainda é alta a probabilidade de contrair
uma complicação potencialmente mortal.
É essencial que as mães e os recém-nascidos
recebam atenção pós-natal o antes possível,
dentro dos três dias após o parto, quer num
serviço de saúde, quer em casa, para prevenir
ou controlar os problemas durante esse período
vulnerável. Geralmente, não existem padrões
e protocolos para a atenção de bebês de alto
risco, como os prematuros e os lactentes com
baixo peso ao nascer, ou os bebês submetidos
a ressuscitação. Em alguns países da ALC, as
práticas culturais em relação ao parto e ao
pós-parto tendem a manter as mães e os bebês
isolados dentro de seus lares por períodos de
até seis semanas. A falta de poder de decisão da
mulher, a falta de consciência das necessidades
da mãe e do recém-nascido, as dificuldades de
transporte e a má qualidade da atenção em
certo estabelecimentos de saúde constituem
outras barreiras na utilização dos serviços.
As taxas de mortalidade neonatal são mais
elevadas nos países onde os nascimentos
ocorrem principalmente no lar. A maior
proporção de partos em domicílio, como
indicam as pesquisas demográficas e de saúde,
é observada no Haiti (77%), na Guatemala
(60%), em Honduras (44%), na Bolívia (40%)
e na Nicarágua (33%).37 Esses nascimentos
são com freqüência atendidos por parteiras
tradicionais ou, em algumas comunidades,
simplesmente por um membro da família.
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Infelizmente, sem contar nos países onde a
TMI diminuiu consideravelmente, mesmo
a atenção básica essencial ao recém-nascido
é inadequada, principalmente nos centros
periféricos ou de primeiro nível, onde pode
não haver prevenção de infecções e manejo da
asfixia. Um dos desafios, mesmo nos hospitais
de maior complexidade, é a ocorrência de
infecções adquiridas no hospital, que podem
contribuir significativamente na causa da
mortalidade e a morbidade neonatal.
A atenção obstétrica essencial foi ampliada na
Região, em países como o Paraguai e a Bolívia,
para incluir a atenção neonatal essencial, no
que é denominado Atenção Obstétrica e
Neonatal Essencial (AONE). Esse modelo
ampliado de atenção inclui monitoramento da
temperatura corporal da criança e o tratamento
com antibióticos específicos para sépsis, entre
outros componentes. A implementação da
AONE exige pessoal capacitado, os materiais
necessários, apoio da comunidade e, onde
for preciso, um plano de emergência para o
encaminhamento a um estabelecimento com
serviços de AONE mais abrangentes. Os
componentes da AONE básica e ampla são
indicados no Apêndice 2 e devem ser aplicados
onde forem viáveis.
A nível global, foram comunicados outros
métodos bem-sucedidos de atenção ao
recém-nascido. É importante aprender das
experiências de outros países e identificar
aquelas que possam ser adaptadas na região
da ALC. O modelo da organização SEARCH
na Ásia foi instituído por trabalhadores
comunitários de saúde ligados a parteiras
tradicionais e incluía tanto a atenção do recémnascido no lar como a atenção preventiva e
curativa que abordava principalmente a asfixia
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ao nascimento e a sépsis. O controle da sépsis
era feito com antibióticos orais e injetáveis.
A mortalidade neonatal diminuiu num 62%
num período de três anos.38, 39

3.4 Atenção e acesso à assistência
qualificada ao parto
O acesso à atenção qualificada de qualidade
por ocasião do parto é baixo em muitas áreas
da Região onde existem as taxas mais altas de
mortalidade e morbidade de mães e recémnascidos. Em média, 79% dos partos na ALC
ocorrem dentro de instituições [ver Apêndice
1], embora haja amplas variações entre países
e dentro deles. Nas áreas rurais, o acesso a
parteiras capacitadas, provisões, equipamento
que funcione e serviços de referência é
freqüentemente limitado. Além disso, uma
proporção significativa de nascimentos
rurais pode ser atendida por auxiliares de
enfermagem que não têm as habilidades
obstétricas necessárias. Inclusive, mesmo as
“parteiras capacitadas” podem não sempre
ter as competências necessárias para abordar
efetivamente os problemas tanto da mãe
como da criança. Nos países onde os partos
ocorrem principalmente em casa, as taxas de
mortalidade neonatais são definitivamente as
mais elevadas.

3.5 Atenção na comunidade
O projeto boliviano WARMI, que reduziu
quase num 50% a mortalidade perinatal
(o período cinco meses antes e um mês
depois do nascimento) em comunidades
beneficiadas, foi a base de cinco projetos de
atenção neonatal comunitária na Região.40 As
intervenções, detalhadas em estudos de caso,
foram levadas a cabo principalmente em áreas
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periféricas e remotas de difícil cobertura pelos
serviços de saúde do Governo. Organizações
voluntárias privadas (OVPs) e organizações
não-governamentais (ONGs)—como a SNL
na Bolívia e na Guatemala, a CARE no Peru e
a BASICS em El Salvador—desempenharam
um papel importante na provisão de
intervenções de baixo custo e efetividade
provada para reduzir a mortalidade neonatal
a nível comunitário nessas comunidades.
Constatou-se que tais organizações são
valiosos vínculos entre as comunidades, os
provedores de atenção de saúde e o Governo.
Os elementos operacionais chaves observados
nos estudos de caso, compreenderam a
necessidade de ter 1) múltiplos papéis e uma
variedade de pessoal; 2) papéis específicos
desempenhados por TCS e ATPs (parteiras
tradicionais), inclusive um papel técnico
maior para os TCS em áreas selecionadas; 3)
um possível pacote de intervenções de atenção
essencial ao recém-nascido; 4) menos tempo
de espera para iniciar programas de atenção de
saúde neonatal; 5) reconhecimento e provisão
de material para atender às necessidades de
diferentes programas em ambientes rurais
e periurbanos; 6) identificação e promoção
de maneiras de melhorar a utilização dos
serviços; e 7) uso de parcerias para aumentar a
sustentabilidade e escalabilidade.41

3.6 Atenção Integrada às Doenças
Prevalentes da Infância
A estratégia geral da Atenção Integrada às
Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI) está
orientada à crianças de uma semana a 5 anos
de idade e objetiva reduzir a morbidade e a
mortalidade infantil mediante uma combinação de gestão melhorada das doenças comuns da infância com nutrição adequada e

imunização. A estratégia inclui intervenções
para melhorar as habilidades dos profissionais de saúde, o sistema de saúde e as práticas familiares e comunitárias. O componente
neonatal, desenvolvido recentemente, incorpora atenção na primeira semana de vida e
foi reconhecido como indispensável para conseguir uma redução da mortalidade infantil.
Desde 2003, a estratégia foi posta em prática
em diferentes graus na Bolívia, Colômbia, El
Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti,
Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Peru e República Dominicana. Em alguns casos, tem sido acompanhada de treinamento de
profissionais de saúde no nível institucional
para ressuscitação neonatal, em colaboração
com a Academia Americana de Pediatria, organizações não-governamentais e instituições
sem fins lucrativos. Além disso, os currículos
das faculdades de medicina têm sido adaptados
para incluir componentes neonatais em países
como a Bolívia, a Guatemala e Honduras.
A difusão da estratégia ampliada de AIDPI é
apoiada pela OPAS, em colaboração com os
ministérios de saúde, associações nacionais
de profissionais de pediatria, perinatalogia e
neonatologia e organizações comunitárias. O
componente comunitário da AIDPI neonatal
foi desenvolvido pela primeira vez no ano
2002 e foi inicialmente testado na República
Dominicana e no Peru. Inclusive foi adaptado
na base das lições aprendidas. Com apoio
da OPAS, do UNICEF e de ONGs como
a SNL/Save the Children, o componente
comunitário foi implantado na Bolívia e no
Paraguai. Espera-se que a acumulação de
experiências na implementação da estratégia
de AIDPI neonatal e de lições aprendidas
possam configurar a formulação de políticas
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e programas de orientação neonatal naqueles
países.

3.7 Imunização
As imunizações contribuiram significativamente na redução da mortalidade neonatal e infantil em toda ALC. Desde o ano
1990, a mortalidade por sarampo, tétano
neonatal e meningite bacteriana causada por
Haemophilus influenzae foi reduzida em mais
de um 95% em comparação com cifras de
1990, e a mortalidade causada por coqueluche, em mais de um 80%. A imunização também tem desempenhado um papel importante
na redução do tétano pós-parto, e a vacinação
contra a rubéola contribuiu para reduzir a prevalência de síndrome de rubéola congênita.

3.8 Micronutrientes
As carências de micronutrientes são comuns
nas mulheres em idade reprodutiva. Muitas
mulheres entram na gravidez com reservas
inadequadas de micronutrientes e com
deficiências que podem afetar gravemente sua
saúde, assim como a de seu bebê. A anemia é
um fator de risco reconhecido entre as causas de
mortalidade materna e para a saúde perinatal
quando associada à hemorragia do anteparto
e do pós-parto, natimortos e baixo peso ao
nascer, conforme o caso. A anemia, presente
em 40% das gestantes na ALC, varia pouco
mais de um 20% na Argentina, Chile, México
e Uruguai e a mais de 50% das grávidas em
Cuba e no Peru e 60% em algumas ilhas do
Caribe.42 Em recém nascidos, a insuficiência
de folato é um fator de risco para defeitos do
tubo neural—defeito congênito devastador
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que causa mortalidade ou incapacidade para o
resto da vida. As carências de vitamina A e de
zinco podem contribuir na sépsis perinatal, por
prejudicar a resposta fisiológica a infecções.

3.9 Amamentação
A amamentação é reconhecida como um fator
chave na saúde do recém-nascido e da criança,
especialmente a amamentação imediata e
exclusiva. Embora cerca de 90% das mães
na ALC amamentem seus recém-nascidos,
somente 35% amamentam exclusivamente
durante seis meses.43 Dar chás ou outros
líquidos aos recém-nascidos, antes de leite
materno, ou a introdução prematura de
outros líquidos é uma prática nociva comum
na Região. Está comprovado que intervenções
especiais, como manter juntas a mãe e a criança
após o nascimento, estimular o contato cutâneo
na primeira hora e monitorar o aleitamento
(por exemplo, a MADLAC em El Salvador
e no Equador), melhoram os resultados de
amamentação. Em El Salvador, o Ministério
da Saúde, com apoio da BASICS, ampliou
a intervenção para MADLAC PLUS, a fim
de incluir outros componentes da atenção
essencial básica do recém-nascido.44

3.10 Transmissão materna do HIV
Desde os primeiros anos da década de 1990,
a epidemia de HIV passou a ser uma grave
ameaça à sobrevivência infantil na América
Latina e no Caribe, devido principalmente à
transmissão materno-fetal (TMF). No Brasil,
cerca de 13.500 gestantes foram infectadas
pelo HIV no ano 2002. A isso soma-se
que, entre 2000 e 2003 cresceu em 24%
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a incidência anual de AIDS entre crianças
menores de 13 anos, como resultado da
transmissão materna do HIV.45 No Caribe, a
OPAS/CAREC calculou entre 2.500 e 4.000
o número de crianças que nasceram infectadas
por HIV somente no ano 2002.
Uma intervenção econômica para reduzir a
infecção pelo HIV entre os menores de 10 anos
é a prevenção da transmissão materno-fetal
(PTMF). Essa estratégia integral de prevenção
inclui orientação e testagem voluntária para
gestantes e encaminhamento para tratamento
anti-retroviral para aquelas com teste positivo
para HIV. A atenção pré-natal de qualidade
pode ser um ponto chave de contato inicial
na atenção e tratamento do HIV. Se for
integrada na atenção pré-natal, a PTMF pode
evitar pelo menos 50% das infecções por HIV
em crianças. Atualmente, vários países da
América Latina e do Caribe oferecem PTMF
em 100% de seus serviços de atenção prénatal, verificando-se, porém, consideráveis
disparidades entre países na cobertura de
PTMF e no nível de sua integração na atenção
primária. Dos 21 países informantes, 60%
têm cobertura insuficiente.46
O sucesso com a PTMF está documentado na
Região. Por exemplo, as Bahamas mostraram
uma incidência de HIV entre menores de
1 ano de 3 casos por 1.000 nascidos vivos

no ano 1994 e 0 casos por 1.000 nascidos
vivos no ano 2002.47 Outros países da ALC
informaram sobre certo grau de sucesso na
contenção da propagação do HIV entre
crianças e na disponibilização de intervenções
de saúde pública que podem ajudar a ter
gerações livres de HIV nas Américas para o
ano 2015.48

3.11 Vigilância
Vários países da ALC, como o Brasil, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguai e
Peru, têm sistemas implantados de vigilância
de mortalidade materna e formaram comitês
de análise da mortalidade materna a nível
nacional e estadual. Países como o Paraguai e
a Bolívia integraram a mortalidade neonatal
nesses sistemas, embora sua implementação
ainda não tenha ocorrido.
Um desafio em curso para a Região é melhorar
o cadastro de mortes fetais e neonatais no
sistema oficial de registro. Em muitos países,
um natimorto ou recém-nascido que morre não
é considerado como uma pessoa que precise
ser registrada oficialmente. A maioria dos
países da ALC não monitora rotineiramente
os indicadores usados para a arrecadação de
dados. A revisão local, a análise e o uso dos
dados coligidos para a tomada de decisões são
também extremamente inadequados.
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4. A Estratégia Interinstitucional Regional para Redução
da Mortalidade Neonatal

O que se pode fazer para melhorar a saúde do recém-nascido
A mortalidade neonatal é um grande contribuinte na mortalidade infantil na região da ALC e
constitui um obstáculo para cumprir as Metas de Desenvolvimento do Milênio. A maioria dos
óbitos neonatais é passível de prevenção, e existem intervenções eficazes bem documentadas ao
respeito. Os países têm que definir estratégias e ações essenciais para estabelecer, implementar,
fortalecer e ampliar intervenções destinadas a promover a saúde do recém-nascido no contexto da
saúde materno-infantil. As atividades têm que ser desenvolvidas e coordenadas em vários níveis.
Com base nas lições aprendidas, a estratégia
proposta se concentra nas intervenções
comprovadas a nível setorial com o fim de:
criar um ambiente favorável para a elaboração
e promoção de políticas públicas eficazes em
todos os níveis, usando o “modelo de atenção
contínua” de SMNI e dando destaque aos
recém-nascidos enfatizando especialmente
à comunidade; fomentar vinculações entre
diferentes programas; melhorar a capacidade
de resposta e a qualidade dos serviços de saúde,
fortalecendo a atenção primária e os níveis de
referência; proporcionar atenção de saúde
eficaz, integrada e culturalmente apropriada;
atualizar e fortalecer as competências da força
de trabalho em saúde; promover intervenções
para capacitar indivíduos, famílias e
comunidades; e desenvolver um sistema de
vigilância, monitoramento e avaliação para
avaliar o progresso.
Os países precisam agir agora, concentrandose nas seguintes áreas chaves no contexto da
saúde materna, neonatal e infantil:
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A.

Criar um contexto propício à
promoção da saúde neonatal

Para reduzir a mortalidade neonatal, é preciso
que exista um contexto habilitador que leve
em consideração o empenho político das autoridades em implementar políticas, promover protocolos e normas com base científica
e obter recursos técnicos e financeiros para
facilitar e apoiar as atividades necessárias. As
autoridades de governo devem não só fortalecer seu sistema de saúde, como também tratar
das necessidades da comunidade. Assim também, as organizações, em particular as ONGs
e entidades de caráter religioso que trabalham
bem no nível comunitário, devem vincular-se
ao governo e aos sistemas de saúde. Todos os
programas devem empenhar-se ativamente em
incorporar estratégias para atingir os grupos
mais pobres e marginalizados, a fim de assegurar uma cobertura adequada e apropriada.
Maiores esforços devem ser feitos para aumentar a visibilidade da saúde neonatal e de-
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senvolver uma capacidade maior de formular
e estabelecer prioridades nacionais de políticas no contexto da saúde materna, neonatal e
infantil (SMNI). São necessárias intervenções
comprovadas de SMNI para uma melhor elaboração de políticas e atividades de promoção,
uma definição mais clara de prioridades e um
aumento da efetividade dos programas a nível
de serviços e da comunidade. Sem isso, não se
conseguirá reduzir substancialmente a mortalidade neonatal e a Região não atingirá a redução da mortalidade infantil pedida na quarta
das Metas de Desenvolvimento do Milênio.
Devem ser desenvolvidos contextos de políticas para melhorar a saúde do recém-nascido
e reduzir a mortalidade neonatal através do
empenho político de alto nível. Existe a necessidade de formular claras diretrizes e iniciativas nacionais para estabelecer e fortalecer
os sistemas de estatísticas vitais, assegurar o
financiamento confiável para as intervenções
essenciais e resolver os problemas da força de
trabalho em saúde neonatal, incluindo os requisitos de treinamento em serviço e pré-serviço de médicos, parteiras e enfermeiras.
É crítico também trabalhar com parceiros chaves, definindo papéis e metas claras, integrando a saúde neonatal nos programas existentes,
tais como os de saúde reprodutiva e materna
(atenção obstétrica tanto essencial como de
emergência), de sobrevivência da criança, inclusive a AIDPI, aleitamento materno e nutrição. Como a saúde do neonato tende a ficar
esquecida durante o processo de integração, é
necessário aumentar a visibilidade do recém-

nascido para priorizar ações destinadas a garantir a saúde neonatal.
O fortalecimento de parcerias por meio de um
plano participativo deve incluir parcerias globais, regionais, nacionais e locais com os ministérios da saúde, doadores de recursos, organismos internacionais de cooperação e outros interessados diretos, inclusive a sociedade
civil, curandeiros tradicionais e organizações
não-governamentais. Devem se desenvolver
conexões mais fortes entre organizações profissionais tais como associações de obstetrícia
e ginecologia, pediatria, perinatalogia, neonatologia e enfermagem. A cooperação técnica
da OPAS junto com os países e outros parceiros concentram-se na formulação de políticas, na promoção a favor da saúde da família
e da comunidade, na prestação de serviços,
no aperfeiçoamento do recurso humano, no
apoio à mobilização de recursos, na informação e gestão do conhecimento, na vigilância,
no monitoramentp e avaliação.

Manter o bebe seco e
agasalhado.
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Promover um ambiente propício no nível de políticas
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

B.

Propugnar em forma contínua e dirigida a incorporação da saúde do recém-nascido como alta prioridade nas
políticas dos governos nacionais e locais.
Identificar os “grandes” que irão apoiar a agenda, aumentar a consciência dos problemas e conseguir recursos
econômicos.
Estabelecer e fortalecer “células” ou seções no ministério nacional e nos governos subnacionais e locais, para
pôr ênfase na saúde do recém-nascido no contexto da saúde materno-infantil e elaborar e pôr em prática
normas, protocolos e padrões baseados na evidência, que abordem tanto os sistemas de saúde como a comunidade.
Formular estratégias integradas durante o planejamento e implementação, a fim de ter por alvos os grupos
vulneráveis e marginalizados promovendo a atenção baseada na igualdade.
Promover promoção e atividades para obter recursos dos:
(a) Governos nacionais
(b) Interessados diretos, locais e internacionais
Procurar apoio técnico adicional cuando for necessário, dos organismos locais e internacionais, tirando partido
das lições aprendidas de outras regiões. Promover a colaboração “sul-sul”.
Assegurar uma estreita colaboração com parceiros (governos nacionais e locais, outros interessados, entidades
bilaterais, ONGs, curandeiros tradicionais, organizações de cunho religioso, líderes chavse das comunidades
e outras organizações, inclusive associações profissionais) com planos para atingir rapidamente as dimensões
apropriadas.
Integrar as atividades ligadas à saúde do recém-nascido com programas existentes tais como os de saúde
materna (tanto atenção obstétrica essencial como atenção de emergência), atividades pertinentes à saúde
da criança, inclusive AIDPI, e programas como os de sífilis congênita, PTMF e HIV/AIDS, tendo cuidado de
manter clara visibilidade do componente de saúde do recém-nascido.

Fortalecer os sistemas de saúde
para melhorar o acesso a serviços
de saúde materna, neonatal e
infantil

O acesso universal da atenção à mãe, ao
recém-nascido e à criança deve incluir
a prestação de assistência capacitada ao
parto. Os serviços devem proporcionar a
continuidade da atenção, assegurando que o
acesso à assistência durante a gravidez, o parto
e o pós-parto se estenda ao primeiro mês de
vida e mais. A chave é um monitoramento
efetivo para assegurar a adesão às normas,
pautas e protocolos. Isso inclui supervisão de
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apoio contínuo, fortalecimento dos sistemas
de referência e administração formativa e
responsável, acompanhamento programado,
apoio com ênfase na atenção primária de
saúde e um processo de auditoria social para
validar os resultados.
Acesso universal à atenção
É essencial reformular o currículo de
treinamento em serviço e da educação préserviço, a fim de avaliar e melhorar a adequação
de cursos de treinamento, particularmente
os relacionados com a atenção do recémnascido. As necessidades prioritárias incluem
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habilidades e conhecimentos relacionados com
a atenção essencial ao recém-nascido, atenção
de bebês vulneráveis, como os lactentes
nascidos com baixo peso e os nascidos de
mães soropositivas para HIV, e a identificação
de atenção essencial ao recém-nascido doente.
Deve ser dada prioridade ao conhecimento
e às habilidades relacionadas com a gestão
efetiva de infecções, asfixia ao nascimento
e hipotermia (regulação térmica do recémnascido prematuro), que são as principais
causas de morte.
Devem ser também fortalecidas as políticas
dos governos e as respostas programáticas
para abordar a educação da mulher e os
problemas de empoderamento. É essencial
vincular as organizações de desenvolvimento
da mulher e da comunidade, em particular
as ONGs e as entidades de caráter religioso
com comprovada eficácia e credibilidade
no nível da comunidade, com o governo e
os sistemas de saúde, com o fim de obter as
sinergias necessárias para conferir à mulher
maior poder de decisão, assegurar um apoio
amplo, com vistas às necessidades de saúde da
mãe e do recém-nascido, por parte da família
e da comunidade, melhorar a cobertura
e a qualidade e levar a atenção aos mais
marginalizados. Os grupos marginalizados
incluem os pobres urbanos e rurais e as
populações indígenas e afrodescendentes.
Atenção contínua
É necessário um enfoque holístico e integrado,
refletido no modelo de atenção contínua, para
abordar a saúde do recém-nascido no contexto
da saúde materna, neonatal e infantil.49

Isto inclui o seguinte:
(a) Atenção da pré-gravidez ao pós-parto inclui
atenção de saúde a meninas e mulheres
em idade reprodutiva e orientação com
referência a comportamentos saudáveis,
planejamento familiar e nutrição,
incluindo a necessidade de administraar
suplementos apropriados de ácido fólico.
Isso tem que ser vinculado com a atenção
à mãe no período pré-natal, no parto e
no pós-parto e com a atenção do recémnascido após o parto. Esse enfoque é
sumamente importante dada a conexão
muito estreita entre a saúde da mãe e a do
recém-nascido.
(b) Atenção contínua, do lar ao hospital, é
um aspecto chave. Como muitos nascimentos e mortes neonatais ocorrem nas
casas e inclusive nos estabelecimentos jà
que recebem alta em forma prematura,
existe a necessidade de incluir a família
e a comunidade. Muitos fatores tradicionais afetam os comportamentos familiares, como, por exemplo, quando e onde
procurar atenção. Em conseqüência, as
estratégias de comunicação e mobilização
das comunidades são essenciais para promover comportamentos saudáveis relacionados com a atenção preventiva básica
e para motivar a busca de atenção apropriada. Esses componentes estão cobertos
na estrutura da BASICS/CDC/USAID
denominada “caminho para a sobrevivência”.50 Esse modelo incorpora a necessidade de integrar e coordenar a atenção que
se entrega dentro e fora do lar. Não basta
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simplesmente fomentar a busca de atenção, que pode mesmo resultar em perda
de credibilidade quando não há melhorias na qualidade dos serviços disponíveis
a nível de estabelecimento, e inclusive um
melhor comportamento de apoio pela
equipe de saúde. Este último é necessário
para promover a utilização dos serviços
de saúde. Também é benéfico um vínculo
ativo e respeitado entre a comunidade e
os estabelecimentos de saúde.
(c) Atenção contínua, dos serviços preventivos
aos curativos, é essencial para conseguir
uma redução sustancial da mortalidade
neonatal. Embora a prevenção seja importante, é inevitável que os bebês apresentem problemas de saúde e tenham de
receber tratamento. Isto é, na realidade, o
fato que acusa maior freqüência na comunidade.
Devido a vários desafios, inclusive insuficiência
de recursos tanto financeiros como humanos,
a provisão total de atenção contínua é muito
difícil de ser alcançada. Em conseqüência,
a priorização de atividades para atender
aos requisitos locais, começando com as
intervenções mais viáveis e passando a outras
gradativamente, ajudará. Assim também, o
trabalho com parceiros que podem abordar
diferentes componentes e aportar recursos
adicionais dará igualmente certo apoio.
Melhorar as habilidades e competências dos
provedores de atenção de saúde
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
proclama que a “maternidade e a infância têm
direito à atenção e à assistência especial”; e
a Convenção sobre os Direitos da Criança
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garante a ela o direito ao mais alto padrão da
saúde atingível.51
Para que as crianças possam alcançar o mais
elevado padrão de saúde, é necessário analisar
os papéis e funções dos provedores de atenção,
médicos, enfermeiras, parteiras e auxiliares de
enfermagem, inclusive os das zonas periféricas
(trabalhadores de primeira linha), com o fim
de assegurar a competência na área da saúde da
criança, e especialmente a do recém-nascido. É
indispensável assegurar que os provedores de
atenção estejam habilitados na atenção básica
essencial e de urgência ao recém-nascido, para
evitar mortalidade e prevenir a morbidade
neonatal.52, 53 Os programas de formação para
profissionais de saúde que cuidam de recémnascidos têm que enfatizar:
1) A atenção pré-natal, inclusive a imunização
antitetânica, a nutrição, preparativos para
o nascimento, planejamento familiar,
detecção precoce de complicações e o seu
tratamento.
2) A atenção essencial ao recém-nascido sadio, inclusive a atenção no nascimento,
como enxugar e agasalhar imediatamente
a criança, retardar o primeiro banho, encorajar o aleitamento materno imediato e
exclusivo, sem administrar alimentos prélácteos, atenção ao cordão, atenção extra
aos lactentes nascidos com baixo peso e
aos prematuros, inclusive atenção materna
tipo canguru e primeiras visitas pós-natais
dentro dos três dias após o nascimento,
com avaliação e atenção adequada.
3) A atenção imediata ao recém-nascido
doente, incluindo o manejo da asfixia ao
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nascimento, administração de antibióticos
para sépsis e o efetivo encaminhamento
de casos problemáticos que requerem
atenção especializada adicional.
4) A atenção pós-natal, assegurando a
avaliação neonatal precoce.
5) As habilidades básicas para emergências
obstétricas e neonatais, inclusive o uso de
incubadoras, IVs e transfusões.
Em condições ideais, o cuidado das mães e
dos recém-nascidos deve ser realizado por
um atendente do parto capacitado, como um
médico, enfermeira ou parteira. Contudo,
há na Região um número significativo de
serviços prestados somente por uma auxiliar
de enfermagem em comunidades nas quais
são comuns os partos nos domicílio. Assim,
é essencial incluir e estabelecer vínculos
com parteiras tradicionais e trabalhadores
comunitários de saúde, como se destaca mais
adiante na seção sobre intervenções baseadas
na comunidade.
A adoção da AIDPI por vários países da ALC
criou um contexto que pode ser aprimorado
com o fortalecimento de elementos como o
componente neonatal, a qualidade da atenção
de saúde e das provisões, destacando o controle
de infecções e a identificação do baixo peso ao
nascer, como também a melhoria da atenção
na hora do nascimento.
Embora os países com TMI mais baixa tendam a mostrar uma alta percentagem de partos
assistidos por pessoal capacitado, contar somente com parteiras capacitadas nem sempre
melhora os resultados, conforme indicam os

dados de alguns países da ALC (Apêndice 1).
A redução da mortalidade neonatal exige um
melhor treinamento, com controle de qualidade e supervisão de apoio; melhoras infra-estruturais, aprovisionamento e manutenção de
equipamento básico; abastecimento e medicamentos para a atenção preventiva, curativa e
de emergência. Além das habilidades técnicas
necessárias, a consideração de práticas culturais locais e um melhor comportamento de
apoio e comunicação interpessoal por parte
dos provedores de atenção podem contribuir
significativamente na aceitação dos serviços de
saúde pela família.
Melhoria da qualidade da atenção hospitalar
ao recém-nascido
Nos hospitais de maior complexidade, as
unidades de atenção especial e tratamento
intensivo do recém-nascido têm que prestar
mais atenção à qualidade. Em particular,
devem se concentrar no controle da asfixia,
na prevenção de infecções—especialmente a
infecção adquirida no hospital—e a adquirir
pessoal competente, adequado e com
experiência na atenção ao recém-nascido,
no uso de equipamentos e na distribuição
correta de medicamentos. Nos centros mais
complexos, são necessárias unidades separadas
para cuidar dos recém-nascidos em risco e
doentes. Também éimportante a escolha de
procedimentos e equipamentos. Deve-se dar
prioridade a procedimentos que sejam menos
invasivos, apresentando, portanto, menos
probabilidade de resultar em infecções, junto
com equipamento que possam ser facilmente
mantidos e vistoriados. Embora sejam úteis,
equipamentos como as incubadoras e os
ventiladores devem ser comprados somente por
unidades com acesso aos recursos mencionados
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Melhorar a qualidade dos serviços a nível de estabelecimento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Promover um enfoque holístico com atenção contínua (a) da pré-concepção, da gravidez, do parto, do
período neonatal e da infância, (b) do lar ao hospital e (c) da atenção preventiva à curativa.
Pôr em prática planos e ações para promover sua ampliação e sustentabilidade.
Assegurar treinamento adequado dos profissionais da saúde, junto com controle de qualidade e supervisão
de apoio.
Promover a compra de provisões adequadas e atualizadas (medicamentos apropriados e equipamento adequado), particularmente para estabelecimentos do primeiro nível.
Fortalecer e implantar um sistema de triagem, com provisão apropriada de atenção de qualidade nos diferentes níveis, com bons sistemas de referência e contra-referência.
Promover estratégias de comunicação no nível de estabelecimento para comportamentos familiares chaves,
visando melhorar a saúde do recém-nascido.
Estabelecer conexões permanentes entre parteiras habilitadas do estabelecimento e parteiras tradicionais da
comunidade, bem como com outros TCS/VCS, a fim de aumentar o encaminhamento de mães.
Planejar e iniciar desde cedo atividades visando atingir metas de longo prazo, tais como:
a. Melhoramento da educação pré-serviço de pessoal médico, de enfermagem/obstetrícia e outras categorias paramédicas.
b. Aumento do número de parteiras habilitadas competentes, especialmente enfermeiras e parteiras disponíveis 24 horas por dia, com apoio adequado de medicamentos, materiais, equipamento e sistemas
efetivos de referência.

e com pessoal capacitado que possa usá-los
eficientemente. Do contrário, podem gerar
problemas como infecção e aumento da
mortalidade. É da máxima importância contar
com médicos e enfermeiras adequadamente
treinados e competentes, e com equipamento
apropriado para proporcionar uma ótima
atenção aos recém-nascidos.
Fortalecimento e inclusão do setor privado
Os pofissionais do setor privado, como
médicos ou enfermeiras, devem ser incluídos
no fortalecimento e construção de novas
capacidades, uma vez que eles também podem
participar na provisão de atenção aos recémnascidos. Na ALC, o pessoal de atenção de
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saúde formal, como os médicos, pode não ter
recebido treinamento obstétrico ou não ter
competência total nessa área. No setor público,
pode-se formar e apoiar pessoal habilitado em
atenção neonatal, como destacado acima.
No nível da comunidade, são também provedores privados as pessoas que vendem medicamentos e alguns curandeiros tradicionais.
Estes podem ser treinados para promover
comportamentos saudáveis, de forma semelhante aos TCS.
Melhorar educação pré-serviço
A educação em serviço ou contínua pode ser
lenta e cara. Além de tirar o pessoal de seu tra-
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balho durante os períodos de treinamento. Por
isso, essa possibilidade deve ficar reservada para
atualizações e cursos de revisão. É, portanto,
essencial que a educação pré-serviço de médicos, enfermeiras, parteiras e pessoal paramédico seja melhorada, para que, na habilitação ou
posteriormente, o pessoal em questão tenha
competência e habilidades na atenção essencial
ao recém-nascido. No mínimo, as habilidades
necessárias incluem atenção preventiva básica,
ressuscitação em caso de asfixia ao nascimento, atenção de problemas menores, inclusive
infecções, administração de antibióticos tanto
orais como injetáveis e identificação dos sinais
de perigo e referências eficazes.

C.

Promoção de intervenções nas
comunidades

Um número significativo de nascimentos e
mortes neonatais ocorre nas casas. Mesmo nos
partos institucionais, as mães e os recém-nascidos recebem a alta muito cedo. Por isso, é de
extrema importância a inclusão da comunidade na promoção de comportamentos saudáveis
(por exemplo, amamentação imediata e exclusiva, manutenção do lactente agasalhado e enxuto) e a procura o antes possível de uma atenção apropriada para os problemas. A Região
precisa também investir em planos para preparar o nascimento, transporte comunitário
e sistemas de vigilância. O transporte de uma
mãe ou de um recém-nascido com problemas
a um estabelecimento apropriado de atenção,
dará melhores resultados de saúde.
Papel dos trabalhadores comunitários de saúde
A atenção na comunidade inclui, não só
programas de formação profissional de ATPs,

a capacitação de todos os trabalhadores
comunitários de saúde e voluntários
disponíveis, como promotores de saúde, ATPs
e outros atores sociais tais como professores,
membros de associações e uniões de jovens,
de acordo com o nível de compreensão. As
intervenções devem incluir estratégias de
comunicação e mobilização das comunidades
para promover comportamentos saudáveis
aumentando o uso apropriado dos serviços de
saúde existentes. A atenção na comunidade é
importante em todos os países e regiões, mas
um aumento da ênfase e uma participação
maior dos TCS e VCSs, inclusive parteiras
tradicionais, são essenciais em áreas com
acesso geográfico difícil, as quais, via de
regra, não são cobertas por outros serviços
de saúde. Existem ATPs nas comunidades
faz muito tempo, e elas gozam de estreito
relacionamento e credibilidade junto a
muitas famílias. Através da mobilização das
comunidades e mediante o estabelecimento
de um bom vínculo com as parteiras, os TCS/
VCSs podem ser rapidamente notificados
de novos nascimentos. Isso pode promover
visitas pós-natais a domicílio desde o primeiro
momento.
Nas situações em que o parto é assistido por
membros da família não treinados, há desafios
óbvios no trato de complicações do nascimento
e problemas neonatais. Com respeito à busca
apropriada de atenção, é possível que as mães
não se sintam à vontade recebendo atenção
de profissionais de saúde formais. Práticas
culturais e superstições também podem inibir
a procura de atenção neonatal e pós-parto.
Há um crescente interesse em estabelecer
vínculos entre ATPs e parteiras habilitadas,
usando aquelas para detectar sinais de perigo
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e promover o encaminhamento precoce de
casos com problemas. A promoção de práticas
chaves na atenção da mãe e do recém-nascido e
a informação geral para a comunidade devem
acompanhar de perto a promoção do uso
dos serviços de saúde. No domicílio também
pode haver lugar para habilidades salvadoras
de vida.54
Mobilização comunitária e social
A participação comunitária e o compromisso
familiar são essenciais na atenção da mãe e
do recém-nascido. As ONGs, organizações
de cunho religioso, autoridades civis e os
serviços de saúde locais podem desempenhar
importantes papéis na mobilização da
comunidade e na capacitação de organizações
comunitárias. As organizações de mulheres que
receberam treinamento em atenção materna
e neonatal são bem conhecidas pelo seu
papel na promoção e defesa de uma atenção
apropriada. Destaca-se também o especial
papel das avós na promoção de mudanças de
comportamento na comunidade.55
A participação dos homens também é
necessária na mobilização das comunidades.
Há particular necessidade deles para facilitar o
empoderamento da mulher, assumindo parte
das funções da atenção de saúde e organizando
o transporte de emergência. Grupos da
comunidade podem também desempenhar
um papel benéfico no estabelecimento de
redes de apoio da emergência. O acesso ao
transporte pode representar a diferença entre
a vida e a morte para as mulheres e para
os recém-nascidos que estão em risco ou
apresentam complicações.
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Também existe a necessidade de pôr em prática uma gestão inovadora no lar ou na comunidade de pelo menos algum dos problemas
neonatais quando não é possível fazer o encaminhamento, principalmente em situações
em que o acesso geográfico aos serviços de
saúde é a principal barreira ao recebimento de
uma atenção oportuna.
A adoção de comportamentos saudáveis,
como a obtenção do acesso à atenção prénatal e atendimento qualificado no parto,
amamentação imediata e exclusiva, e a procura
de uma atenção apropriada para os problemas
neonatais, é fundamental para melhorar a
atenção tanto a nível da comunidade como
dos serviços de saúde.
As estratégias que são úteis para efetivar
a adoção de comportamentos saudáveis
incluem:
Comunicação interpessoal: As mensagens
chaves podem ser transmitidas eficientemente
por intermédio de trabalhadores comunitários
de saúde, voluntários e pessoal dos serviços de
saúde. É útil o fortalecimento de capacidade
dando ênfase a boas habilidades de comunicação e negociação, com mensagens chaves
que sejam limitadas e claras. Assim como em
todo treinamento, são essenciais a garantia
de qualidade, a supervisão de apoio e o monitoramento. As estratégias de comunicação
no nível das instalações de saúde talvez sejam
mais desafiadoras, dado que o pessoal tende a
participar mais na prestação de assistência e
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menos na educação sanitária. A carga, porém,
pode ser aliviada com a utilização de trabalhadores da comunidade reconhecidos e bem
treinados no nível dos estabelecimentos periféricos ou a designação, mediante rotação, de
um profissional de saúde específico para passar as mensagens.
Métodos tradicionais: Em algumas comunidades, métodos tradicionais como o teatro de

rua e de marionetes são úteis e bem aceitas
para passar informações importantes.
Comunicação de massa: Além dos métodos
mencionados, o uso dos meios de comunicação
massivos pode ser uma ferramenta valiosa
para dar ampla divulgação a mensagens
chaves; o alto custo dessa estratégia é, porém,
problemático. Recomenda-se assegurar o apoio
do governo para subsidiar o custo e motivar a
participação dos doadores de recursos.

Intervenções de apoio e estratégias de comunicação de base comunitária
1.

Fortalecer a capacidade dos trabalhadores comunitários de saúde essenciais, voluntários e parteiras tradicionais, bem como de outros atores apropriados, com controle de qualidade e supervisão de apoio.

2.

Implementar estratégias de comunicação para promover comportamentos saudáveis (ver seção sobre comunicação).

3.

Promover estratégias de mobilização social/comunitária para a participação ativa dos líderes civis e religiosos,
de grupos como os integrados por mulheres, avós, jovens e homens, para promover comportamentos
saudáveis e atender a necessidades específicas, inclusive preparativos para o nascimento, transporte e financiamento.

4.

Estabelecer e fortalecer os vínculos entre a comunidade e o serviço de saúde.

5.

Pôr em prática a gestão alternativa apropriada de casos no lar e na comunidade quando não é possível o
encaminhamento.

6.

Formular mensagens simples e priorizadas para promover comportamentos saudáveis essenciais.

7.

Passar as mensagens fazendo uso de várias estratégias apropriadas, inclusive comunicação interpessoal, métodos tradicionais e meios de comunicação massivos.

8.

D.

Explorar meios de subsidiar o custo do uso de meios de comunicação de massivos.

Criar e fortalecer sistemas de
monitoração e avaliação

A monitoração e avaliação (M&E) em todos os
níveis é um elemento chave do planejamento
de sistemas de saúde, prestação programática

de serviços e sistemas de informação sanitária.
O fortalecimento da capacidade de avaliar o
impacto, bem como monitorar o desempenho,
é crucial para reduzir a mortalidade neonatal,
mitigar a vulnerabilidade e melhorar a
saúde neonatal. O estabelecimento de metas
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intermediárias viáveis é uma prioridade chave
no desenvolvimento de um sistema de M&E.
Para acompanhar o progresso dos programas
de saúde neonatal e as ações respectivas,
é indispensável contar com programas de
monitoração e avaliação implantados para
documentar os resultados e avaliar tanto
o serviço de atenção como a resposta da
comunidade. Também é importante verificar
se as políticas públicas planejadas estão sendo
executadas. Um sistema de monitoração bemsucedido também ajuda a identificar barreiras
e brechas de eqüidade no acesso a serviços de
qualidade. O monitoramento deve ser parte
integrante da implementação de programas; e
a análise de dados na tomada de decisões deve
ser parte da cultura de trabalho entre o pessoal
de saúde. É necessário estabelecer sistemas de
M&E para ajudar a assegurar que os grupos
vulneráveis ou marginalizados sejam visíveis e
tenham cobertura dos serviços de saúde.
O estabelecimento ou fortalecimento de
sistemas de registro vital, inclusive o registro de
nascimentos (com peso ao nascer), o registro
de mortes fetais e neonatais (com idade ao
morrer), é um passo crítico no desenvolvimento
de sistemas de monitoramento e avaliação.
Esses sistemas devem permitir, no mínimo,
o registro exato e oportuno dos eventos e a
comunicação dos resultados, proporcionar
dados para avaliação da cobertura e qualidade
do serviço e da resposta da comunidade.
Como o monitoramento é também um
componente essencial do planejamento e
execução de programas, a análise de dados
para a tomada de decisões operativas deve ser
parte das descrições de cargo para o pessoal de
saúde. Por esse motivo, é essencial elaborar um
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conjunto de indicadores-padrão mínimos cujo
recolhimento é viável. Além disso, os dados
devem ser regularmente examinados nos níveis
chaves para monitoramento dos resultados e
planejamento e implementação de mudanças,
con o fim de promover a consecução de metas
e resultados definidos.
As maneiras de fortalecer e melhorar o sistema
de saúde para a coleta e análise de dados através
dela incluem o registro obrigatório dos recémnascidos e a notificação de mortes fetais e
neonatais; formulação de políticas com base em
fatos, em contextos prioritários; financiamento
confiável de intervenções essenciais mediante
alocações orçamentárias previsíveis; garantia
de adequação no desenvolvimento de recursos
humanos; obtenção de eficiência na cadeia
de fornecimento e nos sistemas logísticos;
e garantia de acesso gratuito a um pacote
essencial de serviços de saúde.
Métodos de avaliação como a análise de casos,
as auditorias perinatais e a autópsia verbal têm
sido úteis na detecção de problemas de saúde
neonatal relacionados com a provisão de
serviços e da demanda da comunidade por eles.
Embora cada método tenha suas vantagens,
é necessário ter o cuidado de envolver os
provedores de atenção e a comunidade, como
também escolher a tecnologia apropriada para
cada situação local.
Em condições ideais, os recém-nascidos
devem ser pesados e registrados ao nascer. O
registro do peso ao nascer ajuda a monitorizar
efetivamente a ocorrência de baixo peso
ao nascer. Atualmente, dados desse tipo
estão disponíveis predominantemente para
nascimentos em instituições (ver Apêndice 1).
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A recente revisão da ação global sobre a saúde
da criança sugeriu também monitoração da
prevenção de transmissão materna do HIV,
embora isso requeira seguimento durante a
infância.56 Assim, embora esteja disponível um
grande número de indicadores,57, 58 na prática
é essencial limitá-los a uns poucos indicadores
básicos y fundamentais cuja coleta é viável.
Os países vêm tirando partido das Pesquisas
Demográficas e de Saúde externas e das
Pesquisas de Saúde Materno-infantil que são
realizadas rotineiramente em todos os países
da Região. Contudo, é necessário que os
países e os ministérios da saúde melhorem seus

próprios sistemas de levantamento de dados,
incorporando não só indicadores neonatais
críticos e estatísticas vitais, mas fortalecendo
também a capacidade de uso apropriado dos
dados colhidos a nível local e distrital.
Os sistemas de vigilância comunitários visam
recrutar a comunidade e os atores sociais para
gerar processos dinâmicos de coleta, análise e
resposta com ações concretas aos problemas
de saúde observados. Para uma comunidade, o
próprio ato de registrar eventos de morbidade
e mortalidade pode ser uma poderosa
ferramenta para concentrar a atenção na saúde
da mãe e do neonato.

Promoção de estratégias essenciais para monitoração e avaliação
1)

Selecionar os indicadores-chave priorizados e viáveis, tais como
(a)

Taxa de mortalidade neonatal

(b) A taxa de mortes fetais—preferentemente diferenciadas entre natimortos extraídos dado que algumas
das mortes fetais podem ser prevenidas e alguns casos são na realidade mortes neonatais prematuras.
(c)

% de partos assistidos por atendentes capacitados

(d) % de nascimentos no nível de estabelecimento
(e) % de mulheres grávidas que receberam duas ou mais visitas de atenção pré-natal
(f)

% de recém-nascidos amamentados dentro de uma hora após o nascimento

(g)

% de recém-nascidos amamentados exclusivamente dentro do primeiro mês

(h) % de bebês que recebem atenção pós-natal dentro de três dias
(i)

% de comunidades com planos de transporte em caso de emergência

(j)

% de mulheres que têm acesso à atenção pré-natal com um plano preparativos para o nascimento

2)

Promover o monitoramento contínuo das estatísticas vitais por autoridades/governos locais

3)

Além da coleta de dados a ser encaminhada aos centros nacionais, promover a revisão e uso local dos dados, com o fim de melhorar serviços com a participação dos líderes da comunidade

4)

Os sistemas de monitoramento tamêbm devem ter meios intrínsecos de assegurar que os grupos pobres e
marginalizados sejam cobertos

5)

Criar sistemas de vigilância comunitária com planos de ação na comunidade
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5. Repercussões financeiras

O Relatório da OMS de 2005, Para que Todas as Mães e Crianças Contem, acentuou que “mais
de 6 milhões de crianças podem ser salvas com simples atenção de saúde”.59 A Bellagio Child
Survival Series diz que, se a cobertura de intervenções comprovadas fosse aumentada, 63% de
todas as mortes infantis e 35% a 55% dos óbitos neonatais poderiam ser evitados.60 Essa análise
também indica que 90% das mulheres e dos recém-nascidos poderiam ser cobertos por essas
intervenções por apenas US$1 per capita.
É essencial que os países da ALC aloquem
verbas em seus orçamentos nacionais e locais
para a execução de suas intervenções planejadas.
Além disso, os organismos internacionais de
cooperação também devem designar recursos
para tornar viáveis os esforços do país.

Vassil Anastasow

A nova Parceria Global para a Saúde
Materna, Neonatal e Infantil é prova de que

organismos internacionais como a USAID,
a OPAS/OMS, o UNICEF e o Banco
Mundial estão empenhados na redução dos
óbitos infantis e neonatais. Isso oferece a
oportunidade para criar organismos coordenadores, nos níveis de país e regional, para a
assistência tanto técnica como financeira.

Dar ao bebe muito amor e carinho
102

REDUÇÃO DA MORTALIDADE E DA MORBIDADE NEONATAL NA AMÉRICA LATINA E CARIBE

6. Os próximos passos

Um documento de estratégia regional como este só é útil quando é aplicado a nível nacional e se
produz a redução da mortalidade e da morbidade neonatal. Será preciso que os diferentes países
determinem quais ações são mais apropriadas para eles para progredir no sentido de atingir as
MDM 4 e 5. Destacam-se adiante algumas sugestões para os próximos passos que os países talvez
desejem considerar para seguir à frente.

1) Reexaminar os principais componentes da
estratégia regional e formular uma versão
adaptada que possa ser aplicada dentro do
país para atender aos requisitos locais.

c. Estabelecer vínculos ativos com
parceiros que trabalham nos níveis
de governo, de serviços de saúde e da
comunidade, nos setores público e
privado.

2) Trabalhar com parceiros e:
a. Formar um Grupo de Estudos ou
Comitê Nacional com elementos
chaves interessado na saúde do recém-nascido, inclusive representantes do governo, outros interessados
diretos, ONGs, OCR, associações
profissionais e outras organizações.
b. Formar grupos menores de trabalho
para componentes específicos tais
como fortalecimento de capacidade
com controle de qualidade e supervisão de apoio, atenção baseada na
comunidade e estratégias de comunicação, bem como o monitoramento e
avaliação

3) Formular um plano de trabalho para melhorar a saúde do recém-nascido no contexto da saúde materno-infantil durante
um período definido.
4) Identificar ações fundamentais priorizadas
e viáveis para começar durante a fase
inicial, durante o primeiro ou nos dois
primeiros anos.
5) Definir o orçamento necessário para
pôr em prática atividades planejadas,
identificar fontes apropriadas de recursos
financeiros e levar a cabo a promoção de
ações apropriadas para obter recursos do
governo nacional e de outros interessados
diretos.
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Apêndice 1
Mortalidade Neonatal e Materna, Partos Assistidos por Pessoal Habilitado e Bebês
de Baixo Peso ao Nascer, em países selecionados da Região da ALC, 1994-2000.
País

Taxa de
mortalidade
neonatal a

Haiti
Bolívia
Guiana

34
27
25

Taxa de
mortalidade
perinatal a

Razão de mortalidade
% de partos
materna
atendidos por
(100,000 nv) b,d,e
pessoal capacitado b

% de bebês com
baixo peso ao
nascer c

Cenário 1: TMN de 20 ou mais

República
Dominicana
Guatemala
Suriname
Honduras
Nicarágua
Equador
Peru
Paraguai
El Salvador
Brasil
México

19
18
18
18
16
16
16
16
15
15

Colômbia
Trinidad e Tobago
Venezuela
Panamá
Argentina
Jamaica
Barbados
Uruguai
Costa Rica
Chile
Cuba

14
13
12
11
10
10
8
7
7
6
4

19

54
523
31
230
40
123,3
Cenário 2: TMN de 15-19
28

91,7

23
77,7
30
n/um
28
108
23
87,3
20
76,4
20
185
20
174,1
20
173
20
64,6
22
62,4
Cenário 3: TMN inferior a 15
23
77,8
26
67d
18
57,8
15
43
14
40,1
17
95
17
n/um b
14
51d
13
36,3
8
17,3
14
52,2

24,2
60,8
94

21
7
12

97,8

11

31,4
90
62
77,2
78,6
71,1
85,9
79
96,6
93,4

12
13
14
12
16
11
9
7
10
8

95,7
99,6
99,7
91,3
99,1
95
100
99,3
97,5
99,8
99,9

9
23
9
10
8
10
10
8
7
5
6

Fontes:
a
WHO. Neonatal and Perinatal Mortality 2006: Country, Regional and Global Estimates. Recuperado
(12/07/06) de http://www.who.int/making_pregnancy_safer/publications/neonatal.pdf
b
OPS/OMS, Situación de la Salud en las Américas. Indicadores Básicos, 2006. Recuperado (27/07/06) de
https://intranet.paho.org/DD/AIS/INDICADORES2006_SPA.PDF
c
UNICEF. State of the world´s children 2006. Consultado (27/07/06) em http://www.unicef.org/sowc06/pdfs/
sowc06_fullreport.pdf
d Saving Newborn Lives. State of the World’s Newborns 1995-2000. Save the Children. Washington, D.C..
e
WHO. Maternal Mortality in 2000: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA. Recuperado de http://
www.who.int/reproductive-health/publications/maternal_mortality_2000/mme.pdf
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Apêndice 2
Figura 1 Atenção obstetrica e neonatal essencial (AONE)
Para a mãe (AOE)

Para o recém-nascido (AERN)

•
•
•
•
•

Antibióticos
Oxitocina
Anticonvulsivo (injetavel)
Remoção manual da placenta
Com
Remoção de produtos
embriónicos retidos (Dilatação e
curetagem ou MVA)
• Parto vaginal assistido

• Reanimação neonatal com
bolsa e máscara
• Monitoração da
temperatura corporal do
bebé
• Antibiótico especifico para
sépsis neonatal
• Atenção essencial do recemnascido (AERN)

• AOE Básico
COM
• Cesariana
• Transfusão de sangue

• AERN
COM
• Ventilação assistida
• Soluções IV

Funções básicas
de AONE

Funções
Abrangentes de
AONE

AOE: Atenção Obstétrica Essencial
AERN: Atenção Essencial ao Recem-Nascido
AONE: Atenção Obstétrica e Neonatal Essencial
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