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RESUMO
Esta pesquisa avaliou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, do Ministério da Saúde, em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, no Centro de Saúde III “Germano Barros de Souza”, por meio da análise comparativa 

do desenvolvimento de dois grupos de crianças. Entre 1995/96, 320 crianças até 5 anos tiveram seu desenvolvimento 

neuropsicomotor avaliado pelo Teste de Desenvolvimento de Denver. O primeiro grupo (160 crianças) participava do 

Programa (G1); o outro, com 160 crianças, residia na mesma região, era usuário do Centro de Saúde, mas não participava 

do programa (G2). As crianças do G1 tiveram menos internações (G1: 21,9%; G2: 34,6%), menos cirurgias (G1: 3,1%; 

G2: 10%) e anestesia (G1: 5,6%; G2: 15%); o tempo de aleitamento foi prolongado (até 7 meses: G1: 58; G2: 86), 8 a 

23 meses (G1: 59; G2: 41) e mais de 23 meses (G1: 31; G2: 21). Não houve diferenças significativas entre os grupos em 

termos de desenvolvimento neuropsicológico, mas as pontuações no Denver parecem ter sido influenciadas pelo peso 

ao nascer e pela renda familiar; crianças com peso acima de 2.500kg ao nascer obtiveram melhores notas em Conduta 

Social e Motricidade Grossa; crianças de famílias com renda salarial acima de 2 salários mínimos, apresentaram melhor 

desempenho em Motricidade Fina. Esses dados, entretanto, não são conclusivos, pois houve possível tendenciosidade 

no grupo G1, que tinha problemas mais evidentes de saúde (uma vez que eram convidadas a participarem do referido 

Programa). Há, assim, indicações de que a assistência no Programa é de melhor qualidade do que a oferecida pelo 

modelo tradicional. Discute-se essa coexistência de programas em termos técnicos, políticos e ético.

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança. (PAISC).
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1 INTRODUÇÃO

O Programa de Assistência Integral 

à Saúde da Criança (PAISC), foi preconizado 

pelo Ministério da Saúde, com objetivo mais 

amplo de reduzir a morbimortalidade na faixa 

etária até cinco anos, com cuidados específicos: 

acompanhar o crescimento e o desenvolvimento 

como metodologia para organização da 

assistência à criança; promover o aleitamento 

materno e orientar a alimentação no primeiro 

ano de vida; aumentar os níveis de cobertura 

vacinal de acordo com as normas técnicas do 

Ministério da Saúde; identificar precocemente os 

processos patológicos, favorecendo o diagnóstico 

e tratamento oportunos, e promover a educação, 

destacando a importância da família nas 

atividades de assistência à criança (Brasil, 1984). 

Em Campo Grande, no Estado de Mato Grosso 

do Sul, foi implantado em 1991, inicialmente no 

Centro de Saúde III “Germano Barros de Souza”, 

no Bairro Universitário, referência para os bairros 

ao seu redor.

O presente  trabalho relata uma pesquisa 

avaliativa, que consiste:       

Em examinar os efeitos das políticas 
(“policies”) e dos programas de suas 
populações-objeto (“targets”) indivíduos, 
grupos, instituições, comunidade em termos 
dos fins que pretendem alcançar. Por 
métodos objetivos sistemáticos, a avaliação 
mede a extensão na qual os referidos fins são 
alcançados e observa os fatores associados 
ao êxito ou ao fracasso de seus resultados. 
Supõe que apresentando “fatos”, a avaliação 
auxilia a tomada de decisões para a 
escolha inteligente entre cursos de ação. 
Os dados precisos e não torcidos sobre as 
conseqüências dos programas melhorarão 
esta tomada de decisões. (WEISS apud 
AGUILAR; ANDER-EGG, 1994, p. 3) .

 Com crianças com idade até cinco anos, 

que freqüentaram este Centro de Saúde, 160 

do PAISC, e 160 que freqüentaram o Centro de 

Saúde para outros cuidados, como  consultas 

ambulatoriais, vacinas, entre outros. A pesquisa 

foi proposta tendo em vista a preocupação com a 

saúde da criança, as excessivas custas de programas 

que são propostos e retirados de ação a depender 

do momento político e para identificar pontos de 

sucesso com atenção preventiva visando à saúde 

em seu sentido mais global. Durante a pesquisa não 

havia publicações com propostas semelhantes.

A avaliação é  parte indispensável do 

processo de decisão e se não é realizada com essa 

finalidade, corre risco de se transformar em um 

exercício diletante.

Avaliar implica em um julgamento de 

valor, mas como valorar? Silver (1992) afirma que 

não é nada fácil definir o que é um bom serviço 

de saúde.

Donabedian (apud SILVER, 1992) 

reconhece que boa qualidade é variável a 

depender do olhar de quem a julga, seja técnico 

ou membro da sociedade.

Portanto, 

A avaliação é uma forma de pesquisa 
social aplicada, sistemática, planejada e 
dirigida; destinada a identificar, obter e 
proporcionar de maneira válida e confiável 
dados e informação suficiente e relevante 
para apoiar um juízo sobre o mérito e o 
valor dos diferentes componentes de um 
programa [...] com o propósito de produzir 
efeitos e resultados concretos; comprovando 
a extensão e o grau em que se deram essas 
conquistas, de forma tal que sirva de base 
ou guia para uma tomada de decisão 
racional e inteligente entre cursos de ação, 
ou para solucionar problemas e promover o 
conhecimento e a compreensão dos fatores 
associados ao êxito ou fracasso de seus 
resultados. (AGUILLAR; ANDER-EGG, 1994, 
p. 31-32) .

O aspecto verificado foi o desenvolvimento 

neuropsicológico, pois, apesar do desenvolvimento 

ser um processo natural do crescimento, guarda 

uma relação direta não só com o potencial inato, 
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mas também sofre influência de fatores ambientais, 

como desnutrição, doenças infectocontagiosas, 

desinformação materna, entre outras.

Foram avaliadas semelhanças e diferenças 

entre os dois grupos de crianças, analisando alguns 

resultados do PAISC, por meio da verificação da 

hipótese: uma criança submetida à atenção em um 

programa que visa à prevenção quanto às doenças 

de maior prevalência, as infectocontagiosas 

diarréicas e respiratórias, o cuidado com a 

imunização e acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento, e orientação aos familiares 

quanto aos cuidados de saúde em geral deve estar 

em melhores condições que outra que não foi 

submetida a esse cuidado.

2 DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA

A partir da fecundação,  Knobloch 

e Pasamanick  (1990) pontuam que o 

desenvolvimento da criança prossegue estágio 

por estágio em uma seqüência ordenada, 

representando um grau ou nível de maturidade.

Existem tantos desses níveis que é preciso 

selecionar alguns que funcionem melhor como 

quadro de referência para fins diagnósticos. Essas 

idades-chave são 4, 16, 28, 40 e 52 semanas, 

18, 24 e 36 meses. Elas representam períodos 

integradores e mudanças fundamentais no foco 

e nos centros de organização (KNOBLOCH;  

PASAMANICK, 1990).

O desenvolvimento é passível de 

diagnóstico, pois a construção do sistema de 

ação do bebê é um processo ordenado. Essa 

seqüência representa a dotação genética humana. 

Os produtos finais comportamentais do processo 

total do desenvolvimento são conseqüência da 

interação recíproca e contínua entre a dotação 

genética e o meio ambiente.

O diagnóstico satisfatório do 

desenvolvimento requer um exame da 

qualidade e integração de cinco campos, cada 

qual representando um aspecto diferente do 

crescimento (KNOBLOCH; PASAMANICK, 1990): 

comportamento adaptativo, comportamento 

motor grosso, comportamento motor fino, 

comportamento de comunicação verbal e 

comportamento pessoal-social.

Para uma compreensão satisfatória é 

necessária a definição de  alguns termos:

a) comportamento – é um termo 

conveniente para todas as 

reações da criança, sejam elas 

reflexas, voluntárias, espontâneas 

ou apreendidas. Ou ainda 

conforme Mussem (1975, p.3) 

“[...] o que o organismo é capaz 

de fazer, em qualquer nível de 

desenvolvimento”.

b)  crescimento – “[...] é em geral um 

processo regular e organizado” 

(TANNER apud MUSSEN, 1975, 

p.190). A estrutura potencial do 

organismo adulto está, em grande 

parte, contida no código genético. 

Os processos de crescimento são 

auto-estabilizados e “governados 

pelos sistemas de controle da 

constituição genética e cuja força 

vem da energia absorvida do 

ambiente natural” (TANNER apud 

MUSSEN, 1975, p. 190).

As definições dos cinco campos são de 

Knobloch; Pasamanick (1990):
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a) comportamento Adaptativo 

– diz respeito à organização 

dos estímulos, à percepção de 

relação, à decomposição do todo 

nas partes que os compõem e 

a reintegração dessas partes de 

maneira significativa. Incluem-se os 

ajustamentos sensório-motores mais 

delicados aos objetos e situações. 

O comportamento adaptativo é o 

precursor da “inteligência posterior”, 

que utiliza a experiência prévia na 

solução de novos problemas.

b) comportamento motor grosso 

– inclui as reações posturais, o 

equilíbrio da cabeça, sentar, ficar de 

pé, engatinhar e andar.

c) comportamento motor fino – 

consiste no uso das mãos e dedos na 

aproximação preensória do objeto e 

dos gestos de pegá-lo e manipulá-lo. 

As aptidões motoras de uma criança 

constituem um ponto de partida para 

a estimativa de sua maturidade.

d) comportamento de comunicação 

verbal (linguagem) – assume padrões 

característicos que fornecem 

indícios da organização do sistema 

nervoso central da criança. 

Engloba todas as formas sensíveis 

e  audíveis de comunicação, por 

meio de expressões faciais, gestos, 

movimentos posturais, palavras 

ou frases. Inclui a imitação e a 

compreensão da comunicação de 

outras pessoas;

e) comportamento pessoal-social 

– compreende as reações da criança 

à cultura em que vive. São múltiplas, 

mas são determinadas por fatores 

de crescimento intrínsecos. Aptidão 

para se alimentar, autodependência 

nas brincadeiras, a cooperação e 

a receptividade ao treinamento e 

convenções sociais.

3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 PARTICIPANTES

A pesquisa foi realizada com 320 crianças 

na faixa etária até cinco anos, de ambos os sexos, 

sendo divididas e pareadas em dois grupos: o 

primeiro, freqüentador do Centro de Saúde III 

“Germano Barros de Souza” e do PAISC – G1 (a 

freqüência variou de 2 a 59 meses, com tempo 

médio de 20,7 meses), e o  segundo, crianças 

usuárias do Centro de Saúde para outros serviços, 

como consultas ambulatoriais e vacinação – G2. 

A pesquisa foi efetuada nos anos de 1995 e 1996 

(seleção aleatória das crianças, coleta de dados, 

análise e tabulação dos resultados).

3.2 MATERIAL

Para a referida análise comparativa, foram 

utilizados:

a) questionário estruturado respondido 

preferencialmente pelas mães; 

caso estas estivessem ausentes, 

pelo responsável que tinha uma 

convivência diária com a criança 

avaliada (modelo em anexo). Foram 

colhidos da criança a identificação, 

a história dela, os antecedentes 

pessoais, familiares e condições de 
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saúde física, psíquica e socia. O 

modelo foi da anamnese infantil de 

Grünspün (1982);

b) entrevista aberta, respondida por sete 

técnicos que estiveram trabalharam 

no Programa de Assistência Integral 

à Saúde da Criança, do Centro de 

Saúde estudado, abordou temas 

relativos  à eficácia e aplicabilidade 

do PAISC;

c) teste de Desenvolvimento de 

Denver, adaptado à população 

brasileira pela psicóloga Miriam 

Gunzburger, é um teste abrangente, 

relativamente simples, além de suprir 

as exigências de confiabilidade e 

validade (GUNZBURGER, 1982). 

Todos os procedimentos  tiveram o 

consentimento dos participantes.

O Teste de Desenvolvimento de Denver 

(GUNZBURGER, 1982) é um instrumento que 

serve para avaliar o estágio de desenvolvimento da 

criança, do nascimento até os seis anos de idade, 

com os seguintes critérios: 

a)  facilidade de aplicação; 

b)  clareza nas respostas; 

c)  o tempo que a criança necessita para 

executar uma tarefa e a época em 

que essa tarefa se torna mais fácil 

para ela.

O Teste divide-se em quatro grandes 

áreas, para melhor esclarecer os possíveis atrasos 

ou problemas apresentados pela criança:

a)  conduta social – verifica a maneira 

como a criança se relaciona com 

terceiros e como atua nas atividades 

de vida diária;

b)  motricidade fina e de adaptação 

– verifica a habilidade visual da 

criança e sua destreza manual;

c)  linguagem – verifica a linguagem 

receptiva e expressiva;

d)  motricidade grossa – verifica a 

habilidade da criança em relação a 

movimentos globais do corpo, como 

sentar, andar e pular.

O Teste de Desenvolvimento de Denver 

não é um instrumento para aferição de quociente 

de inteligência (QI), mas, sim, uma escala de 

avaliação do desenvolvimento global.

3.3 PROCEDIMENTO

Para a consecução da amostragem, o 

critério foi a escolha aleatória. O G1 (PAISC) foi 

retirado do arquivo do Programa com 847 inscritos 

(desde sua implantação, em 1991, a 1995), e 

o G2 (Não PAISC), crianças que compareceram 

ao Centro de Saúde nos mesmos anos, em um 

arquivo com 4.066 prontuários.

Foram feitas visitas domiciliares conforme 

endereço obtido nos registros, dos arquivos. O 

responsável pela criança era entrevistado e ela 

submetida ao Teste de Denver, tudo sob autorização.

Após a coleta, os dados foram computados 

e analisados sob critérios de significância estatística 

(nível p), ou seja: 

A significância estatística de um resultado é 
uma medida estimada do grau em que este 
resultado é “verdadeiro” (no sentido de que 
seja realmente o que ocorre na população, 
ou seja, no sentido de “representatividade 
da população”). Mais tecnicamente, o valor 
do nível-p representa um índice decrescente 
da confiabilidade de um resultado. Quanto 
mais alto o nível-p, menos se pode acreditar 
que a relação observada entre as variáveis na 
amostra é um indicador confiável da relação 
entre as respectivas variáveis na população. 
Especificamente, o nível-p representa a 
probabilidade de erro envolvida em aceitar 
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o resultado observado como válido, isto 
é, como representativo da população. Por 
exemplo, um nível de significância-p de 0.05 
indica que há 5% de probabilidade de que 
a relação entre as variáveis, encontrada na 
amostra, seja um “acaso feliz”. (ARQUIVO 
DE AJUDA DO SOFTWARE STATISTICA 
(statSoftInc)).

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.4.1 PERFIL DAS MÃES DAS CRIANÇAS 

ESTUDADAS:

Quanto à receptividade para participar 
da entrevista, as mães das crianças do grupo Não 
PAISC foram as que demonstraram com atitudes 
maior desconfiança e menor  receptividade à 
entrevista (18 Não PAISC – 2 PAISC). Tal fato 
pode ser atribuído a não estarem habituadas à 
atenção de quem freqüenta o Programa, onde a 
equipe multidisciplinar faz um acompanhamento 
mais intensivo.

O estado ansioso das mães durante 
a gestação das crianças do PAISC foi relatado 
por elas como: muito nervosas, ansiosas e 
preocupadas (81 Não PAISC – 99 PAISC, nível de 
significância p= 0,05).

Figura 1 - Perfil  materno: mães ansiosas
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

A ocorrência de aborto imediatamente 
anterior à gestação da criança avaliada é superior 
à das mães que freqüentaram o PAISC (14 Não 
PAISC – 22 PAISC, nível de significância p=0,08)

Figura 2 - Ocorrência de aborto imediatamente 

anterior
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à 
Saúde da Criança (PAISC): avaliação de aspectos do 
desenvolvimento neuropsicológico de crianças em 
Campo Grande/MS

O uso de medicação durante a gravidez: 

(27 Não PAISC – 41 PAISC p= 0,07).

Figura 3 - Uso de medicação na gravidez
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 

neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Quanto à preocupação com a criança 
estudada, as mães do PAISC foram as que mais 
responderam positivamente (68 Não PAISC – 89 

PAISC p= 0,02). 

Figura 4 - Preocupação com a criança estudada
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Houve diferença  no item tempo de 
aleitamento materno porque as mães do Não 
PAISC usaram esse tipo de alimentação por menos 
tempo: até o 7o mês (86 Não PAISC – 58 PAISC); 
8o – 23o mes (41 Não PAISC – 59 PAISC), além do 
23o mês (21 Não PAISC –31 PAISC, p= 0,02). 
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Figura 5 - Aleitamento até o 7º mês.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Figura 6 - Aleitamento do 8º ao 23o  mês.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Figura 7 - Aleitamento além do 23º mês.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Quanto às mães que trabalhavam fora 

de casa e notas de seus filhos quanto ao Teste de 

Denver no desenvolvimento das condutas sociais, 

os dados apontam diferença significativa entre as 

crianças dos dois grupos em favor das crianças do 

PAISC, p = 0,08. Essa vantagem pode ser atribuída 

ao fato do programa reforçar a importância da 

estimulação e contato social.

3.4.2 PERFIL DAS CRIANÇAS 

ESTUDADAS:

O maior número de crianças que 

demoraram a chorar logo após o nascimento 

forma do PAISC, com nível de significância p= 

0,04 (12 Não PAISC – 25 PAISC).

Figura 8 - Demora para chorar logo após o 

nascimento
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Quanto ao uso de chupeta, as crianças 

do PAISC fizeram menos uso de chupeta (93 Não 

PAISC – 74 PAISC,   p= 0,14).

Figura 9 - Uso de chupeta
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Referente ao soníloquo, significativamente 
p= 0,047, as crianças do PAISC (66) falavam 

dormindo mais do que as do Não PAISC (48).
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Figura 10 -  Presença de soníloquo
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

As crianças do PAISC, segundo suas  

mães, falavam mais errado (75 Não PAISC – 91 

PAISC,  p= 0,13 – tendência). 

Figura 11-  Falar errado
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à 
Saúde da Criança (PAISC): avaliação de aspectos do 
desenvolvimento neuropsicológico de crianças em 
Campo Grande/MS

Quanto ao controle dos esfíncteres, as 

crianças do PAISC apresentaram dificuldades no 

controle: anal diurno (34 Não PAISC – 57 PAISC, 

p=0,007); vesical diurno (33 Não PAISC – 63 

PAISC,  p= 0,004); vesical noturno (55 Não PAISC 

- 76 PAISC,  p= 0,025).

Figura 12 - Dificuldade no controle dos esfíncteres - 

anal diurno.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Figura 13 - Dificuldade no controle dos esfíncteres - 

vesical diurno.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Figura 14 - Dificuldade no controle dos esfíncteres - 

vesical noturno
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Parece que essas informações podem 
conduzir a uma criança com características de 
ansiedade, ou ainda com sinais de organicidade, 
que devem ser mais bem pesquisados.

Quanto a apresentarem alguma regressão no 

desenvolvimento, foram: 28 Não PAISC – 42 PAISC.

Figura 15 - Regressão no desenvolvimento.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Quando indagadas sobre a sociabilidade 
da criança, se o filho tinha ou não companheiro, 
amiguinho, a maioria das negativas foi de mães 
de crianças do PAISC, (7 Não PAISC – 24 PAISC, 
p= 0,002).
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Figura 16 -  Sociabilidade da criança.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Todavia, têm-se alguns resultados que 

demonstraram a efetividade em alguns pontos da 

atenção oferecida pelo PAISC.

Quanto à necessidade de internação, a 

maioria das crianças foi do Não PAISC (55)  (35 

PAISC, p= 0,02).

Figura 17-  Necessidade de internação.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

A necessidade de serem submetidas 

à anestesia foi de 24 Não PAISC  e 9 PAISC, e 

cirurgias, 16 Não  PAISC: 5 PAISC, p= 0,02.

Figura 18 -  Necessidade de anestesia.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Figura 19 -  Necessidade de cirurgia.
Fonte: Pesquisa: Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança (PAISC): avaliação de aspectos do desenvolvimento 
neuropsicológico de crianças em Campo Grande/MS

Por sofrerem menos internações e por 

serem menos submetidas às cirurgias e anestesias, 

as crianças do PAISC parecem estar mais bem 

protegidas. No caso das internações, infere-se que, 

por terem um acompanhamento mais freqüente, 

é mais fácil prevenir complicações, atendendo a 

criança antes que haja agravamento de sua doença 

(desidratação, pneumonias, entre outras, onde 

o PAISC propõe-se a prevenir e tratar: doenças 

infectocontagiosas diarréias e respiratórias).

No que diz respeito ao desenvolvimento 

neuropsicológico, o  PAISC parece não ter 

influenciado de forma direta os resultados:

a) conduzem a uma vantagem no 

item “todas as notas acima de 75%” 

(conduta social, psicomotricidade 

fina, psicomotricidade grossa e 

linguagem), para as crianças do Não 

PAISC (46 Não PAISC –27 PAISC);

b) os resultados também demonstram 

que foram do Não PAISC as piores 

notas;

c) a distribuição das notas das crianças 

do PAISC foi mais homogênea;

d)  a escolaridade materna não apontou 

diferença entre os dois grupos;
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e) o peso ao nascer aponta tendência 

a influenciar no desempenho 

das notas em Conduta Social 

e Motricidade Grossa, ponto 

verificado em pesquisa anterior: 

Desenvolvimento neuropsicomotor 

aos 12 meses de idade em uma 

coorte de base populacional no Sul 

do Brasil: diferenciais conforme peso 

ao nascer e renda familiar (HAPERN 

et al, 1996);

f) pertencia ao Não PAISC a  maioria 

das crianças com renda familiar 

inferior a 1 salário mínimo, e as com 

renda superior a 4 salários, nível de 

significância p= 0,079;

g) a renda familiar apresentou uma 

tendência a influir nas notas em 

Motricidade Fina do Teste de Denver, 

onde as melhores notas foram 

de crianças em sua maioria com 

renda superior  a 2 salários. Parece 

relacionar-se com a possibilidade de 

estimulação de quem tem melhores 

condições financeiras.

Quanto ao comportamento dos 

provedores, de acordo com as entrevistas feitas com 

alguns técnicos do Centro de Saúde envolvidos no 

PAISC, ele  influencia diretamente no sucesso ou 

insucesso do Programa, desde a instalação, pois 

exige do profissional uma dedicação e um perfil 

de personalidade muito diferentes dos exigidos do 

técnico do plantão ou do ambulatório.

O perfil de um profissional que se interessa 

e se propõe a oferecer uma atenção integral é 

de muita dedicação, empenho, envolvimento e 

pouca preocupação com o retorno financeiro. O 

tempo dedicado a cada criança é pelo menos três 

vezes maior; ele deve conhecer a história dessa 

criança e saber reconhecê-la ao vislumbrar sua 

ficha, para realmente acompanhá-la, prevenir-lhe 

as doenças, orientar seus familiares.

O fato de o Centro de Saúde “Germano 

Barros de Souza” ser um centro de escola, 

com certeza, também foi determinante para a 

instalação do PAISC, que muitas vezes, durante 

esses seis/sete anos só funcionou pelo empenho 

de pessoas envolvidas com o ensino.

Fora o fato de que quando se tem que 

fazer um procedimento diante de uma assistência 

discente, interessada em aprender e crítica, o 

técnico sempre procurará fazer da melhor forma.

Logo, o PAISC, para ser efetivo, parece 

depender diretamente do perfil do profissional 

que se propõe a fazê-lo, aspecto apontado por 

Donabedian (apud  AGUILAR, M. J. & ANDER-

EGG, E.1994), que discute questões sobre a 

qualidade da atenção médica.

As “saídas”, em termos das modificações 

das necessidades iniciais, parecem estar 

aprovando o PAISC, pois, apesar deste estudo ser 

limitado a alguns fatores, as crianças que fizeram 

o acompanhamento no programa, estão melhores 

do que estariam se não o tivessem feito.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crianças pesquisadas, usuárias do 

PAISC, freqüentaram em média 20,7 meses, 

tempo suficiente para obterem benefícios com o 

referido Programa.

É difícil concluir sobre a qualidade do 

PAISC comparando-se as crianças do PAISC 

e Não PAISC, porque existem indícios de 

tendenciosidade na escolha pelas mães das 
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crianças que freqüentaram o Programa (muitas 

crianças foram motivadas porque padeciam de 

problemas mais evidentes de saúde).

Mesmo considerando esse fato, esta 

avaliação apresenta elementos que parecem 

mais diretamente relacionados com o Programa, 

ou seja, as crianças do PAISC sofreram menos 

internações, menos anestesias e cirurgias e o tempo 

de aleitamento materno foi mais prolongado.

No que diz respeito ao desenvolvimento 

neuropsicológico, o Teste de Denver não apontou 

diferenças significativas entre os dois grupos de 

crianças estudadas.

Entretanto, algumas condições parecem 

ter influenciado nas notas do referido teste de 

todas as crianças: aquelas com peso acima de 

2500kg ao nascer obtiveram melhores notas 

em Conduta Social e Motricidade Grossa e as 

nascidas em famílias com renda familiar acima 

de dois salários mínimos apresentaram melhor 

desempenho no item Motricidade Fina.

Dos critérios objetivos de avaliação, a 

assistência no PAISC oferece melhor qualidade do 

que a assistência oferecida no modelo tradicional, 

que continua em funcionamento. É difícil justificar 

essa coexistência, tanto do ponto de vista técnico 

como político e ético.

Parece óbvio que conforme o senso 

comum, um atendimento intensivo seja mais efetivo 

do que um atendimento esporádico. No entanto 

não se encontrou diferença no desenvolvimento 

neuropsicológica, porque o PAISC é apenas um 

fator ambiental dentre os tantos que interferem no 

desenvolvimento infantil. 

INTEGRAL ASSISTANCE TO THE 
CHILD HEALTH PROGRAM: 

NEUROPSICILOGIG DEVELOPMENT 
ASPECTS EVALUATION IN CHILDREN 

IN CAMPO GRANDE, MS. 

ABSTRACT
This research evaluated the Children Health Integral 
Assistance Program , from Health Ministry, in Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, in Health Center 
III”Germano Barros de Souza”, through the  comparative 
analysis  of the development of Two children groups. 
In the period of 1995/96, 320 children until 5 years 
had their psychomotor development evaluated by the 
Denver Development test. The first group (160 children) 
took part of the program Program (G1); and other, with 
160 children, lived in the same region, were users of 
the Health Center, but did not take part of the program 
(G2). The children from G1 had less internations (G1: 
21,9%; G2: 34,6%), less surgeries (G1: 3,1%; G2: 
10%) and anesthesia (G1: 5,6%; G2: 15%); the breast 
feeding period was prolonged  (until 7 months: G1: 
58; G2: 86), 8 to 23 months (G1: 59; G2: 41) and 
more than 23 months (G1: 31; G2: 21). There were no 
significative differences among the groups in terms of 
neural psychology development, but the punctuations 
in Denver seemed to be influenced by birth weigh and 
by family income; children with weigh over 2.500kg 
during birth had better grades in social conduct and 
rough motricity; children with family income over 2 
minimum salaries, showed better development in fine 
motricity.  These data, however, are not conclusive, 
as there was a possible tendency in group G1, which 
had more evident health problems (once they were 
invited to take part of the program). There is, like this, 
indications that the assistance in the program is of better 
quality than the one offered by the traditional method. 
There is a discussion this co-existence of programs in 
technical terms, politic and ethic. 

Keywords: Children development. Children Health 
 Integral Assistance Program. (PAISC).
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