
 
 

CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ACOLHIMENTO 
DE DEMANDA ESPONTÂNEA PELO AIDPI ( ATENÇÃO INTEGRADA DE 
DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA) DA REGIÃO CENTRO-SUL ( 

ENGLOBA GUARÁ I E II , NÚCLEO BANDEIRANTE , PARK WAY , 
CANDANGOLÂNDIA ,  ESTRUTURAL , SETOR DE 

 

Contextualização 
 

No Distrito Federal a região Centro-Sul através dos autores do relato 

implementamos a capacitação AIDPI para médicos e enfermeiros de Família a fim de 

atender melhor a demanda espontânea em pediatria em nossas unidades básicas de 

saúde .O Aidpi é capacitação protocolizada pelo ministério da Saúde para atender Criança 

de 2 meses a 5 anos e aborda temas como Sibilância , Sinais Gerais de Perigo , Febre , 

problema de ouvido , problema de garganta , desnutrição e anemia , vigilância de 

desenvolvimento e Violência contra Criança .Com esta capacitação aumenta a qualidade 

do acolhimento e atendimento da Criança nas Unidades Básicas de Saúde o fluxo de 

atendimento de demanda espontânea em pediatria . 

Justificativa 
 

Melhorar o acolhimento de demanda espontânea e encaminhamento responsável 

para emergência pediátrica 

Objetivo 
 

Melhoria do atendimento das crianças nas Equipes Saúde da família da região 

Centro-Sul Diminuição da mortalidade infantil Ampliar e Reforçar a importância da 

Vacinação da região Centro-Sul 

Desenvolvimento 
 



 
Lançamos as inscrições para os servidores públicos da Saúde via SEI que 

realizavam através do e-mail do apoio da Saúde da Criança da Região Centro-Sul e eram 

liberados pela sua chefia imediata para um treinamento de 40 horas do protocolo AIDPI 

com teoria e resolução de exercícios de casos clínicos abordados pelo treinamento .No 

treinamento era abordados casos clínicos que eles vivenciam no dia a dia em sua unidade 

básica de saúde e orientados que alguns casos podem ser resolutivos em sua unidade de 

saúde e quando encaminhar para uma unidade hospitalar . 

Resultados 
 

Na Região Centro-Sul do Distrito Federal foram capacitados 64 enfermeiros e 32 

médicos . Contribuímos para a capacitação da região Central .Pelo relatório da GPMA( 

Gerência de Planejamento Monitoramento e Avaliação )  temos 61 médicos e 70 

enfermeiros na Atenção Primária de Saúde . Sendo 64 enfermeiros capacitados pelo AIDPI 

e 32 médicos . Dando 52 % dos médicos  e 91,4 % dos enfermeiros capacitados . 

Capacitação de demanda espontânea nas nossas Unidades Básicas de Saúde .Teve 

impacto positivo de encaminhamento responsável da unidade básica de saúde para o 

hospital . Tivemos em nosso hospital regional 7248 atendimentos do período de janeiro 

de â abril de 2019 sendo  4163 de atendimentos no pronto atendimento da pediatria . 

Tivemos um aumento neste ano devido ao aumento dos números de casos de dengue e 

aumento dos casos de bronquiolite do Distrito Federal 

Considerações finais 
 

Curso de Aprimoramento como AIDPI deve ser incentivado na atenção Primária de 

Saúde para melhorar o atendimento na faixa etária pediátrica  nas Unidades Básica de 

Saúde , para aumentar a adesão a vacinação e diminuir a mortalidade infantil . 
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