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Por que falar de Política na Saúde da 
Criança?
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O Super Cérebro

https://www.youtube.com/watch?v=y6Y_tpf5LEk&t=4s
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• British Medical Journal
• risco de reversão das conquistas obtidas pelo 

SUS, 
• ampliação das desigualdades de saúde no Brasil, 
• prejuízo da cobertura universal em saúde 

agravando a pobreza
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• Emenda Constitucional n. 95: congela os 
investimentos em saúde e educação por 20 
anos, a partir de 2018

• as crises econômicas e políticas: início em 
2014, 

• aumento da pobreza e do desemprego 

• redução de medidas de proteção social: corte 
de verbas para o Bolsa Família e ESF
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Políticas Públicas de Saúde para 
crianças no Brasil

1937-1945

• Programa de proteção à maternidade, à infância e à adolescência.

• Objetivo: promover e fiscalizar ações de proteção à maternidade, à infância e 
à adolescência.

1973

• Programa Nacional de Imunização (PNI)

• Objetivos: reduzir a morbimortalidade por doenças imunopreveníveis.

• Estratégias: definição das vacinas obrigatórias no país, e as normas referentes 
a sua produção, armazenagem, distribuição e administração. 

1975

• Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil 

• Objetivo: contribuir na redução da morbidade e da mortalidade da mulher e 
da criança

9
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Gestões e gestores de políticas públicas de atenção à saúde da 
criança: 70 anos de história. Brasília, 2011. 



Declaração 
de Alma-

Ata (1978)

Saúde não é 
ausência de 

doença 

Saúde é 
socialmente 
determinada

Saúde como 
direito humano 

fundamental

Responsabilidade 
do governo
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Aleitamento 
materno e 

orientação para 
desmame

Assistência e 
controle das 

infecções 
respiratórias 

agudas

Controle da 
diarréia

Imunização
Acompanhamento 
do crescimento e 
desenvolvimento

Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (1984)
Objetivo: reduzir significativamente a morbidade e a mortalidade na faixa etária de 0 a 5 
anos, por meio de CINCO ações básicas:



Movimento 
de reforma 

sanitária 
(1986)

Saúde como 
direito de todo 

cidadão

Saúde é 
influenciada pelas 
condições sociais 
e pelo acesso aos 
serviços de saúde

Necessidade de 
acesso da 

população à 
ações preventivas 

e curativas

Descentralização
e gestão em um 
sistema único de 

saúde
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Sistema Único de Saúde – SUS Lei 8080/1990

13Brasil. ABC do SUS, 1990

Equidade

Rede 
descentralizada 
e hierarquizada 

Universalidade

Integralidade



Estatuto da Criança e do Adolescente

Criança e adolescente com sujeito de direitos, em 
condição peculiar de desenvolvimento

Artigo 7: “A criança ou adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.”
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(Brasil. Lei 8.069/90)

Fonte: www.caem.ba.gov.br



Reorganização do modelo 
de atenção

Enfoque na promoção da 
saúde e prevenção de 

agravos

Programa Saúde da 
Família (1994)

Pilares: integralidade, universalidade, controle social
Equipe de Saúde da Família (ESF)

Territorialização

Educação em saúde  e intersetorialidade
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Agenda de Compromissos para a Saúde Integral 
da Criança e Redução da Mortalidade (2004)
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Política Nacional da Atenção 
Básica (2006)

Política Nacional da Promoção 
da Saúde (2010)

Programa Saúde da Escola (PSE)

(2007)
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Política Nacional de Saúde do 
Adolescente e Jovem (2006)

Acompanhamento 
do crescimento e 
desenvolvimento

Atenção Integral à 
Saúde sexual e 

reprodutiva

Atenção Integral 
no Uso abusivo de 

Álcool e outras 
drogas
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•Política de Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
e Aleitamento Materno

•Objetivos: desenvolvimento integral da criança, respeitando 
os princípios da universalidade, integralidade e equidade

2014



Estratégia Brasileirinhas e 
Brasileirinhos Saudáveis

(MS, Fiocruz, IFF)
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Estratégia integrada de 

Promoção e Atenção materno-

infantil (especialmente 0 a 6 

anos) para garantir a todos os 

brasileiros qualidade de vida 

desde seus primórdios, 

estimulando suas competências 

e habilidades físicas, 

emocionais, cognitivas e 

sociais, através de novas 

ofertas de cuidados aliadas às 

tradicionais dirigidas a mulheres 

e crianças com a perspectiva de

além da sobrevivência, 

trabalhar pelo crescimento e 

desenvolvimento integral da 

criança.



SES-SP e FMCSV

Seis grandes objetivos:

• Apoiar a construção da linha de cuidado da criança para nortear 
as ações de articulação em rede para todo o Estado de São Paulo, 
incorporando os elementos constitutivos da integralidade na 
promoção do desenvolvimento infantil.

• Estimular e desenvolver governança local para construir políticas 
públicas integradas, que priorizem a promoção do desenvolvimento 
infantil garantindo a institucionalização de uma prática sustentável e 
de qualidade.
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• Qualificar o atendimento das gestantes e 
crianças de zero a três anos nos serviços de Saúde, 
Educação Infantil e Desenvolvimento Social.

• Mobilizar e sensibilizar as comunidades 
locais para a importância da atenção à Primeira 
Infância

• Criar e aplicar o Índice Paulista de Atenção à 
Primeira Infância (IPPI) para monitoramento da 
atenção à primeira infância no estado.

• Avaliar, sistematizar e disseminar o 
conhecimento gerado durante a experiência para a 
aplicação, em escala, por outros municípios.
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São Paulo pela Primeiríssima 
Infância
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Marco Legal da Primeira Infância

• LEI Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016

• cria uma série de programas, serviços e 
iniciativas voltados à promoção do 
desenvolvimento integral das crianças até 6 
anos.

• Criança: prioridade no desenvolvimento de 
programas, na formação dos profissionais e na 
formulação de políticas públicas.
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• Programas, serviços e políticas públicas de 
atenção à criança reformulados e criados. 
Propostas:

• Garantir às crianças o direito de brincar.

• Priorizar a qualificação dos profissionais sobre 
as especificidades da primeira infância.
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• Reforçar a importância do atendimento 
domiciliar, especialmente em condições de 
vulnerabilidade.

• Ampliar a licença-paternidade para 20 dias 
nas empresas que aderirem ao programa 
Empresa Cidadã.
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• Envolver as crianças de até seis anos na 
formação de políticas públicas.

• Instituir direitos e responsabilidades iguais 
entre mães, pais e responsáveis.

• Prever atenção especial e proteção a mães 
que optam por entregar seus filhos à adoção e 
gestantes em privação de liberdade.
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Quando líderes governamentais falam em 
milhões de pessoas, os indivíduos envolvidos 

são facilmente reduzidos a cifras, seus 
sofrimentos transformados em estatísticas e 

tendências. Mas cada criança nascida tem um 
nome e uma história; cada uma delas tem 
direito aos cuidados de saúde, educação e 

proteção, o direito de desenvolver plenamente 
seu potencial e o direito de contribuir com a 

sociedade de forma significativa (Unicef, 2001).



O menino é infinito em si mesmo, ele não é um 
vir a ser. A pior coisa que se pode fazer para um 
menino é prepará-lo para o futuro, pois isto só 

lhe traria angústias. Temos que preparar o 
menino para hoje porque o futuro é feito de 

muitos hojes.
(Ziraldo)


