Oficina de Alinhamento
Intersetorial do Programa
Criança Feliz
Promover o cuidado integral e a proteção à saúde

Brasília, 23 a 25 de janeiro de 2017

Marcos legais
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990
Marco Legal da Primeira Infância - Lei 13.257 de 8 de março de 2016
Inovações:
- Paternidade: Ampliação da licença paternidade (empresa cidadã);
inclusão de nome do pai gratuita na certidão de nascimento; Faltas
abonadas para pré-natal e puericultura
- Parto: Direito ao parto natural cuidadoso; direito ao acompanhante
de preferência
- Aleitamento e alimentação saudável: Banco de Leite Humano em
todas as UTIs neonatais; proteção contra pressão consumista e
exposição precoce à comunicação mercadológica; orientação
aleitamento em equipamentos de saúde
- Brincar: prioridade para políticas públicas com criação de espaços
lúdicos

Cuidar da Saúde da Criança é...

 Promover e garantir

o seu potencial de crescimento e
desenvolvimento desde a gestação, em um ambiente
seguro, com afeto e sem violência.

 Prevenir e tratar

doenças, vacinar e prevenção às

violências.

 Políticas e programas de saúde de qualidade.

Caderneta
atualizada
sempre!!!

 Identificar as potencialidades e

vulnerabilidades familiares e construir fortes
vínculos de proteção

 Identificar todos os serviços de saúde,

socioassistênciais, culturais,
educacionais, comunitários, protetivos,
1 ano
estabelecendo fluxos, protocolos integrados visando
fortalecer uma rede integrada de proteção e cuidado
as crianças

2 anos

3 anos

4 anos

5 anos

Rede de Atenção à Saúde e sua articulação- RAS
Necessária boa comunicação e
estabelecimento de linhas de
cuidado

Intersetorialidade

Integração
Centro de
Atenção
Especializada

Muitos avanços nas ações de saúde
•
•
•

Redução da mortalidade na infância ( até 5 anos)em 77% em 22 anos; 14/1.000
Redução da mortalidade infantil ( < que 1 ano) em 45% em 10 anos; 14,6/1.000
Redução da mortalidade neonatal (27 dias) em 31% em 10 anos; 10,2/1.000

Melhoria nos resultados da saúde das crianças/Bolsa família
Região Nordeste: % de consultas
de pré-natal foi maior em
gestantes do PBF

As consultas de puericultura de 15 dias a 1 ano de
vida foram mais frequentes entre os beneficiários
do PBF.1

em média, 1,5 consulta de pré-natal a mais das
gestantes .2

Mortalidade por desnutrição: ↓em até 65%3

crianças nascidas a termo: 14,1% maior

Mortalidade por diarréia: ↓em até 53%3

(famílias beneficiárias.2)

Mortalidade por todas as causas: ↓em até 17,9%3

A proporção de crianças beneficiárias
consideradas nutridas foi 39,6% maior.2

19,4% de redução da mortalidade de crianças até cinco
anos (período 4 anos4)

CadSISVAN:5

CadSISVAN:5

Altura: Incremento médio de 0,8
centímetros das crianças de 5 anos.

Excesso de peso: Entre 0 e 5 anos, houve
redução de 6,8 p.p.

Desnutrição crônica: Entre 0 e 5 anos,
houve redução de 2,0 p.p.

Desnutrição Crônica: acompanhamento contínuo
pela saúde reduz em 50% a chance de
desnutrição.

1 - Grupo de pesquisa AQUARES
2 - AIBF II 2010
3 - Effect of a conditional cash transfer programme on childhood mortality: a nationwide analysis of Brazilian municipalities . Davide Rasella,
Rosana Aquino, Carlos A T Santos, Rômulo Paes-Sousa, Mauricio L Barreto. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60715-1
4 - The Lancet (2013) – Atenção básica e redução da mortalidade infantil
5 - Projeto Cad SISVAN (MS e MDSA)

Política Nacional de Atenção Integral à criança
Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015

Iniciativas na saúde- Desenvolvimento da Primeira Infância - DPI
• Promoção no País da cultura do estimulo ao Desenvolvimento
na Primeira Infância-DPI.

1
• Fortalecimento das competências familiares para o cuidar dos filhos com
afeto estimulando o desenvolvimento integral na primeira infância.

2

3

• Apoiar as iniciativas de estimulo ao DPI nas cidades de Fortaleza e São
Paulo, com vistas na construção de um modelo (programático, financeiro
e de avaliação) replicável em outros municípios brasileiros.

O que é essencial?

Assegurar à
mulher,
adolescente,
jovem e
adulta....

• direito ao planejamento
reprodutivo com acesso aos
métodos, incluindo a AE
• atenção humanizada à
gravidez, ao parto e ao
puerpério
• o pré-natal do homem

cuidados
integrais
visando a
proteção
da criança

Atenção
especial aos
adolescentes
de ambos os
sexos

• à criança o direito ao
nascimento seguro
• e ao crescimento e ao
desenvolvimento
saudáveis e aleitamento
materno

• Ofertar ações de educação
em Saúde Sexual e Saúde
Reprodutiva e planejamento
reprodutivo
• Acesso aos métodos
anticoncepcionais,
camisinha, AE....

O que é necessário?
Na atenção a saúde sexual e saúde reprodutiva
•Reorganizar a atenção à SSSR que contemple as necessidades de saúde de adolescentes, homens e
mulheres
•Organizar fluxos
• Ofertar ações de educação em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva e planejamento reprodutivo,
insumos para contracepção com acesso facilitado na unidade, testes rápidos (gravidez, HIV, sífilis),
imunização, com especial atenção a adolescentes

No Pré-Natal
a) realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com captação precoce da
gestante e garantia do número adequado de consultas e dos exames.
b)acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco e
vulnerabilidade
d) realização de todos os exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco e acesso aos
resultados em tempo oportuno;
e) vinculação da gestante ao local em que será realizado o parto; VAGA SEMPRE
h) prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites especialmente a Sífilis Congênita.
i) Alta responsável para APS

No momento do Parto até a alta hospitalar maternidades ofertando:
•

Boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento;

•

Garantindo o acompanhante de livre escolha da mulher durante o
acolhimento e o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato;

•

Garantindo Alojamento conjunto para mãe e bebê;

•

Garantindo a realização/encaminhamento para a Triagem auditiva e ocular
e biológica

•

Garantir a atenção integral ao recém –nascido prematuro/com deficiência
com seguimento para os serviços de referência e orientação às mães e
suas famílias

Na promoção da saúde, prevenção de agravos e cuidado na Primeira
Infância:
a) promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar
saudável;
b) acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita
domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento;
c) busca ativa de crianças vulneráveis;
d) Vigilância do Desenvolvimento: utilização da Caderneta da Criança;
e) Tratamento de agravos à saúde com a garantia da integralidade do
cuidado;
f) Imunização;
g) Promoção de uma cultura de paz, prevenção e atendimento às situações
de violência;

Obrigada!
Thereza de Lamare
Diretora do Departamento de Ações
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