
Parceria: 



2009 

início em  
6 municípios 

2012 

ampliação para o 
Colegiado de Gestão 
Regional (CGR) de 
Saúde de Jundiaí  
9 municípios 

ampliação da parceria 
com a Secretaria de 
Estado da Saúde de 
São Paulo (5CGRs)  
41 municípios 

+ 
3 produtos 
universais 

 
              

2013 

linha do 
tempo 

2016 
EXPANSÃO 
101 municípios 

 
 
       





promover o desenvolvimento integral da criança na 
primeiríssima infância (0 a 3 anos) 
 
melhorar a qualidade do atendimento e cuidado às 
gestantes e crianças pequenas 

 
promover o planejamento e a articulação intersetorial da 
gestão municipal e regional 
 
mobilizar a sociedade para a importância do 
desenvolvimento nos primeiros anos de vida 

objetivos 



Teoria de                                                                   
Mudança 



formação de profissionais 

governança e gestão 

mobilização comunitária 

avaliação 

Eixos 



eixo de 
governança e gestão  

apoio às lideranças municipais  

planejamento  
articulação intersetorial 
articulação em rede 
implementação de ações e políticas 

estímulo a formação e manutenção 
dos comitês regionais e municipais 



comitê municipal 
 articulador municipal + técnicos e gestores da 

educação, saúde e desenvolvimento social 
 define e toma decisões sobre as estratégias 

do município  
 reúne-se mensalmente 

governança 

       
  

comitê regional 
• articulador regional + articuladores municipais, 

articulador da atenção básica (SES/SP)+ 
Drads (Seds/SP) + FMCSV 

• define e toma decisões sobre as estratégias 
da região 

• reúne-se mensalmente 



eixo de formação  
oficinas de formação intersetoriais 
de reeditores 

reedições para a rede 
supervisão (coaching) para 
implantação de novas práticas 

Pré-natal, puerpério e amamentação 
Puericultura 
Humanização do parto e nascimento 
Educação Infantil 
Espaços lúdicos 
Grupos de famílias  



eixos Cadernos SPPI 



mobilização comunitária 
(semana do bebê) 
comunicação 
 

eixo de 
mobilização 



eixo de  
avaliação 

orienta tomadas de decisão  
estrutura o conhecimento 
gerado a partir das 
experiências locais 

linha de base 
monitoramento 
avaliação de resultados  

eixo de avaliação 



•... 
•... 
•... 

0 = ... 
1 = ... 
2 = ... 
3 = ... 
4 = ... 
5 = ... 

(1) Profissionais 
preparados 

• Profissionais  de saúde 
estimulam o envolvimento do 
pai no  pré-natal 

(2) Pré-natal 
adequado 

•... 
•... 
•... 

(3) Puericultura 
adequada 

•... 
•... 
•... 

(4) Parto e puerpério 
adequados 

•... 
•... 
•... 

(5) Educação 
Infantil adequada 

•... 
•... 
•... 

(6) Espaços lúdicos 
adequados 

•... 
•... 
•... 

(7) Mães e pais 
preparados 

•... 
•... 
•... 

(8) Comunidade 
Mobilizada 

8 Dimensões 

Eixos 
Intervenções 

1. Profissionais 
 
2. Serviços 
 
3. Família 
 
4. Comunidade 

 
5. Políticas 
Públicas 

•... 

50 INDICADORES 

TOTALIZANDO 
300 ITENS 

DESCRITORES 
DE 

PERFORMANCE 
(RUBRICAS) 

RUBRICAS 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
ARQUITETURA 



Alinhamento e capacitação do Grupo de Avaliação 

Aplicação dos questionários e consolidação dos dados 

Mobilização e preparação do Seminário de Avaliação 

Seminário de Avaliação 

Utilização dos Resultados da Avaliação 

DA AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA 
ETAPAS 



RESULTADOS 
Linha de Base / Avaliação Resultados 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sintese CGR Jundiaí

1. Profissionais Preparados

2. Pré-Natal Adequado

3. Puericultura Adequada

4. Parto e Puerpério Adequados

5. Educação Infantil Adequada

6. Espaços Lúdicos Adequados

7. Mães e Pais Preparados

8. Comunidade Mobilizada

Linha de Base Melhoria Outros Melhoria SPPI Falta p/ Ideal

+ 38,9 
p.p. 

+ 31,3 
p.p. 

+ 44,6 
p.p. 



conquistas 

Mudança de práticas nas maternidades 
Aproximação entre a atenção básica e maternidades 

Cabreúva: incentivo à participação do pai ou acompanhante, quarto PPP, analgesia não 

medicamentosa, diminuição da taxa de cesárea e episiotomia, comitê de aleitamento materno, visita de 

gestantes 

Mudança de práticas no pré-natal e puericultura 
Itatiba: plantão de aleitamento materno 

Mudança de abordagem nos grupos de gestantes e famílias 

Espaços lúdicos nas UBS e CRAS 



conquistas 

Mudança de práticas na educação infantil 
Temas relativos ao desenvolvimento infantil abordado nas reuniões de pais 

Jarinu: aprovado na Câmara Municipal uma política municipal com diretrizes para as creches 

Mudanças nas práticas intersetoriais 
Jundiaí: trabalharam gravidez na adolescência nos territórios com CRAS, UBS e escolas 

Melhor comunicação entre as unidades nos territórios 

Profissionais da educação colaborando com os da saúde e desenvolvimento social para criação de 

espaços lúdicos nas UBS e CRAS 

Rodas de conversas com os pais nas creches sobre questões relacionadas à saúde da criança 



conquistas 

Mobilização comunitária 
Lei da Semana do Bebê em 9 municípios e realizando o evento anualmente 

Feira de troca de brinquedos e saberes em Itatiba e Cabreúva 



desafios 

Troca de mandato em 6 dos 8 municípios 

Troca de secretarias em um mesmo mandato 

Troca de articuladoras e membros dos comitês 

Sensibilização dos gestores 

Burocracias e definição de papéis 

Espaço para educação permanente / disponibilidade dos profissionais 

Perfil dos reeditores 

Satisfação quanto às formações 

Resistência das maternidades à mudança de práticas 

Gestão e Governança 

Formação 



lições 
aprendidas 

Perfil da articulação da atenção básica, regional, municipal, integração e envolvimento do comitê, apoio 

dos gestores podem ser decisivos para o desempenho do programa 

A sensibilização dos gestores é muito importante 

Divulgar os resultados e ações de comunicação do SPPI são tão importantes quanto 

Reuniões do comitê regional mantém a motivação e estimula troca de experiências 

FMCSV como figura externa e neutra auxilia nos conflitos e motivação 

Importância de promover uma maior participação da Secretaria de Estado da Saúde 

Avaliação participativa promove maior conscientização dos "problemas" e apropriação dos objetivos do 

programa 

Gestão e Governança 

Avaliação e Comunicação 



Fonte: Fundação Seade. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. (*) Definidos segundo análise fatorial 

       

Índice paulista da 
primeira infância 
 IPPI 
Índice Paulista da  
Primeira Infância 

http://www.ippi.seade.gov.br 
 
 

http://www.ippi.seade.gov.br/
http://www.ippi.seade.gov.br/






parceria entre a FMCSV,  
Secretaria de Estado da Saúde de  
São Paulo e municípios paulistas 

vencedor do 
prêmio 

ALAS-BID 
2014 





Parceria: 

Este material foi elaborado a partir da experiência da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal com o 
Programa Primeiríssima Infância. A reprodução, impressão, cópia, compartilhamento, 
transmissão, divulgação e distribuição  deste material são permitidos para uso não-comercial e 
sem fim lucrativos, desde que (i) não haja quaisquer alterações, exclusões e/ou adições no 
conteúdo deste material; (ii) sejam preservados todos os direitos autorais inerentes ao conteúdo 
do material; (iii) seja expressamente citado o crédito de autoria do conteúdo, bem como da sua 
publicação, no seguinte formato: “Fonte: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal –
www.fmcsv.org.br/ 

http://www.fmcsv.org.br/
http://www.fmcsv.org.br/
http://www.fmcsv.org.br/
http://www.fmcsv.org.br/
http://www.fmcsv.org.br/
http://www.fmcsv.org.br/
http://www.fmcsv.org.br/

	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26

