
BASES CIENTÍFICAS PARA POLÍTICAS 
PÚBLICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA



A formação inicial dos sistemas vivos estabelece os 
condicionantes para o funcionamento de cada aspecto do 
organismo, seja interno ou externo, através de toda a vida.

Allan n. Schore
Affect regulation and the origin of the self

1994
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KANDEL E AS CONEXÕES SINÁPTICAS

“O detalhamento da formação da rede de neurônios do cérebro é 

dependente de interações específicas(…) com o meio ambiente. 

A influência do ambiente no cérebro muda com a idade (…) 

Profundos efeitos ocorrem nas fases iniciais do 

desenvolvimento pós -natal .”



EXPERIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO CÉREBRO

O estímulo do ambiente afeta decisivamente 
a formação das conexões (sinapses) entre 
bilhões de neurônios, especialmente nos 
períodos mais sensíveis. 
Que  se abrem e fecham como uma janela.

Estímulos no início da vida 

produzem mudanças nos 

caminhos genéticos que 

diferenciam a função neuronal.

É o período crítico,

mais sensível.



As vias cerebrais que afetam a capacidade de 

ler e escrever, o comportamento e a saúde , 

se organizam muito cedo no cérebro humano





COGNIÇÃO





RETORNO DO CUSTO BENEFÍCIO DO PROGRAMA

US$ 7.16 até a idade de 27 anos

 US$ 12.90 até os  40 anos

Considerando as despesas em Educação, Assistência Social, Crime e Sistema 

Prisional e os ganhos salariais, para cada dólar investido no Programa, foram 

economizados:



RATES OF RETURN TO HUMAN DEVELOPMENT 
INVESTMENT ACROSS ALL AGES

Carneiro, Heckman, Human Capital Policy, 2003
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SEROTONIN GENE, EXPERIENCE AND DEPRESSION – AGE 26
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“As conseqüências (…) podem aparecer como 

depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, 

síndrome do “stress pós -traumático” ou agressão. 

Também aparecem impulsividade, delinqüência e 

abuso de substâncias.”
Martin Teicher

Scientific American, 2002



Hipótese formulada por Richard Tremblay , baseada em diversos estudos longitudinais no 
Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos ( Tremblay , 2000)





A cuidadora abusiva não somente deixa de 

brincar e interage menos com a sua criança, 

mas também induz um estado traumático de 

efeito negativo duradouro.

Porque ela não acalma a criança, não 

proporciona um consolo interativo, seus 

estados emocionais intensamente negativos 

duram por longos períodos de tempo.



Tais estados também são acompanhados de severas 

alterações na bioquímica do cérebro imaturo, 

especialmente nas áreas associadas com o 

desenvolvimento das competências interpessoais.

Allan N. Schore
“Affect dysregulation and disorders of self”(2003)







ROMANIAN ADOPTION PROJECT – B.C.
SCORE AT 10.5 YEARS

CB EA LA

QI 108 99 85

Score de Linguagem 106 99 88

Comportamento 13% 9% 43%
CB  - Canadian Born
EA  - Early Adopted (within 4 months)
LA  - Late Adopted (8 months or later

L. Le Mare



SAÚDE



O PADRÃO DE STRESS QUE TEREMOS 
AO LONGO DA VIDA É ORGANIZADO NA 

1ª INFÂNCIA





RELANÇAMENTO DA 
FRENTE PARLAMENTAR 
DA PRIMEIRA INFÂNCIA 
(2015 – 2018)



MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
LEI 13.257/2016





OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Criança Feliz  acompanha e 
orienta as famílias com 
crianças de zero a seis anos
oferecendo instrumentos para 
que os pais estimulem o 
desenvolvimento cognitivo, 
emocional e psicossocial dos 
filhos.



MAIOR PROGRAMA DO TIPO
EM ESCALA NO MUNDO



FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mais de 672.874 pessoas são atendidas.
Sendo:

565.394 crianças
107.480 gestantes

O programa estimula o vínculo afetivo
e o papel das famílias no cuidado, 
na proteção e na educação das crianças 
na primeira infância.



PÚBLICO-ALVO

Beneficiários do Bolsa Família

 Gestantes e crianças de zero a 
três anos;

 Recebem visitas domiciliares 
semanais;



PÚBLICO-ALVO

Crianças beneficiárias do BPC e 
afastadas do convívio familiar:

 Acompanhamento será até os 
seis anos; 



PÚBLICO-ALVO

Crianças com microcefalia causada pelo Zika:

 Terão atendimento prioritário;

 Centros Dia de atendimento especializado foram criados;

Os centros contam com fisioterapeutas, psicólogos, neurologistas, 
ortopedistas, entre outros, além de atividades voltadas à inclusão 
das crianças com microcefalia;



VISITAS DOMICILIARES



Source: Qlickview / Prontuário SUAS | Date: 05/02/2019

HOME VISITS

16.519.223



VISITADORES

 Profissionais capacitados e 
com atuação intersetorial;

 Ligação com a comunidade;

 Avaliam o ambiente familiar e identificam fatores capazes de 
comprometer o desenvolvimento integral da criança;

 Orientam sobre cuidados essenciais no primeiros anos de vida; 



VISITADORES

Estabelecem o vínculo 

entre as famílias e os 

serviços de assistência 

social, saúde, educação, 

cultura e defesa de 

direitos humanos;



VISITADORES

2.623 municípios, 
de todos os 
estados, aderiram 
ao programa.



BALANÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
BRASÍLIA, 21 DE JUNHO DE 2019

TOTAL DE
MUNICÍPIOS

5.570
MUNICÍPIOS

ELEGÍVEIS

3.780
MUNICÍPIOS

COM ADESÃO

2.623



BALANÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
BRASÍLIA, 21 DE JUNHO DE 2019

VISITAS REALIZADAS
(DE JULHO/2017 ATÉ HOJE)

16.519.223

PROGRAMA É FINALISTA DO WISE AWARDS, UM DOS 
MAIORES PRÊMIOS SOBRE EDUCAÇÃO NO MUNDO



As crianças nascem todas em condições 
semelhantes, mas a primeira infância as 

diferencia para sempre.
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