


Onde tudo começou

Hospital da Lagoa – RJ

Percepção dos determinantes sociais da saúde 



Realidade das 
famílias assistidas

Morte

Miséria

Doença

Internação

Alta



Como a pobreza é um problema 

multidimensional, a metodologia do 

Saúde Criança desenvolveu uma 

abordagem multidisciplinar e 

integrada para a inclusão social e 

promoção do cuidado da criança e de 

toda a família na primeira infância.

Miséria
Doença

Internação

Alta

APOIO ÀS FAMÍLIAS PARA RUPTURA 

DO CICLO DA POBREZA Fundação da Associação 
Saúde Criança em 1991



METODOLOGIA 
PLANO DE AÇÃO FAMILIAR (PAF) com 5 pilares

SAÚDE

MORADIA

RENDA

EDUCAÇÃO

CIDADANIA



Triagem

Processo – Visão Geral

Revisão 
mensal

Implementação do PAF

Encerramento

Programa de 2 anos,
em média



1) Programa Aconchego – Famílias

Terapia comunitária, palestras informativas e 

vivências para responsáveis. Troca de 

experiências entre as famílias mediadas por 

profissional técnico.

4) Assistência Familiar

Contribuição com medicamentos, leites, 

alimentos, equipamentos médicos e ortopédicos, 

auxílio transporte, exames, etc. De acordo com a 

necessidade de cada família.

3) Orientações Técnicas

Orientação técnica feita por assistentes sociais, 

médicos, psicólogos, nutricionistas, advogados, 

pedagoga, de acordo com necessidades de cada 

família.

2) Acompanhamento Familiar

Acolhimento da sociedade civil. Revisão do PAF,  

atualização de informações e próximos passos no 

Sistema de Atendimento. Identificação de 

agendamentos técnicos necessários. 

Atendimento mensal em 4 momentos



Orientações intersetoriais

personalizadas,

considerando a criança 

e todos os membros da família



PLANO DE AÇÃO FAMILIAR
ÁREA DE SAÚDE



• Suporte psicológico. 

• Orientações sobre o Sistema de Saúde.

• Apoio e orientações à gestante.



• Alimentação - combate à desnutrição, leites especiais, cartão 

alimentação e suporte nutricional.

• Medicamentos - acompanhado de orientações sobre como lidar com 

as doenças. Contato com equipe dos hospitais.



PLANO DE AÇÃO FAMILIAR
ÁREA DE EDUCAÇÃO

Orientações pedagógicas



Contribuição de material escolar 

e bolsas de estudo

• Estímulo às crianças, em ambientes lúdicos. 

• Suporte pedagógico, acompanhando 

frequência, comportamento, rendimento.

• Fortalecimento do envolvimento dos 

cuidadores na vida escolar das crianças.

• Aconchego Famílias,  Adolescentes e Mães e 

Primeira infância – palestras e atividades.

Aconchego Adolescentes



PLANO DE AÇÃO FAMILIAR
ÁREA DE CIDADANIA

Orientações jurídicas e de assistência social



• Assistência Social com visita domiciliar. 

Orientações sobre vínculo familiar e 

mapeamento da rede de apoio local.

• Orientações e facilitação do acesso da 

gestante, das crianças na primeira infância 

e de suas famílias às políticas e serviços 

públicos de que necessitem.

• Acesso à Justiça e obtenção de 

documentos (certidão de nascimento etc.). 



PLANO DE AÇÃO FAMILIAR
ÁREA DE GERAÇÃO DE RENDA 



• Oficinas internas e externas, 

dando preferência a profissões 

onde o cuidador possa 

desenvolver atividade e ao 

mesmo tempo permanecer 

próximo à sua criança - culinária, 

cabeleireiro, bijuteria e costura.



PLANO DE AÇÃO FAMILIAR
ÁREA DE MORADIA

• Orientações para a família sobre 
moradias salubres e seguras. Sempre 
que  possível, reformas.



DEPOISANTES





Metas – Critérios de encerramento do PAF

Geração de Renda

• Pelo menos um adulto trabalhando

• Renda mínima: 1/4 do salário mínimo para cada 

membro da família

Moradia

• Filtro de água.

• Casa de alvenaria com piso no mínimo cimentado.

• Teto / paredes sem infiltrações, buracos ou 
rachaduras consideráveis.

• Esgoto ou sumidouro / fossa.

• Mínimo de 2 cômodos (sendo 1 banheiro), 
banheiro com vaso com descarga e chuveiro.

Saúde

• Saúde da criança ao menos “regular”.

• Todas as crianças de 0 a 10 anos com carteira de 
vacinação em dia.

• Bom estado nutricional.

Educação

• Todas as crianças em idade escolar na escola.

Cidadania

• Mãe, pai e filhos com documentos básicos em dia.

• Os responsáveis assíduos nas palestras 
socioeducativas.

• Família orientada e apoiada sobre questões 
jurídicas.



Tecnologia própria

para apoiar o PAF

• Todas as informações sobre 

as famílias são inseridas e 

compartilhadas pela equipe 

técnica, possibilitando 

monitorar e comprovar o 

impacto na vida das famílias 

acompanhadas.



RendaDias de internação

86% 92%

Impacto de longo prazo

Fonte: Pesquisa da Georgetown University - 2013



Fonte: Pesquisa da Georgetown University - 2013

Percepção de bem-estar Moradia

Impacto de longo prazo



Redução de famílias na pobreza 

92%
de aumento de renda
Fonte: Pesquisa da Georgetown University, 2013

A pobreza na Primeira 
infância limita a capacidade 
de atender as necessidades 
como o acesso à 
alimentação, saúde e 
educação de qualidade. 



Empoderar e promover a inclusão social, 
econômica e cidadã de todos 

“Aqui eu fiz curso, me formei e aprendi 

muitas coisas. (...) Com as palestras e 

rodas de conversa, ficamos mais leves. A 

nossa vida já é muito difícil. Aqui podemos 

desabafar, dividir experiências (...). 

A gente vai aprendendo juntas, umas com 

as outras. É bom ter um centro que une as 

mães” (Luciene).



Economia nas reinternações hospitalares 
para cofres públicos em 2018

• 98 famílias tiveram alta do programa em 2018.

• Foram investidos R$ 1.765.293,60 durante 2 anos.

• Este investimento gerou uma diminuição de 2.494 dias de internação hospitalar*.

• Isso equivale a R$ 2.494.000,00 de economia para o Governo. 

• Economia líquida = R$ 728.706,40.

*Obs.: considerando custo aproximado de um dia de internação em hospitais públicos = R$ 1.000,00 (pediatria, 

CTI infantil e cirurgia pediátrica)



EXPANSÃO



● 24 organizações usando o PAF no Brasil

● Política pública  em Belo Horizonte

● Portugal

● Baltimore

● Licenciamento

● Hub de Conhecimento

Mais de 72.000 pessoas diretamente beneficiadas, 

milhões indiretamente em quatro continentes



PARCERIAS

“Somente o envolvimento e a união de vários 
setores da sociedade é que provocará uma 
verdadeira mudança social.” 
Marcelo Mourão (2005) 
Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social
Belo Horizonte-MG



Hospitais parceiros 

Hospital da Lagoa Maternidade Maria Amélia Buarque 

de Holanda



Empresas parceiras e patrocinadores



Política Pública: 
Aprimoramento do BH Cidadania: Família Cidadã – BH sem Miséria

“A excelência do método, bem como os 
expressivos resultados conquistados na 
atenção integral às famílias em situação de 
vulnerabilidade extrema, foram decisivos 
para a escolha da experiência da 
Associação Saúde Criança como uma 
tecnologia social que poderia se 
transformar em política pública no 
Município de Belo Horizonte.” 

Marcelo Mourão, Secretário Estadual de Assistência Social
Coordenador do BH Cidadania (2005)



“O Saúde Criança criou uma 

poderosa metodologia social 

para inclusão dos mais pobres.”

Muhammad Yunus, 

Prêmio Nobel da Paz - 2006

Reconhecimento



Reconhecimento – mais de 50 prêmios nacionais e internacionais 

#1  TOP NGO na América Latina pelo setimo ano consecutivo

#21 TOP NGO no Mundo



"Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas 
conscientes e engajadas possa mudar o mundo. 
De fato, sempre foi assim que o mundo mudou."

Margaret Mead



Vera Cordeiro

vera@saudecrianca.org.br

www.saudecrianca.org.br

http://www.saudecrianca.org.br/

