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A importância da integração das políticas públicas 
para a proteção e promoção do desenvolvimento 

na Primeira Infância
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1. Experiências iniciais e desenvolvimento infantil



Quem é o Bebê/Criança?



Bebês são sensíveis, 
ativos e atentos desde 

o início da vida: 
IMPORTANTE PAPEL DA 

EXPERIÊNCIA E DA 
AFETIVIDADE

















A experiência molda a 
estrutura e funcionamento 

 do cérebro



Sinaptogênese



Plasticidade



Sinaptogênese, poda  e formação de redes

Leisman, Machado, Melillo & Mualem (2012)

Metabolismo cerebral em função da idade



Janelas de oportunidade



-É ao longo da infância que as conexoes sinápticas passas a 
ser permanentes (ou mais duradouras).

- Com o amadurecimento, as mudanças físicas no cérebro 
tendem a se manter.

- É ao longo dos primeiros 3 anos de vida que ocorrem as 
mais rápidas mudanças no cérebro, sobretudo em função do 
“bonbardeio” de experiências e informações. 

- Neste período, o cérebro é mais flexível e disponível para 
a aprendizagem do que será em qualquer outro momento

Assim...



1. O CÉREBRO USA O MUNDO EXTERIOR PARA SE MOLDAR; 

2. Existem PERÍODOS SENSÍVEIS ou CRÍTICOS em que as células 
cerebrais, os chamados neurônios, precisam de determinados 
estímulos para desenvolver habilidades como viso, coordenação 
motora, sociabilidade e linguagem (“janelas  de oportunidade”)

3. A AFETIVIDADE e o ESTRESSE TÓXICO (SOFRIMENTO) tem 
impacto determinante e duradouro para o  desenvolvimento 
infantil

As descobertas neurocientíficas        
destacam 3 ASPECTOS FUNDAMENTAIS



- O maior número de conexões é 
estabelecido no 1 ano de vida.

- Aos 3 anos a criança já possui 80% de 
suas sinapses.

- As conexões declinam após os 10 
anos

- Durante os 10 anos iniciais o cérebro 
infantil é duas vezes mais ativo que 
o dos adultos.

- Um importante papel do cérebro na 
primeira infância será organizar-se

As primeiras experiências são cruciais
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Fatores de Risco



Desnutrição



Uso de drogas e abuso 
de álcool pela mãe



Exposição à toxina



Institucionalização



Violência 



Privação



Privação Afetiva









Fatores de Proteção



Condições ou variáveis ambientais, biológicas, genéticas ou sociais que 
agem a favor do desenvolvimento da criança e atuam na PREVENÇÃO 

de aparecimento de desordem emocional ou comportamental

Fatores de Proteção para o Neurodesenvolvimento

Qualidade dos 
cuidados Práticas educativas 

positivas e seguras

Proteção 
contra violência

Educação infantil 
de qualidade e 

protetora
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“Uma lei que pavimenta o caminho entre o que a 
ciência diz sobre as crianças (0 a 6 anos), e o que deve 
determinar a formulação e implementação de políticas 

públicas para a primeira infância”.

Fonte: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Lei nº 13.257/16 (8/03/2016)Lei nº 13.257/16 (8/03/2016)
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“Direito de brincar, de ser cuidado por profissionais qualificados em 
primeira infância, de ser prioridade nas políticas públicas. Direito a ter 

a mãe, pai e/ou cuidador em casa nos primeiros meses, com uma 
licença-maternidade e paternidade justa. Direito a receber cuidados 
médicos consistentes, especialmente os que estão em condições de 

vulnerabilidade...”

Lei nº 13.257/16 (8/03/2016)Lei nº 13.257/16 (8/03/2016)

Práticas educativas 
positivas e seguras

Proteção 
contra violência

Educação infantil de 
qualidade e protetora

Qualidade dos 
cuidados Cuidar de quem cuida

Algumas ações do NINAPI

1. Promoção do Desenvolvimento

2. Capacitação Profissional 3. Cuidar de Quem Cuida



Quem somos? 



Algumas ações do NINAPI

Direito de brincar, de ser cuidado por profissionais qualificados em 
primeira infância, de ser prioridade nas políticas públicas. Direito a receber 
cuidados médicos consistentes, especialmente os que estão em condições de 

vulnerabilidade...

Marco Legal da Primeira Infância

1. Promoção do Desenvolvimento / Elaboração de Materiais

2. Capacitação Profissional

3. Cuidar de Quem Cuida



Algumas ações do NINAPI

1. Promoção do Desenvolvimento / Elaboração de Materiais

Iniciativa do UNICEF, em parceria com outros órgãos e instituições, o 
projeto tem por objetivo elaborar, implementar e avaliar uma 

metodologia de intervenção (no domicílio e nas creches), para a atenção 
integral, integrada e humanizada a bebês, mulheres gestantes,famílias e 

cuidadores de crianças com SC Zv e outras deficiências .



Algumas ações do NINAPI

1. Promoção do Desenvolvimento / Elaboração de Materiais



Algumas ações do NINAPI

1. Promoção do Desenvolvimento / Elaboração de Materiais



Algumas ações do NINAPI

1. Promoção do Desenvolvimento / Elaboração de Materiais



Algumas ações do NINAPI

2. Capacitação Profissional



Algumas ações do NINAPI

Parceria com o TJPE

2. Capacitação Profissional

Público Alvo: 120 vagas para servidores(as) do TJPE lotados em unidades 
judiciais que atuam com infância e juventude 

Temáticas dos cursos:

1.Entendendo o desenvolvimento infantil: contribuições das Neurociências 
e o papel das relações afetivas na primeira infância

2.Estresse tóxico e seus impactos para o neurodesenvolvimento na primeira 
infância

3.Comunicação não-violenta e o processo de educação socioemocional na 
primeira infância



Algumas ações do NINAPI

Parceria com o TJPE

2. Capacitação Profissional

Público Alvo: 120 vagas para servidores(as) do TJPE lotados em unidades 
judiciais que atuam com infância e juventude 

Temáticas dos cursos: 

4. Promoção de desenvolvimento infantil em contexto de acolhimento 
institucional e de família acolhedora; 

5. A importância da intersetorialidade no trabalho com a Primeira Infância; 

6. Abuso sexual na primeira infância: Como prevenir e identificar?  

7. Direitos humanos e políticas públicas para a primeira infância.



Algumas ações do NINAPI

3. Cuidar de Quem Cuida



Níveis mais altos de ansiedade foram significativamente associados com menor 
suporte familiar e menor mobilização da família para ajudar. 

Níveis mais altos de depressão foram significativamente associados com níveis 
altos de estresse parental, menos suporte social e familiar e mais uso de centros de 
cuidados para a criança, como a creche. 

Os níveis de ansiedade e depressão foram menores do que experávamos. Outros 
desafios foram mais evidentes, como os altos níveis de estresse e necessidades 
moradia e suporte.

Resultados



Objetivos

Resultados

 Níveis mais altos de depressão foram significativamente 
associados à:  
 Menor capacidade de utilizar ou mobilizar apoio familiar 

(r = -.47, -.29 p <.05), e
 a incapacidade de procurar apoios sociais ou de se 

envolver em reformulação para resolver problemas        
(r = -0,50, -0,63, p <0,001).

Embora nenhum dos participantes de nossa amostra atual 
tenha relatado sintomas graves de ansiedade (escore total do 

BAI ≥ 26), 12,6% relataram sintomas clinicamente significativos 
de depressão (escore total do BDI ≥ 29).



Algumas ações do NINAPI

3. Cuidar de quem Cuida: Pesquisas, capacitações e escuta  
(oficina) dos cuidadores  que atuam no acolhimento institucional

Impactos Neuropsicológicos do Acolhimento Institucional na
Primeira Infância: Um estudo exploratório

Coordenação: Pompéia Villachan-Lyra



Algumas ações do NINAPI

3. Tradução e adaptação para o Brasil do Programa CHIME



É preciso uma aldeia 
inteira para educar 

uma criança
 

Provérbio Africano



“As experiências vividas pela criança na primeira infância 
tem um impacto importante e duradouro 

no seu desenvolvimento, podendo formar uma base 
cerebral forte ou frágil para a aprendizagem, o 
comportamento e a saúde, ao longo da vida”.
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Direito à primeira infância

“Se mudarmos o começo da história, mudamos a 
história toda.” Raffi Cavoukian

Importância de garantir os direitos de 
TODOS, considerando, também, as 

PARTICULARIDADES 
DA PRIMEIRA INFÂNCIA 



“A cada dia que vivo, 
mais me convenço de 
que o desperdício da 

vida está no amor que 
não damos, nas forças 

que não usamos, na 
prudência egoísta que 

nada arrisca, e que, 
esquivando-se do 

sofrimento, 
perdemos também a 

felicidade”.

Drumond



Pompéia Villachan-LyraPompéia Villachan-Lyra
@psicologapompeiavillachan@psicologapompeiavillachan

NINAPI_UFRPE
NINAPI
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