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PARLAMENTAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Cuidados com a Gestante
• Procure não levantar pesos, arrastar móveis
• Cuidado com quedas!
• Cuide do peso! Assim você evita a diabetes e a
pressão alta.
Você conhece ou sabe o que é Primeira Infância?
A Primeira Infância é o nome dado aos primeiros
anos de vida. Em particular entre 0 e 6 anos,
principal momento de desenvolvimento de um ser
humano.
Fase determinante para o desenvolvimento da
capacidade mental, inteligência, emocional e
social, pois o cérebro absorve todas as informações
de forma rápida e duradora.
Neste material você terá informações sobre a
importância da Primeira Infância.

Nutrição
Alimente-se bem! Dê preferência a alimentos saudáveis.
Consumir com
moderação

Acompanhamento Médico e Vacinação da Gestante
• Busque ajuda médica!
• Atenção aos exames pré-natais!
• Procure manter as vacinas gestacionais em dia e tenha sempre a
mão sua carteirinha de vacinação.

Leite, iogurte e
queijo:
2 - 3 porções por dia

Gorduras, óleos e açúcares

Complexo B

Carnes, aves,
peixes, ovos e nozes:
2 - 3 porções por dia

Ferro, Complexo B

Vegetais:
3 - 5 porções por dia

Frutas:
2 - 4 porções por dia

Ácido Fólico, Ferro, Complexo B

Ácido Fólico

Ácido Fólico, Ferro, Complexo B

Pão, Cereal, Arroz e Massas:
6 - 11 porções por dia

Você conhece a importância da amamentação? E qual a diferença
entre o Leite Materno e o Leite em Pó?

Álcool, Cigarro e Drogas

CUIDADO!
• NÃO SE AUTOMEDIQUE!
• NÃO FUME!
• NÃO BEBA!
Qualquer tipo de droga (lícita ou ilícita) pode ocasionar má formação
do bebê e até aborto.
O uso de drogas (lícitas ou ilícitas) durante a gestação prejudicará e
dificultará a aprendizagem da criança.

A amamentação é
um momento de
grande importância.
Além do benefício da
nutrição do bebê, existe
o do vínculo emocional
mamãe-criança.
O leite materno é um
“super alimento”, porque é completo! Nos primeiros 6 meses, o bebê
só precisa do leite materno: hidrata e fornece todos os nutrientes
necessários ao desenvolvimento.
• Combate infecções do bebê
• Protege contra bactérias e vírus
• Evita diarreias

Nascimento

Atenção!

Existem alguns testes obrigatórios e disponíveis na rede pública de
saúde que são feitos após o nascimento do bebê, dentre eles:
Teste de Apgar

Teste do Pezinho

Teste do Pezinho Ampliado

Teste da Orelhinha

Teste do Olhinho

Tipagem Sanguínea

Teste do Quadril

Teste da Linguinha

A indicação do leite em pó deve ser apenas

recomendada por um médico, caso a mãe esteja impossibilitada de
amamentar.
Atenção às VACINAS!

Educação e Desenvolvimento da criança

Informar ou Sensibilizar?
O que vem antes?
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Modelo biossocial do desenvolvimento humano.
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MOBILIZAR

Ser elaborado com
governamentais, Con
Organizaçõ

PERÍODO SENSÍVEL

TRANSFORMAR

Escu
O período de grandes
possibilidades
do cérebro
PNPI
PEPIde desenvolvimento
PMPI
Abranger todos os di
vai dos 0 aos 6 anos.

Sobre bases conceituais, políticas e legais:
PLANOS PARA TRANSFORMAR A REALIDADE
Ser Plano de Estado (não de um partido ou um governo)

Planos de Ação para
colocá-lo em prática
PNPI

PEPI

PMPI

Ter
Funções cognitivas superiores

5 ANOS

Ser elaborado com ampla participação (Setores
governamentais, Conselho de Direitos, Especialistas,
Organizações da Sociedade Civil)

Ser aprovado

Linguagem
Capacidades sensoriais (visão/audição)

Quando a criança começa a

aprender ?

Escutar as crianças

A Primei
a

Abranger todos os direitos (visão holística da criança)

Características de programas em larga escala

Ter longa duranção
Ser aprovado pelo Poder Legislativo
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53%
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A capacidade de
muda
FAMÍL

Plasticidade normal do cérebro
inﬂuenciada pela experiência

Nosso cérebro tem desenvolvimento desde as primeiras semanas
de formação, mas logo após o nascimento que essa estrutura se dá

Características de programas em larga escala
Preocupações políticas sobre pobreza, equidade, exclusão social
Instruído por evidências cientíﬁcas e econômicas
Visão de serviços abrangentes e integrados
Fundada por estatuto ou estratégia governamental
Financiado e liderado pelo governo
Pontos de entrada diferentes - geralmente saúde, a partir da gravidez

A capacidade de mudar o cérebro diminui com o tempo
Nascimento
Plasticidade normal do cérebro

“Esforço” ﬁsiológico necessário para
melhorar as conexões neurais

10

20

TRAJETÓRIAS INDIVIDUAIS

como uma “esponja”, sugando
toda informação e experiência, assim
Desistência
Depressão
amadurecendo e desenvolvendo a cada mês.
Ansiedade
Todo o processo emocional
da gestante está ligado diretamente
Desatenção/Impulsividade
Abuso de substâncias
com o bebê. O processo de
estresse passado pela mãe pode gerar
Obesidade
Problemas de saúde da criança.
dificuldades na futura aprendizagem
Violência, etc.
Na evolução mentalNegligência
da criança,
o cérebro se desenvolve desde a
/ abuso Parental
gestação e continua após o nascimento e se dá por fases:
• Aos 6 meses: Crianças já diferenciam quantidades
diferentes, por exemplo: um pote com 2 morangos e outro com 5
colocados lado a lado.
• A partir de 3 anos: Iniciam contar até 10 sozinhas, contam
objetos.
A Primeira Infância é a qualidade das interações entre
as crianças e os adultos que o cercam.

Melhorar a saúde e
reduzir custos
com
dificuldades em segurar
o corpinho
firme. Assim é possível procurar
assistência médica

ajuda com um pediatra logo que perceber alterações.

Você sabe qual a importância das condições emocionais da
família e da mãe?
Mãe feliz na gestação gera filhos saudáveis!
Isso inclui:
• Alimentação saudável
• Saúde em dia
• Ambiente familiar seguro e sem brigas
• Relações
estáveis
e que incentivem a mãe
Mensagens chaves
para Política
e Prática
Selecionar programas eﬁcazes
e alocar recursos
suﬁcientes
• Informações
para
a gravidez
Construir sistemas, não apenas projetos e garantir treinamento
Nova geração competente na compreensão do desenvolvimento humano

Toda aprendizagem da criança depende do
estado emocional da
Monitorar e avaliar os resultados do desenvolvimento infantil
família e do que vive
em casa. Portanto,
é fundamental:
• Que os pais
deem atenção
• Que
conversem e
brinquem,
• A criança
precisa se sentir
segura, amada e
protegida.
Enfatizar a equidade, sustentabilidade e saúde da população

ESCOLAS

FAMÍLIA

CASA

CRIANÇA

CRECHES

ADULTOS

• Aos 6 anos: Conseguem contar maiores quantidades e
identificam números, podendo até fazer “continhas”.
Nesta fase é importante a participação dos pais para estimular a
criança, ajudando no aprendizado.
Lembre-se: cada fase motora deve ser respeitada! Cada criança tem
seu tempo para o de desenvolvimento!
Os pais devem estar sempre atentos e observar o desenvolvimento.
Mudar o Paradigma na política social
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Abuso de substâncias
Obesidade
A capacidade de mudar
o cérebro
Problemas
de saúdediminui com o tempo
Violência, etc.
Negligência / abuso Parental
“Esforço” ﬁsiológico

É necessário um ambiente social e emocional saudável,
sem brigas.
necessário para
melhorar as conexões neurais

Plasticidade normal do cérebro
inﬂuenciada pela experiência

Este ambiente também influenciará na nutrição e saúde.
• Ambiente limpo e organizado
• Horários para o dia-a-dia da casa
• Rotinas que formarão a base da educação da criança
Tudo contribui para a construção de valores éticos e morais, que a
criança levará
por toda
sua
vida.30
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Taxa de retorno do investimento em capital humano

Emoções
Atenção
FAMÍLIA
CRIANÇA
CRECHES
Estresse
Autocontrole na Primeira Infância
Altos retornos de investimentos
Aprendizado

dário

Programas para os anos anteriores

CASA

ADULTOS

A família é o porto seguro da criança. É na família que a criança
aprende os valores, desenvolve estabilidade emocional e confiança.
Velhice
A escola é muito importante, pois é lá que a criança
aprende
a
Envelhecimento
prematuro
5 /6 Década
Perda de memória
socializar, a conviver com outras crianças,
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Mensagens chaves para Política e Prática

Fracasso escolar
Gravidez na adolescência
Criminalidade
Selecionar programas eﬁcazes e alocar recursos suﬁcientes
Abuso de substâncias
Construir
sistemas, não apenas projetos e garantir treinamento
Transtornos
de Ansiedade

Nova geração competente na compreensão do desenvolvimento humano

A ciência do século XXI oferece uma plataforma
atraente para estimular a inovação na política e
Monitorar e avaliar os resultados do desenvolvimento infantil
no programa da primeira infância.
Enfatizar a equidade, sustentabilidade e saúde da população
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Programas pré-escolares
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Mudar o Paradigma na política social
(estratégias uniﬁcadas para o desenvolvimento humano)

Lembre-se: a Primeira Infância tem como base 3 pilares:
Vida Adulta
• Família Políticas Públicas
Reformular políticas (via pré-distribuição)
(e não remediar os problemas depois que eles surgem)
• Escola
• Políticas Públicas
Aumentar o foco no início da vida onde o
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(saúde / aprendizagem / comportamento)
Halfon, 2015

Idade

Mensagens chaves para Política e Prá

Durante o parto, algumas complicações podem levar a deficiências:
• Falta de oxigênio
• Prematuridade
Após o nascimento, podem ocorrer doenças e situações capazes de
desenvolver deficiências:
• Infecções no cérebro como a meningite
• Negligência
• Desnutrição
• Abuso emocional
Existem quatro fatores básicos que podem gerar deficiências,
físicas, intelectuais e múltiplas:

Na Primeira Infância de uma criança com deficiência
ou transtorno, o que muda?
Inicialmente precisamos falar sobre as causas que podem gerar
deficiências: física, intelectual, múltiplas e transtornos. Podem
ocorrer ANTES e/ou DURANTE a GESTAÇÃO, ou até mesmo após o
nascimento.
As deficiências podem ter origem:
• Genéticas
• Cromossômicas
Durante a gestação, de acordo com o estado de saúde e
comportamento da gestante:
• desnutrição maternal
• Infecções
• Uso de toxinas, como ÁLCOOL, CIGARRO E DROGAS
• Medicamentos sem acompanhamento médico

- Fatores Biomédicos: se relacionam aos processos biológicos. Os
principais são:
• Distúrbios cromossômicos e genéticos
• Síndromes genéticas
• Distúrbios metabólicos
• Doenças maternas
• Prematuridade
• Distúrbios neonatais
• Lesão ao nascimento
• Lesão cerebral traumática
• Distúrbios convulsivos
• Entre outros

- Fatores Sociais: se relacionam com a interação social e familiar,
como estimulação e resposta do adulto. Os principais fatores
sociais são:
• Pobreza/Falta de estímulos
• Má-nutrição materna
• Violência doméstica
• Falta de acesso ao cuidado pré-natal
• Falta de acesso aos cuidados no nascimento
• Falta de estimulação adequada
• Institucionalização etc.
- Fatores Comportamentais: se relacionam a comportamentos
potencialmente causais, os principais são:
• Uso de álcool na gestação
• Uso de drogas pelos pais
• Imaturidade dos pais
• Rejeição dos pais ao cuidado da criança
• Abandono da criança pelos pais
• Abuso e negligência da criança
• Violência doméstica etc.
- Fatores educacionais: se relacionam à disponibilidade de apoios
educacionais que promovem o desenvolvimento intelectual, tais
como:
• Deficiência intelectual dos pais
• Falta de preparação para serem pais
• Diagnóstico tardio
• Serviços educacionais inadequados
• Apoio familiar inadequado
• Falta de encaminhamento para estimulação precoce etc.
Por isso a importância da realização do pré-natal e do
acompanhamento médico, desde quando se decide pela gestação.
Isto permitirá que toda e qualquer alteração seja desde logo
diagnosticada e tratada, contribuindo desta forma para o correto
e saudável desenvolvimento da mamãe e do bebê.

No caso da deficiência física essas são algumas das mais
comuns:
Paraplegia: Ocorre a paralisia dos dois membros inferiores
do corpo
Paraparesia: É a paralisia parcial dos membros inferiores
Tetraplegia: Ocorre quando há paralisia dos quatro
membros (braços e pernas)
Tetraparesia: Leva a paralisia parcial dos movimentos dos
membros inferiores e superiores
Malformação Congênita: É uma anomalia presente desde o
nascimento
Mas e quando a deficiência ou o transtorno não é visível? Aqui
entra a importância de se manter o acompanhamento médico
de um pediatra, e também do olhar atencioso dos familiares, em
todo e qualquer sinal de atraso ou dificuldade na evolução da
criança, devendo ser falada ao médico para o quanto antes ter o
prognóstico.

O que é Marco Legal da Primeira Infância?

E quando se tem dúvida, o que é feito?

A Lei n°. 13.257/2016 é o Marco Legal da Primeira Infância.
Estabelece que a criança é cidadã e deve ser protegida contra toda
pressão consumista e formas de violência.

• Avaliação do desenvolvimento e da inteligência
• Exames do sistema nervoso
• Exames genéticos
• Avaliações por equipes de profissionais

Informar ou Sensibilizar?
Quais profissionais fazem avaliações?
O que vem antes?

EX

Genes

• Neurologista pediátrico1 SENSIBILIZAR
• Pediatra do desenvolvimento
• Psicólogo
2
• Patologista da fala/FonoaudiólogoINFORMAR
• Terapeuta Ocupacional
3
MOBILIZAR
• Psicopedagogo
• Educador Especial/Assistente Social
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O Marco Legal da Primeira Infância busca:
• Assegurar os direitos e interesses das crianças
• Determinar princípios e diretrizes
para políticas
públicas voltadas
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Este Marco Legal vem ao encontro do que determina a Constituição
Federal. Reafirma o dever do Poder Público e de toda a sociedade
para com a proteção integral das crianças.
Modelo biossoc
PE

PERÍODO SENSÍ

TRANSFORMAR

*Atingir até 2022 a meta de garantir que o país atenderá os direitos
das crianças de até 6 anos de idade, de acordo com a Constituição
e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Sobre bases conceituais, políticas e legais:
PLANOS PARA TRANSFORMAR A REALIDADE
Ser Plano de Estado (não de um partido ou um governo)

Planos de Ação para
colocá-lo em prática
PNPI

PEPI

PRIM
INFÂN
(0 - 6 A

PMPI

Ser elaborado com ampla participação (Setores
governamentais, Conselho de Direitos, Especialistas,
Organizações da Sociedade Civil)
Escutar as crianças
Abranger todos os direitos (visão holística da criança)
Ter longa duranção

Essas avaliações são de extrema importância. Quanto mais cedo
melhor! As chances de uma vida melhor para a criança aumentam
quanto mais rápido for o diagnóstico. Em alguns casos, quando o
tratamento é feito desde o início do problema, é possível até superar
por completo!

Características de programas em larga escala

Ser aprovado pelo Poder Legislativo

Você conhece a Frente Parlamentar da Primeira
Infância do Estado do Paraná?
A criação desta frente parlamentar partiu da ideia e do requerimento
do Deputado Estadual Subtenente Everton, que coordena um
colegiado de 15 deputados.
Os objetivos da Frente Parlamentar da Primeira Infância:
• Estudar e analisar as questões que envolvem a Primeira
Infância;
• Analisar propostas legislativas que contribuem para
priorizar a atenção a primeira infância;
• Divulgar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei
13.257/2016);
• Contribuir com propostas para a proteção integral das
crianças de 0 a 6 anos.
“O que a criança vivencia nos seis primeiros anos de vida, pode
determinar como ela viverá o seu futuro. Experiências neste período
de vida podem marcar profundamente sua personalidade”.
Subtenente Everton
Deputado Estadual do Paraná
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância

Subtenente Everton

Deputado Estadual do Paraná

O mandato do Deputado Subtenente Everton tem seu trabalho
pautado nas seguintes áreas:
• Paradesporto
• Primeira Infância
• Autismo
• Doenças Raras
• ICMS
• Idosos
Na Assembleia Legislativa do Paraná atua nas seguintes
comissões:
• Comissão da Defesa do Consumidor
• Comissão da Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente,
do Idoso e da Pessoa com Deficiência
• Comissão da Segurança Pública
• Comissão do Esporte
• Comissão de Revisão e Constituição Legislativa
• Suplente na comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior.
O Deputado Everton defende tudo que proporcione progresso,
sucesso e melhores condições de vida para o povo do Paraná.

41 99603-5101
/SubtenenteEverton
@subten_everton
@subtenente_everton
www.deputadoeverton.com.br
Mandato Deputado Estadual

Subtenente Everton

COORDENADOR DA FRENTE
PARLAMENTAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA

/amigosubinho

Mandato Deputado Estadual

Subtenente Everton

