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Projeto Mês da Primeira Infância: O Brasil do Futuro Começa Agora 

 
Detalhamento da Atividade 

Realização  Ministério da Saúde  
 

Data e Horário 12/08/2021, 11h às 12h  
 

Tema da Atividade Primeira Infância e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
(PNAISC) 
 

Tipo da Atividade Live  
 

Modalidade  Plataforma: Youtube  

Link de acesso: https://www.youtube.com/PortaldeBoasPraticasIFFFiocruz 

Ementa  A PNAISC tem por objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento 
materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 
(nove) anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior 
vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à 
vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Composta por 7 
eixos estratégicos, traz em seu eixo 3 o foco na promoção e acompanhamento do 
crescimento e do desenvolvimento integral. Esse eixo reforça a vigilância e estímulo do 
pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial do Desenvolvimento na 
Primeira Infância (DPI), pela atenção primária à saúde, conforme as orientações da 
Caderneta da Criança, incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento de 
vínculos familiares. 
 

Objetivo Apresentar a PNAISC, destacando ações, atividades e instrumentos de 
acompanhamento da criança voltados para a primeira infância que fazem parte da 
PNAISC e as experiências dos Projetos PIPAS – Primeira Infância para Adultos Saudáveis 
e IMAPI – Índice Município Amigo da Primeira Infância, desenvolvidos em parceria com 
o Ministério da Saúde. 
 

Palestrantes/Moderadores Moderadora: Janini Ginani – Coordenadora de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno do Ministério da Saúde. 

Palestrante 1: Sonia Venancio – Pesquisadora, Vice-diretora e Coordenadora do 

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde. Docente do Programa 

de Pós-Graduação "Nutrição em Saúde Pública" da Faculdade de Saúde Pública - USP. 

Consultora da Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério 

da Saúde. 

Palestrante 2:  Gabriela Buccini – pesquisadora Co-criadora do IMAPI, doutora e Mestre 
pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Consultora Internacional em Amamentação 
(IBCLC). Professora Assistente em Saúde Pública na Universidade de Nevada, Las Vegas, 
Estados Unidos. 
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