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Argumento científico

Os primeiros mil dias de 

vida são quando o 

cérebro se desenvolve e 

a maioria das sinapses

ocorrem. Investir em

cuidadores para que 

ofereçam ambientes

seguros, responsivos e 

estimulantes é assegurar

um bom começo. 

Por que investir no começo da vida? 
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Argumento econômico.

Investir nos primeiros anos de vida traz o retorno mais alto, mais

duradouro e mais eficiente do que em qualquer outro momento do 

ciclo da vida.

Por que investir no começo da vida? 
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Argumento da equidade

O investimento no começo da vida evita o surgimento de grandes 

desigualdades (como o número de palavras faladas). 

Como resultado, as crianças pobres se beneficiam mais com as 

intervenções na primeira infância. 

Benefícios a curto prazo: melhor saúde (mãe e filho), melhor cognição, 

maior prontidão escolar Benefícios a médio prazo: aumento da 

retenção escolar (maior nível educacional), Benefícios a longo prazo: 

aumento da produtividade na força de trabalho

Por que investir no começo da vida? 



Por que algumas crianças se desenvolvem
plenamente e outras tem tanta dificuldade?
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“Os primeiros 5 anos

de vida tem tudo a 

ver com como os

próximos 80 serão”.

- Bill Gates

World Economic Forum (www.weforum.org) swiss-image.ch |  Andy Mettler
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Source: Adapted from Corel, JL. The postnatal development of the human cerebral cortex. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1975.
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Source: Adapted from Corel, JL. The postnatal development of the human cerebral cortex. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1975.
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Os bebês
precisam de 
interação
emocional e 
social
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Os bebês
precisam de 
ambientes

.

seguros e 
estimulantes
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Os bebês
precisam nutrição
adequada

.





O que pode impeder os pais de promover o 

desenvolvimento integral?

Falta de tempo Falta de 

conhecimento

Falta de 

serviços
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Global

Estimativas apontam que a eliminação da desnutrição infantil de um 

país faz com que haja crescimento de 1 a 2 pontos percentuais do 

produto interno bruto (PIB) anualmente(World Bank, 2006) 

(https://www.brookings.edu/articles/early-childhood-development-the-

promise-the-problem-and-the-path-forward/) 

Case Study

https://www.brookings.edu/articles/early-childhood-development-the-promise-the-problem-and-the-path-forward/
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India

Para cada US $ 100 gastos em um programa de desparasitação pré-

escolar e fortificação de ferro na Índia, os anos de escolaridade 

aumentavam 2,73 anos. 

Este é um exemplo de como os investimentos em DPI podem levar a 

benefícios que não são quantificáveis imediatamente.

Case Study
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Jamaica

O estudo de acompanhamento de uma intervenção de baixo custo na 

primeira infância, realizada na Jamaica entre 1986 e 1988, demonstra 

a eficácia de programas de visitas domiciliares, interações pais-filho e 

estímulo cognitivo e social para bebês e crianças pequenas 

demonstrou ganhos económicos a longo prazo. 

As crianças extremamente desfavorecidas tratadas no estudo 

jamaicano ganharam 25% mais como adultos do que as crianças 

desfavorecidas que não receberam tratamento - e ganharam tanto 

quanto seus pares mais favorecidos.

Case Study
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Boa Vista – Urban95

Manejo de dados

Criança Feliz

Família que acolhe

Creches

Cidade amiga da criança

Capital da Primeira Infância

Case Study
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The Equity Argument (cont)

Using new data on changes in coverage from 51 countries and 

modeling tools to project associated changes in under-five mortality 

and to assess cost-effectiveness, the study found that every US$1 

million invested in the health of the poorest children prevented nearly 

twice as many deaths as an equivalent amount spent on providing 

the same interventions for non-poor children.

UNICEF (2017). Narrowing the Gaps: The power of investing in the poorest children. New York: UNICEF. https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_The_power_of_investing_in_the_poorest_children.pdf

https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_The_power_of_investing_in_the_poorest_children.pdf

