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análise das 
desigUaldades 
soCiais na infânCia e 
adolesCênCia eM

Monitoramento dos indicadores na
Plataforma dos Centros Urbanos 2017-2020

Evidências de redução de desigual-
dades na garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes foram 

identificadas no Recife entre 2016 e 2019. 
Um ponto fundamental é que a melho-
ra generalizada da cidade foi provocada 
pelo desempenho dos bairros mais vul-

Conheça os indicadores - médias municipais

PRoMoÇÃo dos diReiTos da PRiMeiRa infânCia 2016 2019

Taxa de mortalidade neonatal - por mil nascidos vivos (1) 8,88 8,06

Taxa de incidência de sífilis congênita - por mil nascidos vivos (2) 22,26 26,40

Proporção de crianças até 5 anos com indicação de peso elevado para a idade (3) 18,32% 14,19%

enfRenTaMenTo da eXClUsÃo esColaR 2016 2019

Taxa de abandono escolar do Ensino Fundamental da rede municipal (4) 1,00% 0,81%

Taxa de abandono escolar do Ensino Fundamental da rede municipal (4) 30,00% 25,80%

Taxa de cobertura da pré-escola (crianças de 4 e 5 anos) (5) 81,06% 83,30%

PRoMoÇÃo dos diReiTos seXUais e RePRodUTiVos de adolesCenTes 2016 2019

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes - 10 a 19 anos (6) 15,72% 12,71%

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes - 10 a 14 anos (6) 0,62% 0,50%

Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes - 15 a 19 anos (6) 15,10% 12,21%

RedUÇÃo de HoMiCÍdios de adoleCenTes 2016 2019

Taxa de homicídios - 10 a 19 anos - por 100 mil habitantes (7) 54,69 30,81

Taxa de homicídios de homens - 10 a 19 anos - por 100 mil habitantes (7) 101,10 53,84

Taxa de homicídios de homens negros - 10 a 19 anos - por 100 mil habitantes (7) 79,21 43,93

Fonte:  1. MS/SVS/DASIS - SINASC e MS/SVS/CGIAE - SIM
             2. MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais e MS/SVS/DASIS - SINASC
             3. MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
             4. Censo Escolar - INEP
             5. Censo Escolar - INEP e MS/SGEP/Datasus
             6. MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
             7. MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM e Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE

neráveis, que, em alguns aspectos, regis-
traram evolução. Foi o caso da redução 
de homicídios de adolescentes. Alguns 
desafios persistem, especialmente na 
prevenção à sífilis congênita, revelando 
oportunidades de ações focalizadas nas 
regiões mais críticas da cidade.
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o MaPa da eXClUsÃo 
esColaR eM ReCife
conheça os dados referentes ao enfrentamento 
da exclusão escolar entre 2016 e 2019

Das três regiões político-adminis-
trativas de Recife, que totalizam 
57 bairros da cidade, com as 

maiores taxas de abandono escolar1 
no ensino fundamental da rede pública 
em 2016, duas tinham apresentado me-
lhora em 2019.

Na região 1, que inclui 11 bairros, en-
tre eles Santo Amaro e Boa Vista, houve 
redução de 1,9% para 1,2%. Na região 
2, com 17 bairros, incluindo Peixinhos e 

1) Abandono escolar – A taxa de abandono escolar é a proporção de estudantes matriculados que deixaram de frequentar a escola durante o período letivo. 
Pode haver mais crianças que já estavam anteriormente fora da escola, aumentando os números da exclusão escolar. 2) Valor de referência (VR) é definido 
pelos dados coletados na linha de base, correspondendo à média aritmética das taxas das unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um cálculo 
que tem como horizonte 2030, ano de referência para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. 3) Distorção idade-série - É o nome dado à 
condição de estudantes que estão dois anos ou mais aquém da série que deveriam cursar em relação à idade que têm. 4) Pré-escola universal - Desde 2009, 
a frequência escolar tornou-se obrigatória para crianças de 4 e 5 anos. O Plano Nacional de Educação prevê que, até 2024, 100% das crianças de 4 e 5 anos 
devem estar matriculadas. A média nacional hoje é de 93,8%.

Fonte: Censo Escolar - INEP

abandono escolar - 2016 abandono escolar - 2019

Taxa de abandono do ensino fundamental

Beberibe, a queda foi de 1,0% para 0,7%. 
Já a região 3, que reúne 29 bairros da ci-
dade, sofreu um aumento no índice de 
abandono escolar de 1,12% para 1,16%.

A taxa de abandono escolar no ensino 
fundamental caiu em Recife, no período 
entre 2016 e 2019, de 0,99% para 0,81%. 
O valor de referência2 calculado pela 
Plataforma dos Centros Urbano era de 
0,89%. Recife estava, portanto, abaixo do 
percentual projetado pelo município.
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Em 2016, a taxa de distorção idade-série3 
no ensino fundamental da rede pública 
do município de Recife era de 30%. Pas-
sou para 25,08% em 2019. Essa queda de 
14% representa aproximadamente 5 mil 
estudantes a menos com atraso escolar 
na cidade. A queda na taxa é uma con-
quista, mas ela continua alta.

abandono escolar 2016-2019 – Recife
Porcentagem de alunos do ensino 
fundamental da rede pública

distorção idade-série 2016-2019 – Recife
Porcentagem de alunos do ensino 
fundamental da rede pública

Pré-escola 2016-2019 – Recife
Taxa de cobertura da pré-escola para 
crianças de 4 e 5 anos
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Fonte: Censo Escolar - INEP

2016

30%
25,8%

2019



o MaPa dos HoMiCÍdios de 
adolesCenTes eM ReCife
confira os indicadores referentes à redução de 
homicídios de adolescentes entre 2016 e 2019

Recife registrou avanços no enfren-
tamento dos homicídios de adoles-
centes1de 10 a 19 anos. A taxa caiu 

quase pela metade na cidade, com des-
taque para as quatro regiões que apre-
sentavam as taxas mais altas em 2016. 
Dados preliminares de homicídios de 
2019 mostram melhora nos Distritos Sa-
nitários I, V, VI e VII, que totalizam 45 bair-
ros de Recife. Todos eles tiveram queda 
de mais de 50% nas taxas de homicídios 
de adolescentes.

Na cidade, a taxa de homicídios de ado-
lescentes caiu 43%. Essa queda significa 
que 62 adolescentes de 10 a 19 anos a 
menos morreram em 2019 em relação ao 
que teria ocorrido se a taxa de 2016 tives-

Fonte: MS/SVS/CGIAE - 
Sistema de Informações 
sobre Mortalidade - SIM e 
Ministério da Saúde/SVS/
DASNT/CGIAE Taxa por 100 mil habitantes

Homicídios 10 a 19 anos - 2016 Homicídios 10 a 19 anos - 2019

1)Homicídios de adolescentes - O indicador usado é a taxa de homicídios de adolescentes que mostra quantas crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, em 
cada 100.000, morreram vítimas de agressão ou intervenção policial. 2) Valor de referência (VR) é definido pelos dados coletados na linha de base, corres-
pondendo à média aritmética das taxas das unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um cálculo que tem como horizonte 2030, ano de referência 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU.

se se mantido.
Os avanços nessa área são significati-

vos também para os grupos de adoles-
centes mais vulneráveis à violência. O 
número de homicídios de meninos caiu 
quase pela metade, de 101,1 para 53,84 
mortes por 100 mil habitantes. Algo si-
milar ocorreu com os homicídios de ado-
lescentes negros, cuja queda foi de 41% 
entre 2016 e 2019.

Entre 2016 e 2019, a queda na taxa de 
homicídios de adolescentes de Recife foi 
de 43%. A taxa de 54,29 mortes por 100 
mil habitantes caiu para 30,81. Essa taxa 
em 2019 estava abaixo do valor de refe-
rência2 de 48,39, estabelecido pela Plata-
forma dos Centros Urbanos.
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o MaPa dos HoMiCÍdios de 
adolesCenTes eM ReCife

O número de homicídios de negros de 10 
a 19 anos no município caiu 44%, passando 
de 79,21mortes por 100 mil habitantes para 
43,93 mortes por 100 mil entre 2016 e 2019.

Homicídios de adolescentes – 2016-2019 
– Recife
Taxa de homicídios de 10 a 19 anos de 
idade por 100 mil habitantes
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A redução de homicídios de homens de 
10 a 19 anos foi de 46% entre 2016 e 2019. 
No período, a taxa de 101,10 mortes por 
100 mil habitantes caiu para 53,84 mortes 
por 100 mil habitantes.

Meninos mortos pela violência
O número de homicídios de adolescentes 

do sexo masculino no Brasil é maior do que 
em países afetados por conflitos, como Síria 
e Iraque. Em 2015, 10.480 adolescentes entre 
10 a 19 anos foram assassinados no país. No 
mesmo período, na Síria, um total de 7.607 
meninos morreram, a maioria em decorrên-
cia da guerra. No Iraque, no mesmo período,  
5.513 meninos morreram violentamente.

Homicídios de meninos –2016-2019 – Recife
Taxa de homicídios de homens de 10 a 19 
anos de idade por 100 mil habitantes

Homicídios de meninos negros – 2016-2019 – Recife
Taxa de homicídios de homens negros de 10 a 
19 anos de idade por 100 mil habitantes



o MaPa dos diReiTos seXUais e 
dos diReiTos RePRodUTiVos de 
adolesCenTes eM ReCife
conheça os dados de monitoramento referentes a bebês 
nascidos de mães adolescentes entre 2016 e 2019

Recife teve avanços no enfrentamen-
to da gravidez na adolescência1. Os 
Distritos Sanitários I, II, VII e VIII, que 

tinham, em 2016, as piores taxas da cidade, 
registraram queda na proporção de bebês 
nascidos de mães adolescentes de 10 a 19 
anos de idade entre 2016 e 2019. Juntas, es-
sas áreas somam 45 bairros da cidade.

No Distrito Sanitário I, a queda foi de 
17,8% em 2016 para 15,8% em 2019; no Dis-
trito Sanitário II, de 18% para 15,1%; no Dis-
trito Sanitário VII, de 18,6% para 15,6%; e no 
Distrito Sanitário VIII, de 19,5% para 15,3%. 
Essas regiões continuam, entretanto, a con-
centrar a maior parte dos casos de adoles-
centes de 10 a 19 que se tornam mães.

nascidos de mãe de 10 a 19 anos - 2016 nascidos de mãe de 10 a 19 anos - 2019

1) Gravidez na adolescência - O indicador usado é a proporção de nascidos vivos de mães de 10 a 19 anos, que mostra a porcentagem de bebês que nas-
ceram com mães nessa faixa etária. É importante observar que a gravidez na adolescência é um desafio complexo e que nas meninas de 10 a 14 anos há 
sempre presunção de violência, merecendo uma atenção específica das políticas públicas. 2) Valor de referência (VR) é definido pelos dados coletados na 
linha de base, correspondendo à média aritmética das taxas das unidades territoriais acima da mediana, acrescido de um cálculo que tem como horizonte 
2030, ano de referência para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU.
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Na cidade, a queda na proporção de bebês 
de mães adolescentes foi de 19% no perío-
do entre 2016 e 2019. Esse percentual signi-
fica que 630 meninas a menos se tornaram 
mães em 2019 em relação ao que haveria se 
a taxa de 2016 tivesse se mantido.

A redução ocorreu no número de ges-
tações tanto de meninas de 10 a 14 anos 
quanto de 15 a 19 anos. A queda foi de 
18% e 19%, respectivamente.  

Em 2016, a proporção de bebês nascidos 
em Recife de mães adolescentes era de 
15,73%. Três anos depois, era de 12,71%, 
percentual abaixo do valor de referência2, 
de 14,81%, estabelecido pela Plataforma 
dos Centros Urbanos.

Fonte: MS/SVS/DASIS 
SINASC e MS/SVS/
CGIAE - SIM



o MaPa dos diReiTos seXUais e 
dos diReiTos RePRodUTiVos de 
adolesCenTes eM ReCife

Em 2016, 0,62% dos bebês nascidos em 
Recife tinham mães de 10 a 14 anos de 
idade. Em 2019, esse percentual caiu para 
0,5% dos bebês. Uma redução, portan-
to, de 18%, o que representa 26 meninas 
a menos que ficaram grávidas no último 
ano em relação ao que haveria se a taxa de 
2016 tivesse se mantido.

Em 2016, 15,11% das mulheres que se 
tornaram mães em Recife tinham de 15 
a 19 anos. Em 2019, esse percentual caiu 
para 12,21%. A queda de 19% nesses qua-
tro anos representa 610 meninas dessa 
faixa etária a menos que ficaram grávidas 
em 2019 em relação ao que haveria se a 
taxa de 2016 tivesse se mantido.

gravidez na adolescência – 2016-2019 – 
Recife
Percentual de nascidos vivos de mães de 
10 a 19 anos

gravidez de 15 a 19 anos – 2016-2019 – 
Recife
Percentual de nascidos vivos de mães de 
15 a 19 anos

gravidez de 10 a 14 anos – 2016-2019 – 
Recife
Percentual de nascidos vivos de mães de 
10 a 14 anos
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o MaPa da PRiMeiRa 
infânCia eM ReCife
conheça os dados referentes à promoção dos 
direitos da primeira infância entre 2016 e 2019

Entre 2016 e 2019, houve redução das 
desigualdades dentro do município de 
Recife quanto às taxas de mortalidade 

neonatal1. Dos quatro distritos da cidade 
com os maiores números, três registraram 
melhora. Somadas, essas três regiões re-
únem 42 bairros da cidade cujas taxas de 
morte de recém-nascidos eram altas e fo-
ram reduzidas.  

 No Distrito Sanitário I, que inclui os bairros 
de Santo Amaro e Boa Vista, esse índice caiu 
de 11,55 mortes para 6,61 mortes por 1.000 
nascidos vivos. A queda no Distrito Sanitá-
rio II, que conta com 18 bairros, entre eles 
Peixinho e Água Fria, foi de 10,10 para 6,79 
mortes por 1.000 nascidos vivos. E no Dis-
trito Sanitário VII, com 13 bairros, incluindo 
Pau Ferro, Brejo do Beberibe e Macaxeira, a 
mortalidade neonatal passou de 9,15 para 
5,02 mortes por 1.000 nascidos vivos.  

Já a região do Distrito Sanitário VIII, que re-

Fonte: MS/SVS/DASIS - 
SINASC e MS/SVS/CGIAE 
- SIM

Mortalidade neonatal - 2016 Mortalidade neonatal - 2019

Taxa por 1.000 nascidos vivos

úne os bairros de Cohab, Ibura e Jordão, não 
apresentou evolução. Pelo contrário. A taxa, 
que já era alta — 12,08 mortes por 1.000 nas-
cidos vivos — teve um pequeno aumento 
nesses quatro anos, para 12,29 mortes por 
1.000 nascidos vivos.

Recife contou com uma redução da mor-
talidade neonatal de 8% no período entre 
2016 e 2019. Essa queda indica que, em 
2019, menos 17 bebês morreram no pri-
meiro mês de vida do que se a taxa de 
2016 tivesse se mantido. Chama a atenção, 
entretanto, que a taxa tenha caído ainda 
mais em 2017 e 2018, indicando que Reci-
fe poderia ter tido ainda menos mortes de 
bebês em 2019.

A taxa de mortalidade neonatal em Recife 
passou de 8,87 para 8,06 mortes por 1.000 
nascidos vivos nesse período. Essa taxa es-
tava abaixo do valor de referência2 da Plata-
forma dos Centros Urbanos.
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1) Mortalidade neonatal é o número de óbitos de bebês de 0 a 27 dias de vida completos, por 1.000 nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano con-
siderado. 2) Valor de referência (VR) é definido pelos dados coletados na linha de base, correspondendo à média aritmética das taxas das unidades territoriais acima da mediana, acrescido 
de um cálculo que tem como horizonte 2030, ano de referência para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. 3) Sífilis congênita é a infecção do feto pela bactéria Treponema 
pallidum, transmitida da mãe para o bebê pela placenta, em qualquer momento da gestação. Se não for tratada, poderá causar uma série de problemas desde aborto até má formação no 
bebê. 4) Sobrepeso infantil – O indicador é a proporção de crianças até 5 anos acompanhadas com peso elevado para a idade. O excesso de peso na infância afeta diretamente o crescimento 
e o desenvolvimento da criança, aumentando o risco de hipertensão e de doenças cardiovasculares, diabetes, dificuldades respiratórias, além de outras consequências ao longo da vida.

O enfrentamento da sífilis congênita3 per-
manece como um desafio para a cidade. O 
número de casos em Recife aumentou no 
período de 2016 a 2019. Em 2016, a taxa de 
incidência da doença em bebês de até 1 ano 
era de 22,26 por 1.000 nascidos vivos e pas-
sou para 26,40 por 1.000 nascidos vivos em 
2019. Esses números indicam que, em 2019, 
mais 94 bebês foram diagnosticados com a 
doença em relação ao que haveria se a taxa 
de 2016 tivesse se mantido.

Em relação ao sobrepeso infantil4, a redu-
ção na proporção de crianças de até 5 anos 
com sobrepeso foi de 22% entre 2016 e 2019. 
Passou de 18,32% para 14,19% do total de 
crianças nessa faixa etária acompanhadas.

Mortalidade neonatal – 2016-2019 – Recife
Taxa por 1.000 nascidos vivos

sífilis congênita – 2016-2019 – Recife
Taxa por 1.000 nascidos vivos

11

sobrepeso infantil – 2016-2019 – Recife
Proporção de crianças menores de 5 
anos com indicação de peso elevado 
para a idade
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a Cidade qUe elegeU a 
PRiMeiRa infânCia CoMo 
PRioRidade
iniciativa da Prefeitura de Recife coordena ações 
de diferentes secretarias para somar esforços na 
promoção dos direitos da primeira infância

Para garantir o desenvolvimento pleno de uma criança ela precisa de atenção in-
tegral. É nessa linha que a Prefeitura do Recife vem desenvolvendo, desde 2013, 
a iniciativa “Primeira infância: governança e intersetorialidade”, em parceria com 

o UniCef, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e a Fundação Bernard Van Leer. 
A meta é fortalecer a colaboração entre as diversas secretarias, a sociedade civil e 
a rede de garantia de direitos, definindo como prioridade as ações com impacto na 
primeira infância.  
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Com esse foco, o grupo diretamente envolvido na iniciativa partiu para atividades 
integradas, reunindo as áreas de educação, cultura, saúde, direitos humanos e urbanis-
mo. Entre os resultados já alcançados, destacam-se a implantação de um novo padrão 
de creches e escolas, a melhoria da cobertura de vagas e o aprimoramento de práticas 
pedagógicas da educação infantil. Espaços com áreas de lazer e equipamentos infantis 
também foram ampliados. 

O número de consultas de pré-natal aumentou e a mortalidade infantil diminuiu a 
patamares menores que a média do estado de Pernambuco, da região Nordeste e do 
país. A redução dos casos de gravidez na adolescência também foi registrada, por qua-
tro anos consecutivos, fazendo com que Recife alcançasse um patamar inferior aos da 
região Nordeste e do país. 

13

o Plano Municipal para a Primeira infân-
cia do Recife

A aprovação do Marco Legal e do Plano 
Municipal para a Primeira Infância do Reci-
fe (PMPI) também foi um dos diferenciais 
da gestão em direção à primeira infância 
como prioridade. O PMPI Recife é resul-
tado de um processo participativo, com a 
realização de audiências e reuniões públi-
cas. O número de participantes, inclusive, 
bateu recorde na consulta digital realizada 
na plataforma Colab. 

Além da mobilização popular, em conta-
to direto com universidades, conselheiros 
tutelares e outras entidades, a elaboração 
do plano teve ainda como grande desta-
que a escuta de mais de 40 mil crianças 
dos 4 aos 8 anos das redes pública, priva-
da e conveniada de educação infantil. E, 
para motivar ainda mais a participação, a 
Prefeitura criou a iniciativa dos embaixa-
dores da Primeira Infância do Recife, reu-
nindo 67 formadores de opinião.
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“O trabalho é complexo, pois é interse-
torial e multisetorial, tanto dentro da pre-
feitura, considerando o envolvimento de 
todas as pastas, quanto fora, na parceria 
com os outros poderes e com os demais 
setores da sociedade civil organizada. Mas 
vale a pena. É a forma de darmos vez e 
voz às crianças do Recife”,  Rogério Morais, 
então secretário Executivo para a Primeira 
Infância do Recife.

Os próximos passos planejados são a 
aprovação do PMPI em lei para tornar o Re-
cife a terceira capital do país a ter esse ins-
trumento sancionado pelos vereadores e 
prefeito, a instituição de uma comissão de 
monitoramento no Conselho Municipal de 
Defesa e Promoção dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (COMDICA), a fim de 
estabelecer os ritos de acompanhamento 
e controle da execução das estratégias e 
ações definidas no PMPI, e a definição de 
um orçamento da primeira infância para 
garantir a expansão dos serviços e projetos.



ColeCionadoR de ViTóRias
Acesso a pré-natal de qualidade e a oportunidades 
de desenvolvimento integral afasta Asafe dos índices 
de mortalidade infantil e abre caminhos para o futuro

Asafe Misael, de 2 anos e 8 meses, 
gosta de conversar, ama animais 
de estimação, especialmente gatos 

e peixes, torce pelo Santa Cruz Futebol 
Clube e adora nadar. Sabe contar de 1 a 
10, conhece as cores, as formas geomé-
tricas e as letras do alfabeto. Ele vive em 
um ambiente familiar humilde, no bairro 
de Água Fria, Zona Norte do Recife (PE), 
um dos 32 territórios mais vulneráveis 
da capital pernambucana. Mas asafe foi 
na contramão das estatísticas. Apesar de 
nascer prematuro, sobreviveu. Não teve 
sequelas. Vem crescendo rodeado de cui-
dados e amor. É um menino fisicamente 
saudável e emocionalmente sadio.

A mãe de asafe, alexsandra Pereira de 
lima, 22, é uma das nove mil mulheres 
atendidas pelo programa Mãe Coru-
ja desde 2017, iniciativa desenvolvida 
pela Prefeitura do Recife, com o apoio 
do UniCef, como atividade integran-
te da Plataforma dos Centros Urbanos 
(PCU). Já grávida e sem informação al-

guma sobre a importância do pré-natal, 
ela encontrou, na sua rua, uma equipe 
do Mãe Coruja que tinha ido visitar uma 
vizinha e passou também a ser acompa-
nhada. Participou do curso Partejando, 
que trabalha a conscientização da vio-
lência obstétrica, os direitos da mulher 
e da criança no parto e a importância da 
amamentação para garantir a seguran-
ça nutricional na primeira infância.

Mesmo com o pré-natal de qualidade, 
incluindo até coleta de sangue semanal 
para controle do surto de microcefalia 
na época da sua gravidez, alexsandra 
começou a sentir contrações na 33ª se-
mana de gestação. E asafe nasceu de 
parto natural. Ele precisou ficar um pe-
ríodo na incubadora, mas seu desenvol-
vimento aconteceu naturalmente após a 
alta, desconsiderando o alerta feito por 
médicos sobre a possibilidade de seque-
las cognitiva, motora ou física. O acesso 
aos serviços e estímulos adequados su-
peraram qualquer dificuldade.
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olhar integral do nascimento ao desen-
volvimento

Após o nascimento de asafe, alexsan-
dra continuou assídua no programa e par-
ticipou de oficinas de motricidade e de um 
curso de “brinquedista”. Ao longo desses 
três anos, ela também teve a oportunida-
de de aprender sobre escrita e contação 
de histórias infantis, o que resultou num 
livro escrito por ela para o filho. Por fazer 
parte do Mãe Coruja, asafe também tem 
acesso a aulas de natação em um centro 
comunitário num bairro próximo.

“Isso traz muitos benefícios para ele, 
como a questão da confiança, autoesti-
ma e independência. Sou muito grata ao 
Mãe Coruja porque as pessoas que tra-
balham nesse projeto me fizeram enten-
der a importância, na vida de meu filho, 
de me doar para a maternidade”, enfatiza. 
A história de alexsandra e asafe poderia 
ter seguido um caminho diferente. Apesar 
de ter tentado engravidar algumas vezes 
anteriormente, quando o teste de gravidez 
deu positivo, o momento parecia não ser 
oportuno. O marido estava desempregado 
e alexsandra tinha acabado de ser aprova-
da em uma entrevista de emprego.

Os planos de volta ao trabalho preci-
saram ser adiados. E, quando o garoto 
nasceu, eles resolveram adiar ainda mais 
para que ela pudesse se dedicar de forma 
exclusiva nesses primeiros anos. Ela con-
ta que recebeu o apoio do marido, que 
chegou a acompanhá-la em algumas das 
vivências do projeto. “Amamentei meu fi-
lho até 1 ano e 2 meses. Só parei porque 
adoeci e precisei ficar internada. Quando 
saí do hospital, ele não quis mais. Ele se 
alimenta bem, come verdura, fruta e está 
com o peso controlado. Também mante-
nho as vacinas em dia”, conta a mãe.
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A coordenadora do Mãe Coruja Recife, 
Cláudia soares, ressalta que alexsandra 
representa a tradução do cuidado de for-
ma integral. “Ela continua acompanhan-
do o filho, uma criança bem estimulada, 
porque a mãe teve acesso a como tra-
balhar de forma correta”, reforça. Desde 
2017, o Mãe Coruja atendeu mais de oito 
mil crianças na primeira infância. esse 
olhar para o cuidado integral de meninas 
e meninos está diretamente relaciona-
do à parceria entre Prefeitura do Recife e 
UniCef por meio da adesão, em 2017, à 
Plataforma dos Centros Urbanos.

Além de o programa Mãe Coruja, outras 
iniciativas vêm sendo desenvolvidas pela 
Prefeitura do Recife, envolvendo diferen-
tes secretarias municipais, em busca de 
garantir os direitos de crianças e adoles-
centes mais afetados pelas desigualdades 
dentro de cada cidade. Ao fazer parte da 
PCU, o município passa a acompanhar, 
junto com o UniCef, a evolução de indica-
dores relacionados a quatro agendas prio-
ritárias: promoção dos direitos da primeira 
infância, enfrentamento da exclusão esco-
lar, promoção de direitos sexuais e direitos 
reprodutivos de adolescentes e enfrenta-
mento de homicídios.
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