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Durante os últimos 20 anos, o Peru desen-
volveu uma política integral de desenvolvi-
mento infantil precoce (DIT, por sua sigla 
em espanhol – desarollo infantil temprano) 
e se posicionou como referência internacio-
nal no assunto. A política de DIT do Peru 
se baseia em três pilares fundamentais: 1. o 
alinhamento do orçamento com atividades; 
2. a priorização de serviços preventivos; 3. a 
complementaridade de programas sociais 
focalizados. Um trabalho intersetorial e in-
tergovernamental ao redor desses pilares 
obteve avanços importantes no DIT, sen-
do que o mais relevante deles foi a redução 
da desnutrição crônica infantil de 28% em 
2005 para 12,2% em 2019: um dos maiores 
graus de redução em nível global (Institu-
to Nacional de Estatística e Informática, 
2020). No entanto, frente ao novo cenário 
da pandemia da Covid-19, esses avanços 
devem enfrentar alguns desafios: a anemia 
infantil ainda afeta 40,1% de meninas e me-
ninos entre 6 e 35 meses de idade. A pande-
mia também levou à interrupção temporária 
de serviços, o que acentuou a urgência de re-
forçar ações para continuar com o suporte às 
famílias e suas crianças pequenas.

A política de DIT no Peru

O Peru decidiu redobrar esforços em sua 
política de DIT ao redor de 2007, depois de 
analisar a evidência que sustentava a ne-
cessidade de investir no assunto. Para co-
meçar, o DIT é um processo que contempla 
desde a gestação até os cinco anos de vida, 
um período crítico para o ser humano. Cer-
ca de 85% do cérebro se desenvolve nessa 
etapa, e 50% das capacidades cognitivas 
são determinadas pelo que acontece ao re-
dor das crianças (Banco Mundial, 2014). 
Os tomadores de decisão do Peru também 
notaram como as experiências em idade 
precoce têm um impacto duradouro na for-
mação de capital humano do país, e como a 
falta de investimento nessa etapa reduzirá 
as oportunidades das pessoas para superar 
armadilhas da pobreza e ser mais produti-
vos no futuro.

Com base nessa informação, alinha-
ram-se as seguintes ações para que se ga-
rantisse um enfoque adequado ao DIT:
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a. Alinhamento do orçamento com 
atividades
O Ministério de Economia e Finanças 
(MEF) desempenhou um papel fundamen-
tal ao alinhar o orçamento com metas espe-
cíficas ligadas ao planejamento local para a 
obtenção de resultados. A adoção do mode-
lo de Orçamento por Resultados (PpR, na 
sigla em castelhano) em 2007 possibilitou 
a vinculação explícita entre os objetivos e as 
ferramentas de política com o orçamento. 
Dessa maneira, o MEF liderou a concepção 
e a implementação de programas multisse-
toriais baseados em resultados, entre eles 
o Programa Articulado Nutricional. Atra-
vés desse programa, foram canalizados 
recursos destinados a eliminar brechas em 
serviços preventivos chave para a desnu-
trição crônica infantil (DCI): imunização, 
controles de crescimento e desenvolvimen-
to (CRED) e assessoramentos (sessões 
demonstrativas). Em termos de planeja-
mento, o PpR foi alinhado a estratégias de 
melhoria de cobertura de serviços em nível 
territorial (Estratégia Crescer). Finalmen-
te, foram desenvolvidos mecanismos de 
incentivos entre o nível central e os níveis 
subnacionais para promover a priorização 
de atividades vinculadas ao DIT. Entre es-
ses mecanismos está o Fundo de Estímulo 
ao Desempenho, implementado entre o 
Ministério de Desenvolvimento e Inclusão 
Social (MIDIS), o MEF e cada uma das re-
giões do país (Unicef e Diálogo Interameri-
cano, 2021).

b. Priorização de serviços  
preventivos
Em princípio, o PpR permitiu que as regiões 
aumentassem seus recursos destinados 
ao desenvolvimento infantil. Do mesmo 
modo, o Governo central assinou Convê-
nios de Apoio Orçamentário com as regiões 
que registravam as taxas mais altas de des-
nutrição infantil e os maiores déficits na 
cobertura de serviços. A estratégia utiliza-
da depois foi a universalização de serviços 
preventivos, a começar pelas regiões com 
piores indicadores. Por exemplo, apesar de 

o Peru contar com um esquema completo 
de vacinação, foi estabelecida como prio-
ridade a vacinação contra o pneumococo 
e o rotavírus, já que essas vacinações são 
vetores importantes para deter episódios 
de infecções respiratórias e diarreias, que 
são determinantes chave para a má nutri-
ção (Marini, Rokx e Gallagher, 2017). Esses 
esforços fizeram com que a porcentagem 
de crianças menores de 12 meses vacina-
das contra o rotavírus e o pneumococo au-
mentasse mais do que o triplo entre 2009 
e 2016, de 25% para 79%, e que a porcen-
tagem de crianças menores de 36 meses 
com controles preventivos se duplicasse e 
passasse de 28% para 58% no mesmo pe-
ríodo (Instituto Nacional de Estatística e 
Informática, 2020).

c. Complementaridade de  
programas sociais
O enfoque de universalização de serviços 
preventivos foi complementado com uma 
reforma e escalada de programas sociais 
focalizados. Em 2011, o Governo criou o 
MIDIS, instituição reitora do setor de pro-
teção social no país. Com a sua criação, 
foram transferidos cinco programas so-
ciais para o novo Ministério, incluindo os 
programas Juntos e Cuna Más (algo como 
Ninar Mais, em espanhol). Juntos é um 
programa de transferências monetárias 
condicionadas que oferece incentivos às fa-
mílias mais pobres com a finalidade de que 
suas crianças sejam atendidas por serviços 
de saúde, nutrição e educação; conta com 
uma cobertura de aproximadamente 700 
mil domicílios. Cuna Más, por sua vez, tem 
por objetivo melhorar o desenvolvimen-
to cognitivo, social, físico e emocional de 
crianças menores de três anos em condição 
de pobreza, através de duas modalidades 
de atendimento: centros de cuidados diur-
nos (creche) e serviço de acompanhamento 
familiar (visitas ao domicílio de crianças 
pequenas). No início de 2020, Cuna Más 
ofereceu serviços a mais de 170 mil famí-
lias, incluindo 55 mil crianças que frequen-
tavam creches, bem como 105 mil crianças 
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e 10 mil mulheres grávidas que receberam 
visitas a domicílio em zonas rurais.

Os impactos da Covid-19 no DIT

O trabalho conjunto sobre esses três pilares 
supôs grandes avanços para o Peru. No en-
tanto, à medida que a pandemia da Covid-19 
continua, a primeira infância se encontra 
em uma posição especialmente vulnerável. 
Como resposta à pandemia, foram fechadas 
instituições educativas e creches de Cuna 
Más. As medidas de distanciamento social 
também tiveram um impacto no acesso a 
serviços de saúde e proteção social, ao au-
mentar o risco de uma nutrição deficiente 
para crianças, além de aumentar eventos de 
violência doméstica (Guerrero, 2021).

É possível fazer estimativas desse im-
pacto. Um estudo do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef, por suas 
siglas em inglês) apresenta uma análise 
do efeito da pandemia sobre indicadores 
de desenvolvimento infantil para os anos 
2020 e 2021, ao empregar como base a que-
da de renda das famílias. O estudo (Unicef, 
2021) estima que a porcentagem de meni-
nas e meninos de 6 a 35 meses com anemia 
aumentaria de 40,1% em 2019 para 50,8% 
em 2020. Do mesmo modo, espera-se que 
a porcentagem de meninas e meninos me-
nores de 36 meses que contam com vacinas 
básicas completas para sua idade se reduza 
de 78,6% em 2019 para 70,1% em 2020, o 
que coloca em perigo – pelo menos tempo-
rariamente – os avanços conseguidos pela 
política de DIT no Peru.

A resposta diante dos desafios
e exigências pendentes

A pandemia acentuou a urgência de reforçar 
ações para atender a primeira infância. Por 
isso o Governo, principalmente, através do 
Midis, adaptou a implantação dos seus prin-
cipais programas sociais durante 2020.

Por um lado, Juntos expandiu sua filia-
ção, ao incorporar 442.618 domicílios adi-
cionais de modo temporário, tendo como 

1.  Priorizam-se as vacinas de pneumococo e rotavírus, e a suplementação de ferro necessária para prevenir a anemia, o que é determinado 
por meio do Decreto Supremo 010-2020-Midis (20 de agosto de 2020).

prioridade famílias pobres com crianças 
menores de 24 meses (Bocanegra Ramí-
rez, 27 de dezembro de 2020). Do mesmo 
modo, e pela primeira vez desde a sua cria-
ção, o programa mudou seus critérios geo-
gráficos de focalização e permitiu a incor-
poração de distritos com níveis de pobreza 
superiores a 15% (diferentemente dos 40% 
para a implementação regular). Essa mu-
dança permitiu filiar 136.620 domicílios 
pobres em áreas urbanas afetadas de forma 
grave pela pandemia. O programa adaptou 
também suas condicionalidades habituais 
de saúde críticas para o desenvolvimento 
das crianças menores de um ano, incluin-
do a suplementação de ferro –chave para 
conter o aumento da anemia1. Finalmente, 
acelerou-se a implantação de um serviço de 
apoio familiar através do Juntos para pro-
mover o uso de serviços de saúde preventiva 
à medida que eles vão sendo retomados.

Do mesmo modo, o Cuna Más somou 
76 mil crianças menores de um ano como 
parte da sua expansão temporária. Depois 
da suspensão dos serviços presenciais em 
abril de 2020, o programa rapidamente co-
meçou a desenvolver uma modalidade de 
serviço de atendimento remoto em junho de 
2020. Dessa forma, mais de 25 mil atores 
comunitários voluntários se reorganizaram 
para fazer o acompanhamento de crianças 
e famílias através de ligações telefônicas, 
SMS, WhatsApp, rádios locais e alto-fa-
lantes comunitários – em regiões de acesso 
remoto –, com o objetivo de monitorar a saú-
de, nutrição e bem-estar das crianças, as-
sim como para fornecer informação sobre a 
Covid-19. Cuna Más também implementou 
diversas estratégias de comunicação com-
plementares, como a distribuição de folhe-
tos educativos, podcasts, vídeos e imagens 
através das redes sociais para promover o 
desenvolvimento cognitivo e emocional in-
fantil. O desenvolvimento dessa estratégia 
de adaptação temporária recebeu apoio téc-
nico também do Banco Mundial.

Para concluir, pode-se resgatar uma 
série de aprendizados da experiência peru-
ana para o desenvolvimento infantil e sobre 

como lidou com a pandemia. Em primeiro 
lugar, a provisão de serviços integrados 
para o DIT requer o envolvimento de múlti-
plos atores em todos os níveis – do nacional 
ao local – e a participação de diversos seto-
res. Uma forma de conseguir isso é através 
do alinhamento de planos, orçamentos e 
resultados. Para isso é importante: 1. con-
tar com um processo orçamentário orien-
tado à obtenção de resultados, com foco 
na criança e no entorno direto das famílias; 
2. basear as decisões na melhor evidência 
disponível, bem como nos processos de pla-
nejamento local (Unicef e Diálogo Intera-
mericano, 2021). 3. os programas sociais, 
também, podem complementar os esfor-
ços para a eliminação de brechas de servi-
ços preventivos, ao promover um aumento 
da demanda do seu uso na população mais 
pobre. 4. finalmente, os programas devem 
incluir mecanismos flexíveis que permi-
tam sua expansão e adaptação rápidas em 
caso de um choque externo nos domicílios, 
como vem sendo a atual pandemia.
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