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AGOSTO: MÊS DE VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE 
 
O envolvimento do pai em ações de 
saúde tem repercussão na redução de 
indicadores de mortalidade infantil, 
materna e de sífilis congênita. Por isso, 
o Plano Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro define como uma de suas metas 
a implantação da iniciativa Unidade de 
Saúde Parceria do Pai em toda a rede 
Saúde Presente. 
 
Alinhado a esta recomendação, o Mês 
de Valorização da Paternidade, 
comemorado em agosto, é oportunidade 
para promoção de atividades que 
reconheçam e incentivem o 
envolvimento do pai. A campanha é uma 
iniciativa do Comitê Vida, grupo de 

trabalho intersetorial que integra profissionais de organizações governamentais e não-
governamentais, universidades e demais pessoas interessadas, em parceria com a 
Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais da Superintendência de Promoção da 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ).  
 
Em 2011, o tema da campanha é a primeira infância. A mobilização parte do pressuposto 
de que a participação afetuosa dos pais no cuidado com seus filhos é um processo que 
contribui para o bem estar de toda a família e tem repercussão na redução de 
indicadores de mortalidade infantil, materna e de sífilis congênita. 
 
Durante todo o Mês de Valorização da Paternidade, diversas atividades foram 
desenvolvidas no município do Rio de Janeiro, abordando papel do pai na primeira 
infância e as relações entre a paternidade e a saúde do bebê e da família. Exposições de 
fotografias, fóruns de debates, seminários, palestras e apresentações culturais 
movimentaram unidades de saúde, escolas, creches e outros espaços de promoção da 
saúde.  
 
Materiais de apoio foram disponibilizados na Internet, na página da campanha no blog 
Elos da Saúde – http://elosdasaude.wordpress.com/campanhas – e em redes sociais 
como Facebook, Twitter, Youtube e Soundcloud. 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

v Durante todo o Mês de Valorização da Paternidade, as quartas-feiras tornaram-se 
um dia especial no CMS Professor Masao Goto. A unidade de saúde investiu 
em uma decoração especial sobre o tema da campanha, com painéis e cartazes 
com mensagens e fotos de pais e filhos. A parceria com o Instituo Promundo 
possibilitou uma exposição de fotografias sobre paternidade e pais e filhos 
também participaram de atividades de recreação, contação de histórias, oficina 
de shantala e rodas de conversa. 
 

v No CMS Dr. Henrique Monat, a Semana de Valorização da Paternidade, 
realizada entre os dias 08 e 11 de agosto, promoveu palestras sobre saúde do 
homem, o relacionamento entre pais e filhos, o papel do pai na gestação e a 
valorização dos cuidados paternos. Também foram desenvolvidas  rodas de 
conversa e atividades de acolhimento nas salas de espera.  Durante toda a 
semana, pais e filhos participaram da montagem de um mural, com frases 
relacionadas à paternidade.  
 

v O CMS Enfermeira Floripes Galdino Pereira promoveu, em 13 de agosto, a 
mobilização Pai Presente. Durante o evento, todos os pais que compareceram à 
unidade de saúde para vacinar seus filhos posaram para fotos e receberam o 
Certificado Pai Presente. Além desta, outras brincadeiras promoveram a 
integração entre pais e filhos e chamaram atenção para diversos aspectos 
relacionados à saúde do homem. Como resultado, foram agendadas consultas 
em Clínica Médica e Nutrição.  
 

v O CMS Maria Aparecida de Almeida preparou uma programação especial para 
o Mês de Valorização da Paternidade, com palestras sobre o cuidado com a 
mama na gestação, a participação da família na amamentação, os benefícios da 
amamentação e a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis 
meses de idades e instruções para ordenha e o armazenamento de leite humano. 
A programação também incluiu mobilização para vacinação, com o mote Pai 
animado quer seu filho vacinado, e a realização do Dia D da Saúde do Homem, 
dedicado à realização de consultas médicas e de exames laboratoriais.  
 

v O Hospital Maternidade Carmela Dutra promoveu atividades sobre a 
valorização da paternidade desde a gestação e o nascimento do bebê. A unidade 
de saúde participou de reportagem do Jornal Futura, do Canal Futura, sobre o 
tema. 
 



v A Clínica da Família Zilda Arns investiu na abordagem lúdica para chamar a 
atenção de toda a família para a valorização da paternidade. Na abertura do 
evento, realizado dia 20 de agosto, o Coral Liga dos Brincantes deu o tom da 
festa. A animação também ficou por conta da Dança do Pororó e de um Show de 
Talentos, estrelado por pais e filhos. A programação incluiu, ainda, oficinas de 
pipa e de construção de brinquedos a partir de material reciclado, brincadeira de 
múmia, enigma do barbante, reflexologia e orientação com o Grupo de Prevenção 
do Tabagismo. 
 

v O RAP da Saúde participou da mobilização pelo Mês de Valorização da 
Paternidade e promoveu o evento Uma Tarde com os Pais, dia 26 de agosto, no 
Adolescentro Paulo Freire, em São Conrado. Aproximadamente 50 participantes 
estiveram presentes, entre profissionais do Centro de Cidadania Rinaldo de 
Lamare, pais e alunos da Escola Municipal Rinaldo de Lamare. A programação 
incluiu roda de conversa sobre paternidade, leitura de uma carta de filho para pai 
e debate sobre saúde do homem, além de um espetáculo de dança interativo. Os 
pais receberam kits com preservativos, gel, informativo sobre DST/Aids e o postal 
da saúde Homem que é homem Cuida de Criança, sobre paternidade. 
 

v Em Lins de Vasconcelos, o diferencial do Mês de Valorização da Paternidade foi 
a intersetorialidade, por meio da integração entre o PSF Professor Antenor 
Nascente, a Escola Municipal Senador João Lyra Tavares e a Creche 
Odetinha Vidal de Oliveira. O debate sobre o papel do pai na primeira infância 
incluiu pais, mães, avôs, avós, crianças, adolescentes e também homens e 
mulheres que não têm filhos. 
 

v Durante todo o Mês de Valorização da Paternidade, a Clínica da Família Cabo 
Edney Canazaro promoveu grupos de sala de espera sobre o papel do pai desde 
a descoberta da gestação, com debates sobre a participação do pai na 
amamentação e sexualidade na gestação. Ao final de julho, agentes comunitários 
de saúde participaram de capacitação sobre valorização da paternidade e o 
envolvimento do pai na primeira infância como uma prática de saúde. 
 

v Integrando a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, o 
CMS Tia Alice promoveu evento de valorização da paternidade a partir de 13 de 
agosto. Durante toda a semana, foram realizados grupos de sala de espera sobre 
a importância da paternidade na gestação e na primeira infância. A programação 
da unidade de saúde foi divulgada em carros de som e por meio dos agentes 
comunitários de saúde, que convidaram todos os pais a participar.  

 



v A Clínica da Família Isabel dos Santos aproveitou a mobilização em torno do 
Mês de Valorização da Paternidade para reforçar o trabalho desenvolvido ao 
longo do ano sobre a importância da inserção do homem nas atividades sobre 
planejamento familiar e durante todo o ciclo gravídico puerperal. Em agosto, 
foram realizados grupos de sala de espera temáticos, com discussões sobre 
amamentação, saúde da criança e a importância dos pais para o 
desenvolvimento e crescimento de seus filhos. A atividade também promoveu a 
apresentação da Caderneta da Criança e a divulgação da segunda etapa da 
Campanha de Vacinação contra a Poliomielite. 
 

v A Clínica da Família Anna Nery, a Clínica da Família Herbert de Souza e o 
CMS Ariadne Lopes de Menezes também participaram do Mês de Valorização 
da Paternidade e promoveram atividades sobre o papel do pai na primeira 
infância e saúde do homem. 
 

v Em atividade preparatória ao Mês de Valorização da Paternidade, a 
Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais da Superintendência de 
Promoção da Saúde da SMSDC-RJ promoveu oficina Unidade de Saúde 
Parceira do Pai, para profissionais da Estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas 
Saudáveis. 

 
v Com o mote Leite materno, cuidado paterno, bebê saudável: um belo triângulo 

amoroso, o Fórum Interdisciplinar de Amamentação, realizado dia 25 de 
agosto na Universidade Gama Filho, reuniu profissionais e gestores de saúde, 
docentes e estudantes para refletir sobre a relevância do aleitamento materno e 
da participação paterna no estímulo à amamentação, ao fortalecimento do vínculo 
e à promoção da saúde do bebê. O debate com o público foi motivado pelas 
mesas-redondas Amamentação: primeiro passo para uma vida saudável e 
Políticas públicas de estímulo à amamentação e valorização da paternidade. 
 

v O I Seminário sobre Pesquisa e Vivência sobre Corpo e o VII Fórum de 
Debates sobre Paternidade, promovidos dia 26 de agosto pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foram oportunidade para o debate de questões 
relacionadas ao corpo e à paternidade. Além de palestras e mesas-redondas 
sobre paternidade e expressão corporal, a programação incluiu exposição de 
fotografias sobre paternidade organizada pelo Instituto Promundo, o lançamento 
do livro A Selvagem Dança do Corpo, de Marcus Vinicius Machado de Almeida, e 
apresentação da Ciranda da Paternidade, coordenada pela musicoterapeuta 
Marly Chagas. 
 



v Integrando o Mês de Valorização da Paternidade, a I Semana do Bebê Carioca – 
Rio a Cidade que Amamenta, promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com 
o UNICEF de 22 a 28 de agosto, impulsionou o debate e a mobilização social em 
torno da valorização da paternidade e da primeira infância. 

 O Seminário Bebê Carioca, realizado dia 23 de agosto na Universidade do 
 Estado do Rio de Janeiro (UERJ),  reuniu pesquisadores, profissionais e gestores 
 de saúde, além de representantes da sociedade civil organizada. A coordenadora 
 de Políticas e Ações Intersetoriais da Superintendência de Promoção da Saúde 
 da SMSDC-RJ apresentou a cartilha Unidade de Saúde Parceira do Pai, como 
 contribuição à meta de implantar a iniciativa em toda a rede Saúde Presente. 
 
 Além de mesas redondas e debates, a programação incluiu mostra de trabalhos 
 científicos e experiências bem sucedidas na promoção, proteção e apoio às 
 gestantes, às mães e aos bebês e uma mostra de fotografias sobre amamentação 
 e valorização da paternidade. O  grupo Saudarte, da Universidade  Federal 
 Fluminense (UFF), apresentou paródias com o tema da saúde, envolvendo todo o 
 público do evento, de forma lúdica e divertida. 
 
 Como encerramento à I Semana do Bebê Carioca, a Prefeitura da Cidade do Rio 
 de Janeiro promoveu, no Aterro do Flamengo, o Dia de Mobilização Popular em 
 Prol da Primeira Infância, 28 de agosto. Cerca de duas mil mulheres estiveram 
 reunidas durante um grande “mamaço”, para amamentar simultaneamente e 
 chamar a atenção para a importância desta prática para a saúde do bebê e a 
 criação de vínculos familiares entre mães, pais e filhos. 
 
 O RAP da Saúde participou da iniciativa, com uma oficina de graffiti. Os jovens 
 também realizaram uma pesquisa sobre a participação do pai no parto. Os dados 
 estão em fase de consolidação e serão divulgados em breve. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOBILIZAÇÃO NA INTERNET 
 
>> BLOG ELOS DA SAÚDE 
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MOBILIZAÇÃO NA INTERNET 
 
>> OUTROS BLOGS 
 
 

v Blog CAP 1.0 
http://www.cap10smsdc.com/2011/08/mes-‐de-‐valorizacao-‐da-‐
paternidade.html	  

 
v Blog do Agente de Vigilância em Saúde 

http://www.blogdoavs.com/2011/08/mes-‐de-‐valorizacao-‐da-‐paternidade.html	  
 

v Blog Brasileirinh@s de Floripa 
http://brasileirinhospmf.blogspot.com/2011/08/mes-‐de-‐valorizacao-‐da-‐
paternidade.html	  

 
v Blog Sua Cidade 

http://suacidade.org/rio-‐de-‐janeiro/mes-‐de-‐valorizacao-‐da-‐paternidade	  
	  

v Blog Correio do Cidadão 
http://correiocidadao.com.br/rio-‐de-‐janeiro/mes-‐de-‐valorizacao-‐da-‐
paternidade	  
	  

v Blog Fala Rio 
http://falario.com.br/2011/08/25/assistencia-‐social-‐promove-‐valorizacao-‐da-‐
paternidade/	  
	  

v Blog do Centro de Cidadania e Atividades Sociais 
http://ccas.org.br/?p=108	  
	  

v Blog Informativo do Rio 
http://informativorio.blogspot.com/2007/08/agosto-‐ms-‐de-‐valorizao-‐da-‐
paternidade.html	  
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--  
Bel Levy 
21 7884 3165 

 
Elos da Saúde 
elosdasaude@gmail.com 
facebook.com/elos.dasaude 
twitter.com/elosdasaude 
Visite o blog: www.elosdasaude.wordpress.com 


