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A existência de crianças e adolescentes em situação de abandono, orfandade e 

risco pessoal e social marca a realidade brasileira desde o período da colonização, exigindo 

a adoção de medidas voltadas para essa parcela da população. Diversas foram as formas 

de enfrentar essa problemática, entre as quais se destacam as casas de recolhimento dos 

expostos, os orfanatos, os abrigos e, no contexto contemporâneo, as instituições de 

acolhimento. 

Os cuidados despendidos a crianças e adolescentes estiveram diretamente ligados 

ao significado que tinham aos olhos de quem com eles se relacionava. A análise da 

literatura produzida sobre a infância e adolescência no Brasil (CARVALHO, 2000; FREITAS, 

1999; RIZZINI, 2000) nos revela que o tratamento dispensado às crianças e adolescentes 

passou por diversas modificações no decorrer da história. 

Foi uma longa trajetória, na qual identificamos a transição de ações 

assistencialistas, filantrópicas, repressivas e discriminatórias, até a consolidação de uma 

política social voltada à infância e juventude, pautada no enfoque de proteção integral, 

preconizado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

- ECA (1990).  

A aprovação dessas legislações representa o início de um novo modelo de 

atendimento à infância e juventude no país. Entre as principais novidades desse modelo 

destaca-se o caráter provisório e excepcional da medida de acolhimento institucional2 

voltada para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, bem como a 

preocupação com a reinserção familiar. A função das instituições de acolhimento é receber 
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crianças e adolescentes, resguardando-lhes o direito à saúde, moradia, alimentação, além 

de assumir, provisoriamente, o papel de responsáveis legais, transmitindo a eles os valores 

de cidadania.  Neste sentido, compreende-se que a instituição deve promover qualidade de 

vida e perspectiva de reinserção familiar, além da assistência às necessidades básicas de 

seus acolhidos. 

O contato com crianças e adolescentes cujo acolhimento institucional foi utilizado 

sob a justificativa de aplicação de uma medida de proteção à sua integridade física, psíquica 

e/ou social, motivou-nos a realizar estudos sobre a temática, os quais associados a estudos 

sobre a promoção da saúde despertou-nos algumas inquietações. As instituições de 

acolhimento desenvolvem ações de promoção da saúde das crianças e adolescentes 

acolhidos? Em que medida as instituições de acolhimento garantem o direito à saúde das 

crianças e adolescentes? O que está sendo feito com as famílias de origem das crianças e 

adolescentes acolhidos no sentido de garantir também a elas a promoção da saúde?  

Tais questionamentos foram motivadores para a realização do presente estudo, 

através do qual pretendemos buscar possíveis respostas a tais inquietações. Além disso, 

consideramos que a realização de estudos e sistematização de dados sobre promoção da 

saúde e qualidade de vida de crianças e adolescentes que vivenciam o processo de 

acolhimento institucional contribua para dar maior visibilidade à questão, possibilitando um 

trabalho de reflexão e de revisão por parte das instituições de acolhimento, do Poder 

Judiciário e demais atores do Sistema de Garantia de Direitos. 

Desse modo, o presente estudo se constituiu em uma pesquisa exploratória com o 

objetivo de analisar as ações de promoção da saúde junto a crianças e adolescentes em 

acolhimento institucional. Utilizaremos a pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de 

campo, com a utilização de entrevistas com profissionais de instituições de acolhimento para 

crianças e adolescentes, com roteiro norteador de perguntas abertas como instrumento de 

coleta de dados. O material colhido será organizado e analisado de acordo com a análise 

temática.  

Com o reconhecimento da saúde como um direito universal pela Constituição 

Federal de 1988 e a implantação do Sistema Único de Saúde, a temática da promoção de 

saúde tem recebido especial atenção de diversas áreas do conhecimento, que passaram a 

organizar suas práticas em torno da prevenção e da promoção de saúde. Assim, na 

atualidade, conforme dispõe a Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006), 

enfatiza-se a necessidade de fortalecimento de modelos de atenção à saúde focados nas 

políticas de promoção da saúde bem como na sua proteção e recuperação. 

No que diz respeito à promoção da saúde de crianças e adolescentes em 

acolhimento institucional, é importante ressaltar que as situações de privação material e 

emocional a que foram submetidas no convívio com a família e, muitas vezes, o longo 
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período de permanência no abrigo repercutem diretamente em sua condição de saúde. 

Assim, elas podem manifestar doenças e lesões corporais ao serem encaminhadas à 

instituição que podem estar associadas à situação de negligência familiar, bem como 

contraírem doenças infectocontagiosas que podem estar relacionadas ao ambiente 

institucional, conforme apontam Cavalcante, Magalhães e Pontes (2009).  

Reconhecemos desta forma, a importância de pesquisas que tomem como objeto 

de estudo as ações desenvolvidas nas instituições de acolhimento no sentido de garantir a 

promoção da saúde das crianças e adolescentes acolhidos, tendo em vista o contexto de 

origem das mesmas, bem como o próprio contexto institucional. 

Espera-se que a investigação proposta contribua para a melhoria na prestação de 

serviços e no desenvolvimento de novas alternativas de políticas de acolhimento e de 

promoção da saúde de crianças e adolescentes afastadas do convivio familiar. 
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