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MARCOS LEGAIS 

Brasil Carinhoso (2012): PIM como modelo de Visita Domiciliar 

Plano Nacional de Educação – Meta 01 (2014) - Implementação, em caráter 
complementar, de programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação 
das áreas da educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral 
das crianças de até 03 anos de idade. 

PNAISC (2015): Eixo de Promoção e Acompanhamento do Crescimento e do 
Desenvolvimento Integral. Caderneta da Criança 
Marco Legal da Primeira Infância (2016): PIM como um dos modelos de Visita Domiciliar . 

Compõe os Projetos Prioritários do Governo do RS 

Responde a diversos compromissos   



Caderneta da Criança 

Contribuição do PIM para a Primeira 
Infância Brasileira 

•Dados da criança 
•Estimulando o Desenvolvimento com Afeto 
•Marcos do Desenvolvimento 
•Textos voltados às famílias 

 



Experiências de 
Replicabilidade 
do modelo PIM – 
modelo de gestão 
e de atenção. 

Contribuição do PIM 
para a Primeira Infância 
Brasileira 



DEPOIMENTOS SOBRE O PIM 

Soo Choi Heckman  Mustard  

https://www.youtube.com/watch?v=8ohQ63OP-8o
https://www.youtube.com/watch?v=U7oRgwC-OUk
https://www.youtube.com/watch?v=FRg7YWeqcd4
https://www.youtube.com/watch?v=9kInW9oOl9Q&index=2&list=PLbySvMXUj7lwn0Ih0X5-X-phPTilmTdOE
https://www.youtube.com/watch?v=Rz7Zlz3xrPg&list=PLbySvMXUj7lwn0Ih0X5-X-phPTilmTdOE&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Dnxr4OnVGj0
https://www.youtube.com/watch?v=iuDzRTOfdbk&list=PLbySvMXUj7lwn0Ih0X5-X-phPTilmTdOE
https://www.youtube.com/watch?v=QSi6_Iw0qJk&list=PLbySvMXUj7lwn0Ih0X5-X-phPTilmTdOE&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=_RjfDPlbeRE&list=PLbySvMXUj7lwn0Ih0X5-X-phPTilmTdOE&index=5


CITAÇÕES 



PRÊMIO 2016 



PORQUE INVESTIR NO 
DESENVOLVIMENTO NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA 
 
‘Aqueles que buscam reduzir os déficits e fortalecer a economia devem fazer 
investimentos significativos em educação na primeira infância juntamente com 
iniciativas de orientação aos pais” 
Investir em educação na primeira infância para crianças em risco é uma 
estratégia eficaz para reduzir custos sociais – mesmo durante uma crise 
orçamentária” 
Investir em educação na primeira infância é uma estratégia de baixo custo 
para promover o crescimento econômico”. 

James Heckmann – ganhador do Premio Nobel de 
Economia/2000 

O retorno estimado sobre o investimento foi de $ 7 
para cada dólar investido 



REFERÊNCIA METODOLÓGICA 
E FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Bowlby 

Vygostky 

Piaget 

Winnicott 

Neurociências 

Brunner 



Política Pública de Ação 
socioeducativa voltada ao 
fortalecimento das competências 
das famílias para a atenção e 
cuidado com gestantes e crianças 
prioritariamente aquelas que se 
encontram em situação de  risco 
e vulnerabilidade social. 

O QUE É O PIM? 

OBJETIVO 
Orientar as famílias, A 
PARTIR DE SUA CULTURA E 
EXPERIÊNCIAS, para que 
promovam o 
desenvolvimento INTEGRAL 
de suas crianças, desde a 
gestação até os seis de 
idade. 



•Protagonismo familiar 
•Promoção de Direitos 
• Cuidado 
• Proteção 
• Educação 
• Socialização 
• Autoestima  
•Quebra do ciclo da 
pobreza/violência 
 

O QUE 
ISSO GERA: 

 Articulação da 
rede de serviços 

FORA 
DO DOMICÍLIO 

DENTRO 
DO DOMICÍLIO 

Estimulação do 
Desenvolvimento 
Infantil 

Fortalecimento 
de vínculos 
familiares 

Identificação de 
necessidades 

QUE SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS? 



AÇÕES DE PROMOÇÃO 

AÇÕES DE PROTEÇÃO 

AÇÕES DE RECUPERAÇÃO 

CAUSAS 

RISCOS 

AGRAVOS 



INTEGRALIDADE 

Execução: Prefeituras Municipais 

Secretaria da  
Saúde /CRS 

ATENÇÃO BASICA 

Secretaria da 
Justiça e dos 
Direitos Humanos  

Secretaria do Trabalho 
e do Desenvolvimento 
Social/CRAS 

Gabinete de Políticas 
Sociais 

Secretaria 
da Cultura 

Secretaria da 
 Educação/CRE 

GRUPO GESTOR ESTADUAL 
INTERDISCIPLINAR E INTERSECRETARIAS 

ÁREAS DA CIÊNCIA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

•Produção de conhecimento/ 
instrumentos 



ORGANOGRAMA 
MAPA DE RELACIONAMENTO 

 
 



VISITADORES 
CAPACITADOS 

LUDICIDADE 
(VIÉS POSITIVO) 

DURAÇÃO DE  
ATÉ 1 HORA 

FREQUÊNCIA 
SEMANAL 

ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

PLANO SINGULAR 
DE ATENDIMENTO 

METODOLOGIA 

PROTAGONISMO 
FAMILIAR 



EFEITO 

CAUSA 

PLANO SINGULAR 
DE ATENDIMENTO 

METODOLOGIA 

ESCUTA E OLHAR 
QUALIFICADOS 

O LÚDICO 
BEM ESTAR - VIÉS POSITIVO 

VIÉS TRANSFORMADOR = FAMÍLIAS COM MELHOR AUTOESTIMA 
SÃO AUTOSSUFICIENTES E PROTAGONISTAS NO CUIDADO 



LUDICIDADE 
BRINCAR 

LUDICIDADE COMO TECNOLOGIA 
DE INTERVENÇÃO 

CRIANÇA 

Linguagem Convivência  
em grupo 

Apropriação 
do mundo 

Incentivo à 
descoberta, a 
criatividade, o 

pensamento crítico, 
a autonomia, a 
autoconfiança 

Enriquecimento 
e desafio 

ao potencial 
infantil 

Integração 
cultural 

Introjeção e 
subjetivação de 
regras do meio 

social 

Auxílio à criança a 
decidir, escolher, 
perder, ganhar, 

comandar FAMÍLIA 
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Potencialização 
do aprendizado 

mútuo 
adulto/criança 

Potencialização 
das 

intervenções 

Promoção da 
criatividade, 
exploratória, 

espontaneidade, 
autoestima 

Possibilidade 
de vivenciar e 

transpor 
dificuldades 

Resgate da 
memória 

emocional do 
adulto 

FAMÍLIA VISITADOR ANÇA 

LUDICIDADE COMO TECNOLOGIA 
DE INTERVENÇÃO 



Encanto da 
família a 

participar das 
atividades 

FAMÍLIA 

CRIANÇA 

VISITADOR 

Respeito ao 
ritmo da família 

e da criança 

Viabilização 
do 

aprendizado 
mútuo 

LUDICIDADE COMO TECNOLOGIA 
DE INTERVENÇÃO 



FAMÍLIA 

CRIANÇA 

VISITADOR 

A ludicidade e o brincar 
promovem o crescimento 
emocional e social, 
humanizam as relações, 
fortalecem os vínculos 
afetivos, o prazer, a 
espontaneidade, promovem 
o conhecimento das 
possibilidades e limites de 
cada um. 

Carência em cenário de 
vulnerabilidade. 

LUDICIDADE COMO TECNOLOGIA 
DE INTERVENÇÃO 



SAÚDE MENTAL 



SAÚDE MENTAL 

Rompimento dos ciclos 
de vulnerabilidade 



INTEGRALIDADE DO CUIDADO 

VISITADOR 
GTM 

MONITOR GTE 

QUALIFICAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE CUIDADO 

CAPACIDADE DE 
RESPONSIVIDADE 

ESCUTA E OLHAR 
QUALIFICADOS 

<<< DEMANDAS / VULNERABILIDADES <<< 

>>> SUPORTE / PROCESSAMENTO >>> 

FAMÍLIA 



LINGUAGEM E 
COMUNICAÇÃO 

COGNITIVO SOCIOEMOCIONAL 

DIMENSÕES E GANHOS DO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

MOTRICIDADE 















CURRÍCULO 
AMPLO E SEMI 

ESTRUTURADO  

ROTINA DE 
TRABALHO: ESPAÇO DE 

ESCUTA 

ESTUDO 
DE CASO 

PLANEJA- 
MENTO E  

AVALIAÇÃO 

ESTRUTURA E SUPORTE DA VISITA 

FORMAÇÃO 
INICIAL E 

CONTINUADA 
SISPIM COM 
RELATÓRIOS 
 SOBRE DI 

ACOMPANHA- 
MENTO 

DE CAMPO 

ROTEIRO 
DE VISITA 

GUIAS DE  
ORIENTAÇÃO 

SEMANAL E 
COM DURAÇÃO 

DE 1 HORA 



PERFIL DO VISITADOR 

FORMAS DE CONTRATAÇÃO ESCOLARIDADE 



Carga horária 
semanal 

Nº de Famílias Valor do Incentivo 
Financeiro (R$) 

20h 14 famílias 500,00 

30h 17 famílias 750,00 

40h 20 famílias 1.000,00 

CARGA HORÁRIA (VISITADOR) X 
Nº DE FAMÍLIAS 

Portaria 578/2013 

BASE DE CÁLCULO 
Número de Visitadores X Carga horária semanal dos 
Visitadores = Nº de Famílias previstas para atendimento 



CUSTO PER CAPITA 

MENSAL 

R$36,67 R$37,23 

ESTADO MUNICÍPIO 

CRIANÇAS E GESTANTES 
TOTAL 

R$73,90 



CUSTO PER CAPITA 

MENSAL 

R$36,67 R$37,23 

ESTADO MUNICÍPIO 

CRIANÇAS E GESTANTES 

TOTAL 

R$73,90 

MENSAL 

APENADOS 

R$1400,00 



CRITÉRIOS DE 
IMPLANTAÇÃO / MAPEAMENTO 

1. IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS 

2. IMPLANTAÇÃO DA ÁREA 

3. SELEÇÃO DE FAMÍLIAS 

Indicadores – Pacto SES 
IPEA/PNAS indica municípios mais 

vulneráveis  
FEE quantifica crianças em situação de 

risco e vulnerabilidade 



Indicadores – Pacto SES 
IPEA indica municípios mais vulneráveis  
FEE quantifica crianças em situação de 

risco e vulnerabilidade 

Instrumento: 
Situação da Primeira Infância 

CRITÉRIOS DE 
IMPLANTAÇÃO / MAPEAMENTO 

1. IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS 

2. IMPLANTAÇÃO DA ÁREA 

3. SELEÇÃO DE FAMÍLIAS 

Coleta de Dados: 

Áreas de difícil acesso 
(Quilombolas, Ribeirinhas e 

Indígenas) 

Indicações da rede 

Secretarias de Assistência 
Social, Segurança, Educação, 

Saúde, Serviços Urbanos e 
Infraestrutura 



Instrumento: 
Situação da Primeira Infância 

Instrumentos: 
Censo, Caracterização e 

Diagnóstico / Escala de Risco 

CRITÉRIOS DE 
IMPLANTAÇÃO / MAPEAMENTO 

1. IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS 

2. IMPLANTAÇÃO DA ÁREA 

3. SELEÇÃO DE FAMÍLIAS 01 
Variáveis 
obtidas a partir 
do cadastro das 
Famílias, 
gestantes e 
crianças e 
comunidades 
atendidas. 

02 
Indicação de 
uma avaliação 
de risco para 
cada variável:  
Ausente, Baixo, 
Médio e Alto 

03 
Conversão da 
Avaliação em 
um score de 
risco: 0, 1, 2 
e 3 respecti-
vamente. 



DADOS ATUAIS 
(estimativa) 

(dezembro/2015) 
         
Municípios         246 
Famílias        51.920 
Crianças        57.112 
Gestantes       7.788  
Visitadores     2.596  

TOTALIZAÇÕES  
(2003-2015)  

 
Famílias     158.381 
Crianças    185.524 
Gestantes   39.792 
Visitadores   9.887 

COBERTURA 
(dezembro/2015) 

 
50% dos Municípios Gaúchos 
6,84% das crianças 0-6 anos 

do Estado (SINASC) 

DADOS  
 

Fo
nt

e:
 S

is
PI

M
 PIM em Números 

(no ano de 2015 = 38,5 mil) 
Nº de Visitas/ano: 2 milhões 
Nº de Horas de atendimento: 2 milhões 
Nº de pessoas beneficiadas/ano: 150 mil 
Formação profissionais em DPI/ano: 2.500 pessoas 



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO   
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PIM 

Fornece informações sobre a cobertura do PIM, acompanhamento de ganhos em 
desenvolvimento das crianças, dados sócio-demográficos e linha de base (marco zero) das 
comunidades,  famílias, gestantes e crianças dentre outras. 
 Permite monitorar e avaliar o trabalho do PIM nos municípios e a evolução das famílias, 
gestantes e crianças atendidas. 
 É fonte para o cálculo do repasse do incentivo financeiro do Estado para os municípios. 
 Memória do histórico de atendimento do PIM. 



Celep 

EDI 

UFPel 

20
05

 
20
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20
15

 

52% acredita que o programa apresenta alternativas para estímulo ao 
desenvolvimento integral 
54% das famílias acredita que o PIM auxilia na orientação de como brincar com a 
criança 

Celep 

20
10

 87% PIM favorece um maior entendimento em DPI e como atender as 
necessidades afetivas dos filhos 
97% das famílias acredita que a participação no PIM modificou o modo de 
tratar os filhos 

Pais mais presentes na vida escolar das crianças  
Redução da vulnerabilidade para aprendizagem em crianças nascidas de mães 
com baixo nível escolaridade 
Redução da vulnerabilidade para a aprendizagem, especialmente entre os 
meninos 

FGV 

20
14

 82% das famílias avalia que o PIM melhora a relação com a rede de serviços 
87% se sente mais fortalecida para cuidar e educar suas crianças após entrar no PIM 
91% considera que o Visitador sempre responde as suas dúvidas com clareza 
96% avalia o PIM como importante ou muito importante para sua família 

PIM reduziu número de óbitos por causas externas em crianças menores de um 
ano 

AVALIAÇÕES REALIZADAS 



AVALIAÇÃO DO BID 

A qualidade dos programas de visitação domiciliar na América Latina: 
Análise de 7 países realizada no preparo para a publicação 
Desenvolvimento nas Américas 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jamaica: Home Visit Program 

Brasil: Primeira Infância Melhor 

Peru: Cuna Más 

Nicarágua: Programa de Acompañamiento a la Política de Primera Infancia 

Equador: Programa Creciendo con Nuestros Hijos 

Bolívia: Consejo de Salud Rural Andino – Home Visit Program 

Panamá: Programa Atención Integral de la Niñez 



AVALIAÇÃO DO BID 
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AVALIAÇÃO DO BID 

2.7 

3.8 3.7 3.8 
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Atividades e Métodos: Ensino 

Preparação do 
visitador para a visita 

Uso adequado do 
manual do programa 

pelo visitador 

Visitador utiliza 
materiais/atividades 
apropriados para a 

idade 

Visitador promove 
ativamente o 

desenvolvimento da 
linguagem durante a 

visita 
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DESIGN DE FUTURAS AVALIAÇÕES 

BID 

UNL 

UFPel 
Economia 

Epidemiologia 

Inscer 

FEE 

FGV/Clear e 
Ricardo Paes 

de Barros 

DESAFIOS DAS PESQUISAS:  
 
• Garantir a equivalência entre 
grupos de controle e grupos 
experimentais em estudos 
clínicos;  

• Controlar o desgaste na 
participação (que pode afetar a 
validade das constatações 
devido à redução da 
equivalência de grupo) e falhas 
nas visitas (que podem afetar a 
validade devido à redução da 
intensidade do programa);  

• Comprovar a implantação 
plena e precisa do programa; 

• Ter Instrumentos validados no 
Brasil para avaliação 



AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Desenvolvimento 
Integral da Primeira 

Infância 

Equipe PIM 



ASSISTENCIA SOCIAL NO PIM 
Coordenação do PIM feita por Assistentes Sociais 
Cedência de servidores até 2010 
Portaria e Lei (LOAS) 
Conselho Estadual da Assistência Social e CEDICA 
Representação nos municípios 
Mapeamento 



PERFIL FAMÍLIAS 
Participa de Programa de 
Transferência de Renda 

5140; 27% 

13621; 73% 

sim

não

CADASTRO DE ENTRADA 



PERFIL FAMÍLIAS 
RENDA FAMILIAR 

2545; 14% 

2113; 11% 

5372; 29% 

5631; 30% 

2081; 11% 

1019; 
5% 

Não informado

0 até 1/2 salário
mínimo

Mais de 1/2 até 1
salário mínimo

Mais de 1 até 2
salários mínimos

Mais de 2 até 3
salários mínimos

Mais de 3 salários
mínimos



Respostas dos Representantes 
da Assistência Social no PIM 

      

65% Assistentes Sociais 

22% Psicólogos    

13% Outros- Pedagogos e Professores 

     

Lotados: 

 

64% CRAS       

18% Secretaria de Assistência Social        

7% CREAS   

2% PIM                     

7% Outros - Cmas, Casa de passagem,  Atendimento clínico e grupos de 

Assistência, Moradia Transitória, Pronatec, Secretaria de Saúde.                 

 

65% 

19% 

7% 

2% 
7% 

 CRAS

Secretaria de
Assistência Social

CREAS

PIM

Outros - Cmas, Casa de
passagem,
Atendimento clínico e
grupos de Assistência,
Moradia Transitória,
Pronatec, Secretaria de
Saúde.



 
 

 
A sala do PIM no município fica em prédio da Assistência Social? 

82% Não 

18% Sim 

 Onde: CRAS/Secretaria de Assistência Social/Inclusão Social/Prédio de cursos do 

CRAS   
 

A rede de Assistência Social conhece o PIM e realiza encaminhamentos: 
 
98% Sim  2% Não  

 
 

O PIM conhece a rede de Assistência Social e realiza encaminhamentos: 
 
98% Sim  2% Não  

 

 



 
82% Sim  18% Não 

 
Quais? 

 

“Nos grupos de PAIF e PAEFI o PIM realiza orientações às famílias quanto ao 

desenvolvimento integral de seus filhos e divulga o programa. Estudo de casos de 

famílias atendidas entre equipes PIM e CRAS/CREAS” 

 

“Campanhas contra Violência e abuso sexual infantil, capacitações etc” 

 

“Sensibilização de gestantes para grupo de gestante PAIF, eventos dia das mães e dia 

das crianças. Campanhas sócio educativas entre outros” 

 

“Reuniões sistemáticas de planejamento (CRAS e Rede), Colegiados de Gestão, 

atividades comunitárias, oficinas, encaminhamentos, visitas”  

 

 

Ações do PIM junto da Secretaria 
 de Assistência Social:  



Na sua opinião, quais ações podem ser  
potencializadas entre PIM e Assistência 

Social? 

•“Capacitações a cerca da Política de Assistência Social incluindo o PIM enquanto serviço 
de Proteção Social Básica” 
 

•“Todas pois trabalhamos em conjunto” 

 

•“Acompanhamento familiar, prevenção de violência doméstica, situação de abandono, 

inclusão em programas de transferência de renda, auxilio gestante, grupo de orientação a 

mães” 

 

•“Vários desde o encaminhamentos de situações de proteção básica até de média 

complexidade (casos de violência contra criança e Maria da penha)” 

 

•“Trabalhar junto às famílias beneficiárias do Bolsa Família, com crianças nesta faixa etária. 

Ampliando o território” 

 

•“Grupos de crianças 0 a 6 anos” 

 



 
“Através de encaminhamentos para serviços do CRAS e CREAS: como PAIF e PAEFI; 

Cadastro Único; BPC; Pronatec e outros cursos; visitas domiciliares; programas e projetos; 

entidades que atendem PCDs, Conselho Tutelar e Ministério Público” 

 

“Através do atendimento da demanda da política de assistência social, que também são as 

famílias do PIM, articulando a inclusão destas em demais programas sociais e em serviços 

assistenciais, bem como identificando novas famílias que devem ser incluídas no PIM” 

 

“O PIM funciona no mesmo ambiente de trabalho na sede do CRAS, então sempre estamos 

conversando sobre temas a trabalhar, necessidades das famílias que as visitadoras observam 

e trazem como demanda. As atividades em grupo com famílias do PIM são realizadas na 

sede do CRAS e sempre que possível estou desenvolvendo e acompanhando junto” 

 

As famílias atendidas pelo PIM, são também as famílias prioritárias do atendimento do CRAS, 

sendo portanto, um trabalho integrado que procura atender a família integralmente” 

 

 

No dia a dia como é a integração do trabalho 
 do GTM  da Assistência Social com o PIM? 



Na sua opinião, qual a importância do PIM 
 na Política de Assistência Social? 

•“O Sistema Único da Assistência Social -SUAS tem como pressuposto a centralidade na 
família. O PIM traz na sua essência o fortalecimento dos vínculos familiares fazendo com que 
as famílias cumpram o seu papel de proteção, promoção e prevenção dos seus membros. 
Nesta ótica o PIM contribui na prevenção das situações de risco e vulnerabilidade social” 
 

•“Trabalha na proteção básica da criança e da família evitando que necessitem atendimentos 

da média e alta complexidade” 

 

•“As famílias atendidas pelo PIM tem uma interligação com a assistência social muito maior do 

que as outras, através do papel da visitadora” 

 

•“Todo TRABALHO EM REDE trás ganhos importantes para as famílias de forma geral, pois a 

troca de informações entre os profissionais pode e vai ajudar todos os membros da família, 

desde pais, irmãos, avós, cuidadores, entre outros a qual o PIM não consegue chegar 

diretamente, mas indiretamente consegue intervir, observando e encaminhando para a 

atuação dos profissionais corretos. O domicílio/família, a escola, a sociedade, são os pilares 

para uma infância sadia e MELHOR” 

 



“Importância fundamental por se tratar de um trabalho de cunho preventivo que fortalece a primeira 
infância e a sua família, reforçando os programas PAIF e SCFV” 
 
“É fundamental, pois o PIM atua como uma política que contribui permanentemente com a promoção da 

saúde e desenvolvimento integral da criança e na prevenção de riscos pessoais e sociais que muitas 

vezes, por questões estruturais e ciclos de pobreza e violências, incidem sobre as famílias, permitindo 

que, por meio da articulação intersetorial a assistência social possa intervir nestas situações” 

 
O trabalho desenvolvido pelo PIM, vem em encontro a Politica de Assistência Social, pois é através do 

trabalho integrado que será possível alcançar os objetivos propostos, visto que o publico alvo, é o 

mesmo, entre tais resultados podemos destacar a promoção do desenvolvimento na primeira infância, o 

fortalecimento dos laços familiares e identificação/prevenção da violência familiar, entre outros” 

 

“Acredito que o PIM é muito importante, para a política de assistência social, pois atende as famílias 

semanalmente e principalmente aquelas que mais precisam de um olhar e um cuidado e orientação por 

parte da família, para suas crianças em pleno desenvolvimento fazendo toda a diferença com certeza 

para o futuro” 



“O momento que vivemos é um momento pleno 
de desafios. É preciso ter coragem, ter 
esperanças para enfrentar o presente. É 
preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar 
sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte 
de novos tempos mais humanos, mais justos, 
mais solidários”.  

MARILDA VILELA IAMAMOTO 
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www.pim.saude.rs.gov.br 

pim@saude.rs.gov.br 

Facebook.com/PIMRS 

Twitter.com/PIM_RS 
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