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PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

INVESTIMENTO
NO FUTURO

Pioneiro no país, o PIM fornece assistência à
gestante e à criança para uma vida melhor

A

primeira infância, que
compreende do nascimento até os 6 anos, é
um dos principais pilares da vida. É neste período que
o bebê tem o primeiro contato
com o mundo, desenvolve habilidades emocionais, cognitivas e
motoras que serão carregadas
até a vida adulta. É também neste momento que a presença dos
pais ou cuidadores deve ser
maior. E foi buscando garantir o
acesso às informações e aos serviços básicos, em especial às famílias em situação de vulnerabilidade social, que nasceu há 12
anos no Rio Grande do Sul o Primeira Infância Melhor (PIM).
Ao longo desse período, a iniciativa ganhou força, ampliou a
rede de atuação e atende atualmente a mais de 58 mil crianças.
Pelo êxito, foi sendo replicado,
mesmo que em partes, em outras cidades, estados e no país.
Mas, afinal, qual é o grande diferencial do PIM para o sucesso?
Uma das bases da política é
o acompanhamento da gestante
e da família. “Não vamos substituir o papel da mãe e do pai,
mas vamos passar competências a eles para que possam
exercer esse papel que é fundamental na geração de uma nova
vida”, explicou a coordenadora
do PIM, Leila Almeida. Dentro
dessa lógica, as famílias atendidas recebem visitas periódicas.
Nesses encontros semanais, que
normalmente duram uma hora,
os visitadores fazem um acompa-

nhamento específico das famílias e do ambiente. “Não é uma
formalidade para preenchimento de dados. É um olhar específico e detalhado das características daquela família e que tipo
de ações precisam ser desenvolvidas”, explica.
Esse olhar especial faz toda
a diferença. Permite identificar
possíveis problemas e encontrar alternativas para solucionálos. Nos encontros também são
repassadas orientações consideradas essenciais, como saber observar o desenvolvimento do filho. Um dos resultados práticos
do PIM é colaborar com a redução da mortalidade infantil e
materna no RS. O percentual
atual de óbitos na primeira infância é de 10,5%. Antes, era de
15,9%. “O PIM é um dos fatores
que motivou a mudança do quadro”, afirma ela. A meta agora
é reduzir o índice a um dígito.
Outra particularidade do PIM
é a multidisciplinaridade e a
promoção do desenvolvimento
das capacidades físicas, intelectuais e emocionais das crianças. O projeto envolve várias
áreas, como Saúde, Educação,
Cultura e Assistência Social.
Apesar de a gestão ser estadual, a execução é tarefa das
prefeituras. Cabe aos prefeitos
a responsabilidade pela estrutura, ligação com as redes de serviços, formação continuada, entre outras iniciativas. Ao todo, o
programa é desenvolvido em
253 municípios gaúchos.

“Ações que promovam o desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e
motor adequados das crianças, desde a gestação até os seus primeiros
anos de vida, são o caminho para a
construção de uma sociedade melhor”, afirmam especialistas, avaliando o Primeira Infância Melhor

58

mil crianças
são atendidas pelo
programa Primeira
Infância Melhor (PIM) em
253 municípios do Rio
Grande do Sul. Ao todo,
53 mil famílias são
beneficiadas.

PRÉ-NATAL

O acompanhamento
começa na gestação
O som dos batimentos cardíaco acelerados e a imagem ainda
disforme no monitor comprovam
que uma vida está se formando.
Apesar de ainda não ser possível tocá-lo, os pais sabem que a
sua presença já provoca uma
verdadeira revolução. E, neste
período, muitos cuidados são importantes, com ênfase para a
saúde da gestante, o apoio emocional e a ligação familiar estabelecidos no entorno da criança.
Por este motivo, o pré-natal é
fundamental.
A definição da Organização
Mundial da Saúde é de um conjunto de cuidados médicos, nutricionais, psicológicos e sociais para proteger a mãe e o feto. No
Brasil, muito já se avançou e
uma das conquistas é a garantia

de que as gestantes realizem sete consultas entre a gestação e
o puerpério, que vai até 29 dias
após o nascimento. Porém, é preciso ir além.
Segundo a enfermeira do
PIM, Letícia Boeira, o pré-natal
deve ser mais amplo do que o
monitoramento da gestação. É
preciso dar suporte à futura
mãe. “É preciso esclarecer dúvidas, ressaltar os cuidados, as definições do parto e do pós-parto,
e reduzir a ansiedade da mãe,
transformando em um momento
mais completo”, afirma. Ela cita,
que muitas vezes as gestantes
têm alguns conhecimentos privados. Outro desafio é estimular
as famílias a fazerem o pré-natal antes da gravidez, garantindo uma gestação saudável.
MATEUS PEREIRA / SECOM / CP

Durante o pré-natal são feitas consultas periódicas para acompanhamento
da gravidez e da saúde da gestante.
Também são realizados exames de
sangue e ultrassonografia. O ideal é
que sejam no mínimo sete consultas
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AMAMENTAÇÃO

Leite da mãe transmite
saúde, carinho e amor
É recomendável que a
amamentação seja a
única alimentação até
os seis meses de vida
do bebê

O

aleitamento materno é
um dos primeiros e
principais elos entre a
mãe e o filho. É por
meio do leite que o bebê deve se
alimentar nos primeiros meses
de vida. Além de ser um gesto
de amor e carinho, é fundamental para que ele tenha imunidade contra doenças e possa se desenvolver de forma saudável.
Amamentar depende de alguns cuidados, para que a experiência seja gratificante tanto
para a mãe como para o bebê. É
neste sentido que os visitadores
do PIM atuam, prestando orientações e explicando os benefícios do alto poder nutricional do
leite materno. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
é a melhor fonte de nutrição infantil, por conter, entre outros
elementos, anticorpos.
Pesquisas mostram que, com
o aleitamento, há redução sensível na mortalidade infantil por

doenças que são comuns nesta
fase, como diarreia e pneumonia. Ao mesmo tempo, contribui
na prevenção de outras enfermidades, como hipertensão e diabetes tipo 2, além de reduzir o
risco de alergias. Os benefícios
para a mãe envolvem prevenção
de câncer de mama e de ovário.
Mesmo assim, há vários fatores que limitam a alimentação e
o tempo da amamentação. O
compartilhamento de informações, com outras mães e profissionais, também auxilia e estimula esse hábito. “Um ambiente
saudável é fundamental para o
aleitamento. Isso envolve, principalmente, o apoio e suporte familiar, garantindo à mãe a tranquilidade necessária”, explica a
enfermeira e integrante da equipe do PIM, Vera Paz.

Não existe leite fraco
O leite materno é o
melhor alimento para o
bebê porque contém
todos os nutrientes
necessários para o seu
completo crescimento e
desenvolvimento.

É importante que ambos estejam confortáveis, que a mãe esteja tranquila e dedique atenção
à ação de amamentar. Ela cita
que, infelizmente, nas visitas às
famílias são identificadas situações em que a mãe sozinha tem
que administrar o recém-nascido e os outros filhos. Assim, o
ato de amamentar se torna complicado e tenso. “Essa sensação
de desconforto é passada para o
filho, que não consegue se alimentar direito e exigirá mamadas mais contínuas”, explica.
Durante o período de
lactação é recomendado que a
mãe tenha uma alimentação adequada, com uma dieta variada,
formada por pães e cereais, frutas, legumes, verduras e derivados de leite e carnes. Vera ressalta que há técnicas que podem
ser facilmente utilizadas para
garantir o aleitamento correto,
como a posição do bebê. “O importante é que quanto mais a
criança for amamentada, mais
leite será produzido”, enfatiza.
A mãe deve ficar atenta a alguns sinais que são indicativos
de que a técnica está inadequada, como ruídos da língua, a mama aparentando estar esticada
ou sensação de dor. “Toda a
atenção é fundamental”, alerta.

Amamentar é um momento de carinho e amor entre mãe e bebê

PATERNIDADE

A importância da presença do pai
Durante a gestação e nos primeiros meses, as atenções se
concentram na mãe e no bebê.
Muitas vezes, o pai fica de lado
e, não raro, pode acabar sendo
excluído. Ao mesmo tempo, a figura paterna é essencial, inclusive para auxiliar a mãe e o próprio desenvolvimento do filho.
Pensando nisso, as equipes do
PIM têm promovido ações para
aumentar a participação do pai.
“É fundamental estabelecer o
envolvimento pai e filho. Por isso, procuramos estimular que
ele esteja presente nas consultas de pré-natal e nas visitas domiciliares”, explica a integrante
técnica do PIM, Vera Paz. “Diferente da gestante, que está passando pelas mudanças corporais e emocionais com a evolução da gravidez, o pai está inerte”, compara. “É preciso prepará-lo, ainda mais quando a gestação não foi programada, para
a chegada deste bebê. E o quanto mais rápido isso for feito,
mais facilmente o pai adotará
um papel ativo, carinhoso e comunicativo”, completa Vera.
O envolvimento deve se dar
também após o nascimento,
atuando nos primeiros cuidados,
no banho e higiene do bebê, assim como dando suporte à mãe
na amamentação. Quando as

MAURO SCHAEFER

DICAS DE AMAMENTAÇÃO
■ A gestante deve ingerir grande
quantidade de líquidos, especialmente água (pelo menos 1 litro por
dia). Chás e sucos também são válidos.
■ O primeiro leite que desce é o
colostro. Ele é mais consistente e
importantíssimo para a imunidade.
Ou seja, é o fortalecimento do bebê
contra as doenças.
■ Quanto mais o bebê sugar, mais
leite a mãe produzirá.
■ Quando estiver amamentando, é
importante manter a posição correta. A barriga do bebê deve estar
voltada para o ventre da mãe. É
importante manter a cabeça do bebê levemente inclinada para cima.
Isto evitará afogamentos.

A presença do pai exerce influência no desenvolvimento dos filhos

“

O pai deve ser inserido
desde o começo da
gestação, vivenciando de
forma mais intensa cada
fase da gravidez. Ele
exerce papel fundamental
no desenvolvimento do
bebê.
Vera Paz
Integrante técnica do PIM

crianças estão maiores, deve
acompanhar e participar da rotina do filho com brincadeiras, ajudando no desenvolvimento infantil e se tornando corresponsável
no cuidado e na criação.
E alguns ganhos são conhecidos. Recente pesquisa realizada com crianças acompanhadas
pelo PIM mostrou que os meninos que tinham a presença paterna mais ativa apresentaram
redução de vulnerabilidade social e escolar.

■ É recomendável usar o próprio
leite para passar nas rachaduras
dos mamilos. Ele tem poder
cicatrizante.
■ A mãe deve auxiliar o

filho a acomodar o mamilo na boca. Isto evitará
que o nariz do bebê
fique tapado, dificultando a respiração.
■ Após as mamadas, a mãe deve
lembrar de co-

locar o bebê para arrotar, acomodando a cabecinha no ombro.
■ É preciso higienizar as mamas

com água e sabão neutro.
■ É aconselhável deixar escorrer

água morna nas mamas para facilitar a saída do leite em excesso.
■ Se sentir muita dor, calor e vermelhidão nas mamas, o ideal é que
a mãe procure um médico.
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Acompanhe o crescimento do seu filho
Para que o bebê se desenvolva corretamente, é fundamental a presença e a participação dos pais e cuidadores. Caberá a eles
interpretar os pequenos gestos, como o choro ou a movimentação corporal, como engatinhar. A cada mês, gradativamente,
eles vão se tornar mais independentes e buscarão explorar o mundo ao seu redor. Mesmo assim, vão exigir mais atenção dos
pais, que exercem papel importante ao estimular e dar carinho nesta parte tão significativa da vida.
0 A 3 MESES

3 A 6 MESES

■ Nos primeiros três meses de vida do bebê, é importante que seus pais e

■ Entre os 3 e 6 meses de vida, o bebê passa a reconhecer pessoas de seu

familiares conheçam suas necessidades e características de seu desenvolvimento. Neste período, ele irá aprender a sorrir, a mover os braços e as pernas e a emitir alguns sons. Ao nascer, sua audição já está bem desenvolvida
e a visão se desenvolvendo intensamente. Pouco a pouco, o bebê vai fixando
os olhos nas pessoas e nos objetos que estão próximos de si, seguindo-os
com o olhar quando se movem. Também aprende a manifestar reações de
alegria frente às pessoas que com ele interagem e o cuidam. Reconhecer as
formas de comunicação (especialmente o choro) é essencial para que os cuidadores possam contribuir plenamente com um crescimento saudável.

convívio, já consegue agarrar objetos a seu alcance e começa a aprender a
mudar de posição sozinho. Há uma notável diferença em relação ao desenvolvimento de quando ainda não havia completado 3 meses. Com ajuda ou
mesmo sozinho consegue sentar-se por algum tempo. Na interação com o
outro, o bebê poderá dar risadas, balbuciar e expressar entusiasmo frente
aos brinquedos e aos objetos que lhe são mostrados. Isso acontece porque
ele consegue enxergar com mais clareza as coisas ao seu redor. Ao estimular e dar carinho ao bebê, o adulto cuidador estará propiciando um crescimento saudável e feliz.

9 A 12 MESES

6 A 9 MESES
■ Entre os 6 e 9 meses de idade, o bebê começa a realizar diversas atividades sozinho. Ele aprende a sentar-se e se locomover, principalmente engatinhando, a pegar e explorar objetos, e a reconhecer nomes de
pessoas e de coisas. O papel dos pais e do cuidador é ainda mais importante nessa fase, pois seu desenvolvimento dependerá dos estímulos
recebidos. Um dos marcos mais significativos nesse período é o início da
introdução alimentar. É fundamental que o bebê receba a quantidade de
nutrientes necessária para um crescimento saudável, com base em uma
dieta diversificada e de qualidade, evitando açúcares e produtos industrializados, como refrigerantes.

■ Entre os 9 e os 12 meses de vida do bebê, sua interação com o mun-

do se torna mais evidente. Ele adquire novas habilidades motoras e
espaciais, manipula objetos, compreende pequenas ordens, como “não
pode”, “vem aqui”, “traga o brinquedo”, e começa a dar os primeiros
passos se apoiando em outras pessoas ou em móveis. Pais e cuidadores
podem incentivar a ampliação da linguagem, inserindo novas palavras
às brincadeiras, estabelecendo um diálogo e escutando enquanto o bebê
balbucia, além de incentivá-lo com músicas e danças, estimulando a fala.
O bebê também deve participar das refeições em família, sempre atentando para uma alimentação variada e de acordo com as suas necessidades.

2 A 3 ANOS

1 A 2 ANOS
■ O período de desenvolvimento das crianças entre 1 e 2

anos de idade é acelerado e permeado de transformações socioafetivas, motoras, cognitivas e de linguagem.
Nessa fase, a criança está em constante movimento e,
mesmo que caia com frequência, pouco a pouco vai
ganhando segurança. Próximo a completar 2 anos, já
deve conseguir subir e descer degraus baixos, além
de segurar um brinquedo enquanto caminha. O
nível de interação nas brincadeiras também aumenta, como chutar uma bola de futebol. Ao final
desse período, algumas crianças já apresentam
bastante autonomia: ajudam na troca das roupas,
fraldas e até no banho, além de imitar os adultos
em atividades cotidianas. Há uma grande evolução
também na fala. Elas já conseguem combinar pelo
menos três palavras ao se comunicarem e a nomear
os objetos do seu cotidiano.

■ Entre os 2 e os 3 anos de vida, a criança possui movimentos

mais aperfeiçoados. Já consegue levar com mais facilidade o
copo e a colher à boca, escova os dentes e rabisca em folhas
de papel. Nessa fase, deseja fazer o que os adultos fazem,
como uma imitação, e brincando de faz de conta com personagens do seu cotidiano. “Eu sozinho” é uma frase
muito frequente, porque a criança passa a desenvolver sua autonomia, o que provoca intensa agitação. Como nem sempre pode fazer tudo o que
quer, às vezes pode ficar impaciente ou inquieta. A agilidade dos movimentos também está
mais presente no caminhar e correr. A comunicação também começa a ficar mais aperfeiçoada e a criança utiliza mais palavras e forma
frases mais longas. Mais uma vez é importante a
presença dos pais e cuidadores para estimular no desenvolvimento da fala.

4 A 5 ANOS

3 A 4 ANOS
■ No período entre 3 e 4 anos, a criança tende a
ampliar o seu relacionamento e interação com os adultos e outras crianças conhecidas. Isso porque buscará ampliar a sua comunicação e tentará se fazer entendida pelos outros. A sua pronúncia tende a
ficar mais clara gradativamente, com a redução da gagueira. É esperado
que consiga compreender histórias curtas e simples. No processo de autonomia, ela já consegue se vestir, tirar ou abotoar a roupa, ainda que necessite de um pouco de auxílio. A criança consegue ampliar os tipos de brincadeira e a coordenação motora, como saltar com segurança e pular num pé
só. Também tem habilidade para montar quebra-cabeças simples, com
duas ou quatro peças.

■ Na faixa etária de 4 a 5 anos de idade, a criança já deve ter desenvolvido boas capacidades de comunicação e é
importante que ela receba oportunidade de expressar suas ideias. Com 4
anos e 6 meses de idade, ela já deve ter adquirido completamente todos
os sons da fala, sem substituir ou omitir os fonemas. Caso ainda não consiga fazê-lo, o adulto poderá ajudá-la, repetindo a palavra corretamente.
Também é esperado que ela consiga colocar objetos em ordem de tamanho e formar quebra-cabeças mais complexos. A criança passa a ter mais
percepção espacial, identificando posições, como acima, abaixo, em frente
e atrás. Neste período é importante ficar atento aos filhos, porque eles já
conseguem correr, saltar e subir com mais segurança.

5 A 6 ANOS
■ Chegando ao final da primeira infância, a criança já
deve apresentar vocabulário amplo, conversar mais,
falar o que pensa, fazer mais perguntas e estabelecer
um bom diálogo com outras pessoas. Também nessa
fase, ela geralmente se move com agilidade e flexibilidade, que demonstra não só ao caminhar e correr, como ao desenhar, recortar e rasgar papéis. Nessa idade,
ela deve compreender ainda o que pode ou não fazer.

É ainda nessa faixa etária que começa o preparo para a
saída da educação infantil e o início da vida escolar
com o ingresso no ensino fundamental e o adulto tem
papel primordial nesse processo. Caberá a ele identificar as possíveis dificuldades que a criança possa vir a
enfrentar. O adulto também deve auxiliar nesse processo de transição, que é marcado pelo aumento de responsabilidades e independência na rotina da criança.
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REFERÊNCIA

Práticas são repetidas
em cidades e estados

Meta do programa é assegurar o desenvolvimento integral de crianças, da gestação até os 6 anos de idade

O pioneirismo do Primeira Infância Melhor (PIM) do Rio
Grande do Sul está refletido na
repetição de práticas em outras
cidades e estados, além de ter
servido de base para o programa federal Brasil Carinhoso. Segundo o deputado federal Osmar Terra, que no lançamento
do PIM, em 2003, era secretário
estadual de Saúde, o projeto nasceu de estudos científicos que
mostravam a importância da primeira infância na formação do
cidadão. “Há uma série de questões que são definidas nos primeiros meses de vida, como a
saúde e a capacidade da pessoa
de se relacionar”, destaca.
De acordo com Terra, estudos mostraram que os proble-

mas nesta fase da vida se refletem para outros anos. Ele cita
ainda que a presença dos visitadores é fundamental, já que permite um atendimento mais próximo às famílias.
Entre os exemplos da multiplicação do projeto pelo Brasil
está o programa Atenção Melhor à Infância (AMI), implantado no município de Vila Velha,
no Espírito Santo, que integra
atendimentos nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social para crianças de até 5 anos
de idade e as gestantes. Outra
experiência de êxito é o Primeira Infância Ribeirinha (PIR), lançado em 2013 e que busca atender à população ribeirinha da
Amazônia.
ANDRÉ ÁVILA

EXPERIÊNCIAS TRANSFORMADORAS

Municípios conquistam
vitórias com o PIM
A melhoria no
desenvolvimento
da criança amplia a
credibilidade do PIM,
embenefíciodasfamílias

A

base do trabalho do
PIM é acompanhar individualmente a gestante
e depois o bebê e sua família. As visitas domiciliares
são fundamentais para o êxito
do programa, uma vez que nelas
são verificados os avanços do desenvolvimento da gravidez ou
da criança. Esse trabalho é feito
pelas equipes municipais, articuladas pelas prefeituras.
Em Santo Antônio da Patrulha, 247 crianças e 17 gestantes,
das zonas urbana e rural, recebem o acompanhamento. Segundo a coordenadora do programa, Denise Moro, o diferencial é

que o serviço é prestado de maneira individual. São respeitadas as particularidades e características de cada família. Até o
bebê completar 3 anos, as visitas são domiciliares e, após essa idade, o atendimento se dá
na modalidade grupal. “É importante este momento, porque há
contato com outras crianças, auxiliando no processo de socialização”, explica Denise.
Nesta mesma linha, a coordenadora do PIM em Viamão, Michele Correa, ressalta que o
acompanhamento semanal dos
visitadores torna mais próximo
o vínculo com as famílias. Na cidade, são atendidas 250 famílias. Porém, até o final do mês,
o número deverá dobrar, com a
ampliação dos visitadores. “O
programa faz a diferença na vida dessas famílias, em especial
pelo nível de vulnerabilidade”,
destaca.
Em função das visitas periódi-

cas, ela aponta que há um ganho na qualidade de vida do bebê, dos pais e irmãos. Mas, para
Michele, o maior ganho é o envolvimento emocional. “A principal modificação é o afeto. As
crianças impulsionam o envolvimento emotivo da família”, diz.
Em Caxias do Sul, o PIM iniciou processo seletivo e a
capacitação de novos visitadores. De acordo com a secretária
da Saúde em exercício, Marta
Fattori, o programa está apresentando resultados positivos,
principalmente na zona Norte.
Ela destaca também que o serviço é oferecido em rede, por meio
de atividades assistenciais e
educacionais. Já em Carazinho,
recentemente a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou um mutirão para levar serviços especialmente às comunidades com maior dificuldade de
acesso ao serviço público, como
é o caso do bairro São Lucas.

Mark e Lori apresentaram metodologia para medir impacto do PIM

AVALIAÇÃO

Piccolo apura resultados
O PIM terá seus resultados
analisados por meio do Piccolo,
um instrumento internacional
desenvolvido para analisar o
comportamento positivo dos
pais em relação aos filhos de 10
meses a 3 anos e 11 meses de
idade. Apresentado durante seminário, na semana passada, a
ideia é conseguir quantificar os
resultados, de maneira a facilitar a análise do impacto positivo das ações.
A apresentação do Piccolo,
primeira realizada no Brasil, foi

feita por dois professores da
Utah State University, dos Estados Unidos. Lori Roggman, que
é professora de Desenvolvimento Humano, e Mark Innocenti,
que é diretor da Divisão de Pesquisa e Avaliação do Centro de
Excelência para Pessoas com
Deficiência, apresentaram a metodologia para medir o impacto
na criança. Segundo a coordenadora do PIM, Leila Almeida, tais
instrumentos contribuem para
aperfeiçoar as ações do programa no Estado.

