PRIMEIRA
INFÂNCIA
MELHOR
Política pública pioneira no Brasil, o Primeira Infância
Melhor (PIM) é uma ação transversal de promoção do
desenvolvimento integral na primeira infância realizada
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Desenvolvida desde 2003, tornou-se Lei Estadual
n.º12.544 em 03 de julho de 2006, modificada pela Lei Nº
14.594/2014.
Tem como 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 anos de idade. É baseado na
experiência cubana Educa a Tu Hijo, do Centro de
Referência Latino Americano para o Desenvolvimento
Pré-escolar - CELEP, tem como referencial teórico Vygotsky,
Piaget, Winnicott, Bowlby e Brunner, além dos recentes
estudos das neurociências.
Compõe os projetos prioritários da Secretaria Estadual
da Saúde, além de integrar programas estratégicos do
Governo do Estado. É um dos pilares para iniciativas do
Governo Federal, sendo reconhecido como uma das
tecnologias sociais mais consistentes para o cuidado com
as infâncias na América Latina.

COMO FUNCIONA?
As intervenções do PIM junto às famílias ocorrem através de

realidades permite a construção de vínculos de confiança e

visitas domiciliares e atividades comunitárias semanais às

afeto com o PIM. Além disso, favorece intervenções centradas

famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social,

na cultura, experiências, necessidades, desejos e interesses

visando o fortalecimento de suas competências para educar,

de cada família. Nas atividades do PIM são abordados

cuidar e proteger suas crianças.

os aspectos físicos, emocionais, intelectuais e sociais do
desenvolvimento humano, com execução de atividades

O convívio semanal com as famílias, através das visitas

lúdicas, a partir de recursos disponíveis em cada contexto.

domiciliares, e o olhar e escuta qualificados sobre suas
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A gestão política institucional do PIM no Governo do Estado
é realizada a partir da articulação de diferentes Secretarias
e coordenada pela Secretaria da Saúde.

SECRETARIA
DA SAÚDE
Coordenação
SECRETARIA
DA JUSTIÇA
E DIREITOS
HUMANOS

SECRETARIA
DA CULTURA

SECRETARIA DO
TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO

GABINETE DE
POLÍTICAS
SOCIAIS

EQUIPES ESTADUAL
E MUNICIPAIS
Para a execução do PIM, os municípios contam com o suporte

supervisão dos Visitadores e pela interlocução dos mesmos
com o GTM e com a rede de serviços nas comunidades. Os
Visitadores Municipais são os responsáveis pelo atendimento
direto às famílias.

do Grupo Técnico Estadual (GTE), equipe transdisciplinar
responsável pela gestão operacional da política, com funções
de apoiar, monitorar e avaliar sua execução, além de articular
a Rede de Serviços estadual. Os municípios também contam
com suporte financeiro e de materiais por parte do Estado.
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Nos municípios, as equipes são compostas pelo Grupo Técnico
Municipal (GTM), constituído, minimamente, por integrantes
das Secretarias da Saúde, Educação e Assistência Social. O GTM
é responsável pela operacionalização do PIM, monitorando e
avaliando suas ações e articulando a rede de serviços municipal.
Também é composta pelos Monitores, responsáveis pela
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O VISITADOR DO PIM
O Visitador do PIM tem formação específica para
atuar na promoção do desenvolvimento integral na
primeira infância e suporte permanente de uma equipe
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O número de famílias atendidas por Visitador depende
da carga horária do seu contrato, podendo chegar até
20 famílias.
Seu trabalho estimula a participação ativa das famílias no
desenvolvimento de suas crianças e o fortalecimento dos
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PRINCIPAIS AÇÕES
DESENVOLVIDAS
• Busca ativa de famílias em situação de risco e vulnerabilidade
social para acompanhamento e inserção na Rede de Serviços;
• Promoção da atenção e vigilância em saúde;
• Incentivo ao aleitamento materno e à alimentação saudável;
• Colaboração para a redução da mortalidade materna e infantil;
• Contribuição para a garantia dos direitos da criança ao
nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento
saudáveis;
• Promoção da cidadania, por meio de orientações sobre
os direitos e responsabilidades da convivência familiar e
comunitária.

RESULTADOS
Segundo estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas
(2014), 96% das famílias atendidas pelo PIM avaliam o Programa
como bom ou ótimo, 95% consideraram que o PIM gera impacto
no desenvolvimento das crianças e que as atividades orientadas
contribuem para a melhora das condições de vida da criança no
futuro. De acordo com a McMaster University do Canadá (2012), o
PIM favorece a maior participação dos pais na vida escolar de seus
filhos e a redução da vulnerabilidade para a aprendizagem em
meninos e em filhos de mães com baixa escolaridade.
Estudo desenvolvido pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (2016) sobre a qualidade de programas de visita
domiciliar em 7 países da América Latina e Caribe, revelou que
o PIM se destaca significativamente em diferentes indicadores
de qualidade, tais como participação ativa dos cuidadores e
crianças durante as visitas, preparo do Visitador, uso adequado
dos manuais do Programa e escolha de materiais e atividades
apropriadas para a faixa etária atendida.

CONSTRUINDO UMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NO BRASIL
O PIM é referência para iniciativas nacionais que compartilham
o objetivo de promover o desenvolvimento integral na primeira
infância. São exemplos o programa Criança Feliz (Governo Federal),
Cresça Com Seu Filho, de Fortaleza (CE), São Paulo Carinhosa,
de São Paulo (SP), Atenção Melhor à Infância, de Vila Velha (ES),
Atenção à Primeira Infância e à Maternidade, de Munhoz de Melo

COMO ADERIR
A adesão ao PIM ocorre através da manifestação de interesse
das prefeituras para as Coordenadorias Regionais de Saúde
(CRS), comprometendo-se com a gestão local da Política, através
da assinatura do Termo de Adesão, conforme Lei Nº 12.544/06 e
Portaria Nº 578/13.

(PR), Primeira Infância Ribeirinha (AM), Primeira Infância Acreana
(AC) e Primeira Infância Manauara (Manaus/AM).
É membro da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) e referência
para os eixos da Política Nacional para a Atenção Integral à Saúde
da Criança (PNAISC) e para o Marco Legal da Primeira Infância - Lei
Federal nº 13.257/16.

“O QUE VOCÊ FAZ PELO SEU FILHO AGORA, VALE PARA TODA A VIDA”
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