




PIM & PCF
Orientação para o trabalho dos programas Primeira Infância Melhor e 
Criança Feliz (PIM/PCF) em tempos de novo coronavírus (COVID-19)



Diego não conhecia o mar. 

O pai, Santiago Kovakloff, levou-o para que 
descobrisse o mar.  

Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do 
outro lado das dunas altas, esperando. 

Quando o menino e o pai enfim alcançaram 
aquelas alturas de areia, depois de 

muito caminhar, o mar estava na frente 
de seus olhos. 

E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu 
fulgor, que o menino ficou mudo de 

beleza. E quando finalmente conseguiu 
falar, tremendo, gaguejando, pediu ao 

pai: - Pai, me ensina a olhar!

Eduardo Galeano em O Livro dos Abraços.

Agradecimento
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Todos profissionais das equipes municipais do PIM/PCF devem realizar a 
leitura e respeitar as diretrizes e orientações dos seguintes documentos:

▪ Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020 e alterações posteriores;
▪ Decretos e normativas do município;
▪ Portaria Conjunta SNAS e SNPDH n°1, de 27 de abril de 2020, que aprova 

recomendações gerais quanto à execução do Programa Criança Feliz/Primeira 
Infância no SUAS; 
▪ PCF_ Orientação Técnica: a visita domiciliar do PCF em contexto de pandemia;
▪ Orientações para o trabalho do PIM/PCF em tempos de coronavírus – edição I;
▪ Orientações para o trabalho do PIM/PCF em tempos de coronavírus – edição II.

Normativas e Protocolos
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▪ O impacto da pandemia na saúde e na 
economia das famílias com sérias 
repercussões na qualidade da vida das 
crianças

▪ O isolamento social provocando 
situações de estresse que fragilizam o 
ambiente familiar

▪ O agravamento das desigualdades 
sociais

Papel do PIM/ PCF na Atenção às Famílias   
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Relação entre a garantia do acesso às 
políticas públicas e a sobrevivência das 
pessoas.

REORGANIZAÇÃO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS



O PIM/PCF são um SERVIÇO ESSENCIAL, podendo ser ofertado, 
durante a pandemia, por visitas domiciliares ou atendimento 
remoto

▪ Cabe aos municípios, de acordo com as condições sanitárias, 
legislações vigentes e especificidades dos contextos assistidos, 
optar pela forma mais adequada para a manutenção dos 
acompanhamentos às famílias;
▪ Independente da forma de acompanhamento adotada pelo 

município, o mesmo deve ser mantido para todas as famílias, em 
articulação com os serviços da rede e as iniciativas comunitárias;
▪ Em situações onde o PIM/PCF não consegue alcançar a família 

através de visita domiciliar ou atendimento remoto, deve-se buscar 
alternativas junto aos serviços da rede.

Nenhuma família deve 
ficar sem 

acompanhamento
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Devem ser garantidas 
condições de trabalho 

que promovam a 
segurança dos 
trabalhadores e 

usuários

Papel do PIM/ PCF na Atenção às Famílias   



▪ Informar sobre a medidas de prevenção e controle do novo Coronavírus.

▪ Apoiar as famílias na organização das rotinas de cuidado e também na compreensão dos 
comportamentos infantis.

▪ ESCUTÁ-LAS.

▪ Valorizá-las em suas iniciativas.

▪ Propor atividades que incrementem as possibilidades de interação com as crianças.

▪Articular com a rede de serviços para uma atenção integral e integrada às demandas 
familiares

▪ Articular com a sociedade civil organizada, com iniciativas comunitárias para apoiar ações 
de apoio familiar e comunitário. 

Papel do PIM/ PCF na Atenção às Famílias   
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POSSIBILIDADES DE 
ACOMPANHAMENTO 
DURANTE A 
PANDEMIA



Acompanhamento

Atividades grupais suspensas
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Acompanhamento
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É importante que o(a) visitador(a) continue orientando as famílias sobre aspectos 
relacionados à gestação e ao desenvolvimento infantil, reforçando suas 
potencialidades e incentivando-as a reconhecerem em seu ambiente recursos para o 
desenvolvimento do brincar;
 
É relevante que a equipe municipal monitore o acompanhamento realizado com cada 
uma das famílias atendidas neste período;

O momento em que vivemos pode gerar sentimentos adversos, como 
ansiedade, angústia e medo. Sendo a escuta atenta e acolhedora fundamentais no 
trabalho do PIM/PCF, é importante acolher os sentimentos das famílias e atuar para 
fortalecer suas potencialidades;

O planejamento das ações que serão desenvolvidas com as famílias deve considerar 
suas singularidades, garantindo o atendimento individual às suas demandas 
específicas das famílias e respeitando os ritmos de desenvolvimento de cada.  



Suspender a visita domiciliar caso seja identificado indivíduo que 
apresenta síndrome gripal ou se encontra em isolamento domiciliar 
em decorrência da COVID-19, estabelecendo diálogo com a equipe de 
APS do território;
 
Redobrar os cuidados ao realizar visitas domiciliares em famílias cujos 
membros pertençam a grupos de risco para COVID-19;
 
Usar máscara facial e higienizar regularmente as mãos;                                   
 
Preferencialmente realizar a abordagem em área externa da casa ou, 
se necessário (nos casos de usuários com mobilidade reduzida, por 
exemplo), em cômodo amplo e ventilado; 
 
Manter a distância mínima de dois metros (entre visitador e familiares); 
 

Visita Domiciliar
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Preparar as orientações para as atividades propostas de forma clara e 
objetiva, evitando atividades que demandem materiais elaborados, 
dando prioridade a objetos disponíveis nos domicílios;
 
No caso da entrega de máscaras para as famílias ou outros materiais 
informativos, orientar a família sobre o uso correto da máscara e 
a higienização dos objetos recebidos;
Atenção: crianças menores de dois anos não devem usar máscara por 
risco de sufocação.
 
Flexibilizar, se necessário, o tempo de execução e periodicidade das 
visitas domiciliares garantindo elementos como a acolhida das 
demandas, o diálogo sobre as atividades deixadas para a semana e 
orientações para a família. 

Visita Domiciliar
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Considera-se acompanhamento remoto aquele que foi devidamente 
planejado de acordo com a metodologia do PIM/PCF, com um plano 
individualizado para cada família, gestante e criança; 

Aplicativos de mensagens como o WhatsApp, redes sociais como 
Instagram e Facebook, bem como a realização de chamadas 
telefônicas ou de vídeo e uso de mensagens de texto (SMS), são 
ferramentas que podem viabilizar esse acompanhamento; 

Combinar com as famílias o dia, horário, duração e periodicidade 
para o acompanhamento remoto, estabelecendo uma rotina que favoreça 
a continuidade das ações; 
 

Remoto
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A cada novo atendimento, é importante dialogar com a família sobre as 
atividades desenvolvidas durante a semana e sobre como ela está 
avaliando o acompanhamento remoto. Esse diálogo favorece o vínculo 
e a adequação das intervenções aos seus interesses e necessidades; 
 
Preparar as orientações de forma clara e objetiva, utilizando materiais 
e objetos disponíveis nos domicílios e procurando certificar-se de que não 
restem dúvidas quanto às orientações; 
 
Considerar a realidade de cada família e como elas estão se organizando 
neste período de pandemia. É importante não sobrecarregá-las com 
muitas tarefas e informações, pois, neste momento atípico, podem estar 
ocorrendo diversas mudanças na rotina.
 

Remoto
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Adotar, quando necessário, modelos híbridos de acompanhamento, 
alternando entre a modalidade presencial (visitas) e remota; 

O modelo híbrido deve ser combinado previamente com a família;

Respeitar as orientações sobre as visitas domiciliares e sobre o 
acompanhamento remoto;

Garantir, pelo menos, um tipo de acompanhamento por semana. 

Híbrido
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MONITORAMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL INFANTIL 
(MDII) EM TEMPOS DE 
COVID-19



Para as famílias já cadastradas no Sistema de Informação do PIM (SisPIM), com 
Diagnóstico Inicial do Desenvolvimento Infantil (Marco Zero) realizado pelo visitador, 
sugere-se que: 

▪ O Acompanhamento Descritivo Trimestral e a Avaliação do Desenvolvimento Infantil devem 
ser baseados nas informações reportadas pelas famílias e pelas observações feitas 
pelo visitador, quando possível; o visitador deverá dar apoio, propiciando assim a 
construção conjunta;

▪ Através do Guia da Família e da Caderneta de Saúde da Criança, as famílias poderão 
acompanhar o desenvolvimento integral de suas crianças por meio de indicadores por faixa 
etária, que servem como parâmetro nas observações realizadas; 

▪ O retorno das famílias é muito importante e poderá ser coletado de diferentes formas: 
ligação telefônica, áudios e vídeos, dependendo das condições de cada município, 
equipe e família;

MDII
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▪ Caso a família esteja sendo acompanhada através de atendimentos remotos ou em 
formas híbridas de atendimento (remoto e visita domiciliar), o visitador deverá 
informar no Acompanhamento Descritivo Trimestral;

▪ Após o preenchimento dos formulários, o visitador deverá enviá-los para o GTM ou 
monitor/supervisor realizar a validação e a posterior inclusão no SisPIM;

▪ Na impossibilidade de realizar o acompanhamento da família neste período e/ou na 
falta de dados para preenchimento dos instrumentos, deve-se justificar sua não 
realização no SisPIM.

MDII
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CAPTAÇÃO DE 
NOVAS FAMÍLIAS



Novas famílias podem ser captadas por 
indicação dos profissionais da Atenção 
Primária em Saúde, dos Centros de 
Referência de Assistência Social, da 
Educação, dos Conselhos Tutelares, 
entre outros, das famílias atendidas, ou 
mesmo através das listas de espera 
existente no município. 

O PIM também pode oferecer 
acompanhamento para crianças de 0 a 
6 anos que estavam vinculadas aos 
serviços de educação infantil cujas 
atividades foram suspensas neste 
período. 

Os impactos da pandemia 
podem resultar no aumento do 
número de famílias em 
situação de vulnerabilidade ou 
no agravamento dessas 
situações. Por isso, é 
fundamental que as equipes do 
PIM/PCF estejam organizadas 
para a realização de busca 
ativa de novos beneficiários 

Captação de novas famílias
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Se não for possível a realização da 
visita domiciliar para a captação de 
novas famílias, a entrevista e coleta 
dos dados dos formulários para 
inclusão no SisPIM poderão ser 
realizadas por telefone ou por meio 
eletrônico.

Nestas situações, o visitador deverá 
realizar agendamento de dia e horário 
com a família. 

O período para a inclusão dos 
formulários no SisPIM de 
“Caracterização e 
Diagnóstico” serão 
flexibilizados neste período, 
passando o tempo para a 
inclusão do cadastro da criança 
(formulário C), da gestante 
(formulário G) e do diagnóstico 
inicial do desenvolvimento/marco 
zero (formulário D), após a 
inclusão do cadastro da família 
(formulário F), de 30 para 60 
dias. 

Captação de novas famílias
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INCENTIVO 
FINANCEIRO



Envolve também
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Além disso, pode ser utilizado para aquisição de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), como máscaras, luvas, álcool em gel e similares para as equipes. 

Neste momento de pandemia, o incentivo pode ser utilizado, ainda, na compra de 
materiais como celulares, chips, aquisição e manutenção de conta telefônica, 
internet, computadores e outros materiais permanentes, respeitando-se a 
finalidade do Programa, como no atendimento remoto às famílias; 

O incentivo estadual é calculado pelo número de visitadores ativos com famílias 
no SisPIM, conforme sua carga horária e pode ser utilizado com despesas de 
custeio e capital; 

Incentivo financeiro Equipes PIM
 

Para a continuidade das ações, o Governo do Estado 
garante a manutenção do incentivo financeiro do PIM, 
que deve ser utilizado prioritariamente para a manutenção 

da equipe municipal 



Envolve também
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Ainda, refere que o recurso federal poderá ser utilizado na manutenção da equipe e 
na aquisição de materiais de EPI, assim como o recurso do PIM.

Nos municípios em que não seja possível a realização das visitas domiciliares ou 
acompanhamento remoto, a Portaria garante o recebimento de recurso baseado nas 
informações constantes no Prontuário Eletrônico do SUAS quanto à equipe (Parcela 
Fixa);

O acompanhamento remoto, se realizado dentro dos parâmetros indicados na 
Portaria Conjunta nº 1 de 27 de abril de 2020, será contabilizado como visita 
domiciliar no cálculo do financiamento federal (Parcela Variável);

Incentivo financeiro Equipes PIM/PCF
 

Os recursos financeiros do PCF seguem as diretrizes do 
Ministério da Cidadania, sendo regulamentados pelas 

Portarias nº 2496/2018 e nº 2601/2018, as quais permitem 
a compra de materiais de consumo e materiais 

permanentes



FORMAÇÕES 
INICIAIS



Envolve também
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Tendo em vista que a formação inicial é condição para a atuação destes 
profissionais, orienta-se que, enquanto perdurar o período de suspensão das 
formações iniciais, o trabalho seja subsidiado pelas leituras dos materiais 
recomendados no documento “Orientações para o trabalho do PIM/PCF em 
tempos de coronavírus – edição II”;

A retomada das formações iniciais presenciais para GTM e monitores do PIM 
serão amplamente divulgadas e os novos integrantes das equipes municipais 
deverão participar das mesmas. 

Mantém-se a suspensão temporária das formações 
iniciais presenciais para GTM e monitores do PIM 

ofertadas pelo GTE 

Formação Equipes PIM



Envolve também
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Os membros das equipes municipais que não realizaram as capacitações 
iniciais deverão realizar o curso básico do Programa Criança Feliz* que os 
habilitará temporariamente para atuar no mesmo. Assim que retornar a oferta 
das capacitações presenciais, os mesmos deverão realizá-las.

Para a qualificação da atuação das equipes no programa, recomendamos 
ainda:
1. O Curso “A promoção do Desenvolvimento Infantil e o Programa Criança Feliz”* 
2. Acompanhar as recomendações da Secretaria Nacional de Promoção do 
Desenvolvimento Humano enviadas periodicamente por e-mail pela equipe estadual do 
Programa Criança Feliz.

Da mesma forma, também ficam adiadas 
todas as capacitações promovidas 

pela equipe estadual do PCF

Formação Equipes PIM/PCF

* Disponível em: http://www.mds.gov.br/ead/



Envolve também
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Destaca-se, ainda, que as equipes 
estaduais do PIM e PCF possuem 

profissionais de referência para os 
programas que estão disponíveis para 

apoiar os municípios, tanto com 
relação a demandas de formação 

quanto a outras dúvidas.

Formação



SEPLAG

Email PIM:
primeirainfanciamelhor@saude.rs.gov.br

Email PCF:
psb@stas.rs.gov.br

Informações sobre coronavírus:
coronavirus.rs.gov.br

 Informações sobre distanciamento controlado:
distanciamentocontrolado.rs.gov.br


