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DO
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR



Os resultados do Programa Primeira 

Infância Melhor (PIM) serão analisados 

por uma pesquisa inédita no Brasil e na 

América Latina. Trata-se do “Estudo 

Longitudinal do Programa Primeira 

Infância Melhor” executado em parce-

ria com o Centro de Aprendizagem em 

Avaliação e Resultados para o Brasil e a 

África Lusófona da Fundação Getulio 

Vargas (FGV EESP Clear), Banco Inter-

americano de Desenvolvimento (BID) e 

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal 

(FMCSV).

O estudo experimental de programas e 

projetos sociais permite identi�car os 

impactos causais sobre bene�ciários 

além de mensurar resultados parciais 

já nos primeiros anos de aplicação. 

Com o objetivo de conhecer os impac-

tos do PIM na vida das crianças assisti-

das, o estudo envolverá cerca de três 

mil crianças gaúchas de até três anos 

de idade. Serão abordados aspectos 

relacionados ao fortalecimento das 

competências familiares, promoção do

desenvolvimento infantil e acesso à 

rede de serviços, além de questões 

referentes à saúde, educação e 

inserção no mercado de trabalho.
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O PIM é pioneiro na aplicação de um 

estudo desta natureza, em larga 

escala, sendo a primeira avaliação 

experimental longitudinal de pro-

gramas de visitação domiciliar com 

foco no desenvolvimento infantil e seus 

impactos no Brasil.

Em um momento em que o país aposta 

em projetos desta natureza, visto o pro-

grama federal Criança Feliz, que tem 

no PIM uma de suas referências, com-

preende-se que um estudo longitudinal 

bene�ciará o cenário nacional de 

investimentos nessa área, balizando o 

planejamento das ações pelos 

gestores, formuladores e implementa-

dores de políticas públicas. Além disso, 

acredita-se que os resultados obtidos 

podem impactar em ações para o 

cuidado com a infância na América 

Latina tendo em vista as similaridades 

econômicas e culturais. Tal estudo inte-

grará ainda a rede de conhecimentos e 

práticas em dimensão mundial em 

termos de ciência a respeito desta faixa 

etária e de ações de prevenção e pro-

moção do desenvolvimento saudável.

Para a realização deste estudo, é 

necessário contar com o apoio de mu-

nicípios com características oportunas 

para que as famílias possam ser acom-

panhadas desde o início de sua entra-

da no PIM, conforme critérios apresen-

tado a seguir. 

Desta forma, convidamos o seu mu-

nicípio a participar deste momento 

histórico do Primeira Infância Melhor.



O QUE
SABER
PARA
PARTICIPAR



Como benefícios para o município, 

haverá uma devolutiva formal dos 

resultados dos indicadores de desen-

volvimento infantil analisados a partir 

das respostas do cuidador às pergun-

tas do formulário de acompanhamento 

do desenvolvimento da criança.

O resultado do estudo permitirá que o 

PIM possa ser ajustado de forma a 

melhor atender seu objetivo de auxiliar 

as famílias na promoção do desen-

volvimento integral de suas crianças 

desde a gestação até os seis anos 

incompletos.

Acompanhamento pontual por parte da equipe do PIM e da FGV EESP Clear nos pro-

cessos de quali�cação do Programa no município.

Municípios que estão em processo de habilitação, implantação, retomada ou inserindo 

o Programa em um novo bairro/comunidade com, no mínimo, cinco visitadores partici-

pantes na pesquisa.

O(s) bairro(s)/comunidade(s) da pesquisa não devem ter recebido nenhuma inter-

venção até o momento, como critério de conformidade ética, deverá ter excesso de 

demanda de famílias com crianças de 0 a 3 anos incompletos. O excesso de demanda 

caracteriza-se pelo número de Visitadores inferior ao necessário para atender a totali-

dade de famílias, dentro dos critérios do Programa, nesta região.

Benefícios 
para o município 

Critérios para 
participação no estudo 



Mais informações e inscrições:
Municípios interessados em participar da pesquisa lon-

gitudinal e/ou em obter mais informações podem 

entrar em contato com o Primeira Infância Melhor (PIM) 

pelo e-mail pesquisapim@saude.rs.gov.br ou pelo tele-

fone (51) 3288.5888, com Karine Verch.

PROMOÇÃO

PARCEIROS


