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INTRODUÇÃO

Em março de 2020, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul declarou
estado de calamidade pública em todo o território gaúcho para fins de prevenção e de1

enfrentamento à epidemia causada pela Covid-19. Em 10 de maio do mesmo ano, foi
instituído o Sistema de Distanciamento Controlado , substituído em maio de 2021 pelo2

Sistema de Avisos, Alertas e Ações, ou Sistema 3As de Monitoramento . Este sistema3

estabelece as medidas sanitárias de prevenção e enfrentamento à pandemia no
estado e define que os serviços de assistência à saúde, assistência social e
atendimento à população em estado de vulnerabilidade são considerados atividades
essenciais, devendo ser mantidos em funcionamento, sendo vedado o seu fechamento
total. Nisto inclui-se o trabalho do Primeira Infância Melhor (PIM) e do Programa

3
Decreto nº 55.882, de 15 de maio de 2021. Mais informações em: https://sistema3as.rs.gov.br/

2
Decreto Nº 55.240/ 2021

1
Decreto nº 55.128 , de 19 de março de 2020, reiterado pelos Decretos nº 55.154, de 1º de abril de 2020 e nº

55.240, de 10 de maio de 2020.
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Criança Feliz (PCF), considerados programas essenciais vinculados à Atenção
Primária à Saúde (APS) e à Proteção Social Básica (PSB).

Desde o início da pandemia, o PIM e o PCF buscaram alternativas para
manterem suas ações nos territórios, em articulação com os demais serviços da rede
e, nesse período, os programas publicaram notas de orientação para apoiar as
equipes municipais no cumprimento de suas atribuições.

Após mais de um ano e meio em situação de emergência, ainda vivemos um
cenário de variações significativas da contaminação por Covid-19, entretanto, o
conhecimento sobre a doença e os protocolos de prevenção foram ampliados e
qualificados, garantindo maior segurança à população. O avanço na cobertura da
vacinação também representa maior proteção e diminuição dos riscos de contágio,
desde que mantidos o uso correto da máscara de proteção facial, o distanciamento
mínimo entre as pessoas, a higiene das mãos e os ambientes arejados.

Neste sentido, o presente documento altera a Edição II da Nota de Orientação
para o trabalho dos Programas Primeira Infância Melhor e Criança Feliz (PIM/PCF) em
tempos de novo coronavírus (Covid-19), trazendo orientações atualizadas para a
organização dos processos de trabalho das equipes municipais do PIM/PCF, com
ênfase na retomada dos atendimentos presenciais e na adoção obrigatória de medidas
de prevenção e controle da transmissão da Covid-19, de forma a assegurar a saúde
dos trabalhadores e das famílias acompanhadas pelos programas.

Além desta nota, as equipes municipais encontram orientações importantes
para o trabalho do PIM/PCF nas cartilhas Como Acs e Visitadores do PIM podem
apoiar na atenção às gestantes e puérperas no contexto da Covid-19? e Orientação
sobre atendimento presencial PIM/PCF em tempos de Covid-19. Importante ressaltar
que a leitura desse documento não substitui a atenção às demais regulamentações
das autoridades sanitárias, em especial, às normativas e orientações do Centro de
Operações de Emergências da Saúde (COE) municipal.

1. O PAPEL DO PIM/PCF NA ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM
TEMPOS DE NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

As adversidades produzidas pelo período da pandemia impactam as cidades
de diferentes formas. Nas populações socialmente vulneráveis, prioritárias para a
atenção do PIM/PCF, os impactos afetam, sobretudo, a saúde e a renda das famílias,
com significativas repercussões na qualidade de vida das crianças pequenas. Sabe-se
que o empobrecimento financeiro é acompanhado de uma série de privações de
direitos, como moradia adequada, alimentação, acesso ao saneamento básico, entre
outros fatores que são potencializados em situações de crise, como a que estamos
vivendo.

Independentemente do nível sócio econômico, o contexto de estresse
ocasionado pela Covid-19 pode gerar situações que fragilizam o ambiente familiar,
tornando-o menos propício ao desenvolvimento integral infantil. Mesmo com os
adultos permanecendo mais tempo em casa, o nível elevado de tensões pode
prejudicar a qualidade das interações. Em alguns ambientes familiares a situação
tende a se agravar, expondo as crianças à ausência ou insuficiência de estimulação;

2
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; uso de
castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes. Tais agravamentos também
podem se dar pela separação do cuidador ou figura de apego das crianças, e até
mesmo pela hospitalização e/ou óbito desses. Problemas como desnutrição ou
obesidade; baixa escolaridade; desemprego e instabilidade financeira; alta densidade
habitacional no lar; problemas de saúde mental dos pais, entre outros, podem ser
potencializados pelo distanciamento social e pelo estresse (Núcleo Ciência pela
Infância, 2020; Organização das Nações Unidas, 2020).

O agravamento das desigualdades sociais em decorrência da pandemia torna
ainda mais evidente a relação entre a garantia do acesso às políticas públicas e a
sobrevivência das pessoas, tensionando para a ampliação do papel protetivo aos
cidadãos desempenhado pelas políticas sociais. Nesse sentido, as políticas têm
enfrentado transformações na forma como organizam sua atuação, tendo em vista a
necessidade de assegurar que todas as pessoas acessem, sobretudo, os serviços
essenciais.

Com uma atuação centrada nos territórios e nas famílias, o PIM/PCF compõem
o conjunto de políticas que favorecem a proteção integral dos indivíduos,
desenvolvendo ações que contribuem para a mitigação dos efeitos da pandemia.
Apoiar as famílias na organização de suas rotinas de cuidado e na compreensão sobre
os comportamentos infantis; escutá-las e orientá-las, sempre que possível, em suas
dúvidas; valorizá-las em suas iniciativas e propor atividades que incrementem as
possibilidades de interação com suas crianças são elementos indispensáveis no
trabalho do PIM/PCF. Ao mesmo tempo, os programas podem contribuir para o
fortalecimento da articulação da rede de proteção, promoção e garantia de direitos.
Sobretudo, possuem o compromisso de favorecer que as políticas de Saúde,
Assistência Social e Educação alcancem quem delas necessita. Neste sentido, além
das visitas domiciliares, a atenção às famílias pelo PIM/PCF também inclui o diálogo
com outros pontos da rede, a organização de fluxos, a participação em conselhos, a
articulação com a sociedade civil e o atendimento remoto.

2. PROTOCOLOS GERAIS DE PREVENÇÃO E DE
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19

Seguem as medidas obrigatórias a serem adotadas por todos para fins de
prevenção e de enfrentamento à pandemia de Covid-19:

I - a observância do distanciamento social, restringindo a circulação e as
reuniões presenciais de qualquer tipo ao estritamente necessário;

II - a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos,
antes e após a realização de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos
assépticos, como sabão ou álcool 70% (setenta por cento), bem como da
higienização, com produtos adequados, dos instrumentos domésticos e de trabalho;

III - a observância do distanciamento interpessoal recomendado de dois
metros, sempre que possível, e não menos de um metro, evitando-se a formação de
aglomerações de pessoas nos recintos ou nas áreas internas e externas de circulação
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ou de espera, bem como nas calçadas, portarias e entradas dos prédios e
estabelecimentos, públicos ou privados;

IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar
condicionado limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma
janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;

V - manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme
o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para
circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e
em transportes públicos coletivos, em estabelecimentos comerciais, industriais e de
ensino, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas,
bem como nas suas respectivas áreas de circulação

Sobre o uso de máscaras:

● Limpe as mãos antes de colocar a máscara e evite tocar nela enquanto a
estiver usando para evitar contaminação. Se ocorrer o toque acidentalmente,
higienize as mãos.

● Ajuste a máscara para cobrir boca, nariz e queixo, certificando-se de que não
haja espaços entre o rosto e a máscara.

● Você também pode utilizar um protetor de acrílico por cima da sua máscara.
Ele deve ser usado juntamente com máscara. Seu uso isolado não é eficaz.

● Lembre-se: máscaras cirúrgicas são descartáveis. Troque-as a cada 2 ou 3
horas ou quando úmidas/sujas. Descarte no lixo orgânico.

● Recomenda-se que máscaras de tecido sejam confeccionadas com tripla
camada de algodão. Devem ser trocadas a cada 2 ou 3 horas ou quando
úmidas/sujas e lavadas diariamente.

VI - higienizar, durante o período de funcionamento e sempre quando do início
das atividades, as superfícies de toque (mesas, equipamentos, cardápios, teclados,
etc.), preferencialmente com álcool em gel setenta por cento ou outro produto
adequado;

VII - manter à disposição e em local de fácil acesso, álcool em gel setenta por
cento, ou similar, para a utilização dos funcionários do local;

VIII - manter afixados na entrada do estabelecimento e em locais estratégicos,
de fácil visualização, cartazes contendo informações sanitárias sobre a
obrigatoriedade do uso de máscara, higienização e cuidados para a prevenção à
pandemia de Covid-19, além da indicação da lotação máxima do estabelecimento,
quando aplicável;

IX - adotar medidas para reduzir fluxos e aglomerações;

X – adotar as providências necessárias para assegurar o distanciamento entre
as pessoas presentes, simultaneamente, nas dependências ou áreas de circulação ou
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de permanência do estabelecimento, inclusive por meio de revezamento, de redução
do número de mesas ou de estações de trabalho;

XI - realizar, preferencialmente, de forma remota as reuniões de planejamento
do acompanhamento às famílias, discussões de casos, formações e outras. Se
realizadas presencialmente, garantir o distanciamento social, uso de máscara entre os
presentes e manter janelas e portas abertas;

XII - procurar imediatamente a Unidade de Saúde de referência para ser
avaliado e, se necessário, realizar a testagem para Covid-19 quando apresentar dois
ou mais sintomas gripais;4

XIII - garantir o imediato afastamento para isolamento domiciliar de 10 dias
para qualquer membro da equipe que apresentar resultado positivo para Covid-19. O
retorno às atividades presenciais deve ocorrer somente após o período de isolamento
e 24 horas sem apresentar sintomas;

XIV - garantir que a equipe e demais pessoas presentes não retirem a máscara
ao falar, tossir ou espirrar;

XV - garantir o regime de teletrabalho para trabalhadoras grávidas durante a
pandemia da Covid-19 .5

Todas orientações devem ser seguidas mesmo que os profissionais estejam
vacinados contra Covid-19.

3. ACOMPANHAMENTO ÀS FAMÍLIAS DURANTE A
PANDEMIA

O acompanhamento do PIM/PCF deve ser mantido para todas as famílias em
articulação com os serviços da rede. Diante da qualificação dos protocolos e do
avanço da vacinação contra a Covid-19, os atendimentos do PIM/PCF podem
retornar a ocorrer por meio de visitas domiciliares presenciais, bem como as
atividades grupais ofertadas pelo PIM. A modalidade presencial é prioritária para o6

acompanhamento das famílias nos programas. Contudo, em situações excepcionais ,7

para o PIM, a família pode ser atendida de forma híbrida, conforme estabelecido na
Nota Técnica 02/2021 DAPPS/PIM.

7
Consultar Nota Técnica DAPPS/ PIM nº 02/2021 e Portaria Conjunta SNAS e SNPDH nº 01, de 27, de

abril de 2020 e nº 336, de 22 de abril de 2020.

6
Com relação às famílias com gestantes e puérperas (45 dias após o parto), uma vez que essas apresentam maior

risco para formas graves de Covid-19, orientamos que o atendimento seja exclusivamente remoto. Nestas

situações, as visitas domiciliares presenciais, podem acontecer atendendo às necessidades do Plano Singular de

Atendimento, tais como os descritos na Nota técnica 02/2021 DAPPS/PIM;

5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14151.htm

4
coriza, tosse, dor de garganta, lacrimejamento ocular, febre, calafrio, sensação de febre, dor no corpo, dor

articular, náuseas e vômitos, dor de cabeça, diarreia, alteração de cheiro ou paladar.

5

https://www.pim.saude.rs.gov.br/site/wp-content/uploads/2021/08/Nota-Tecnica-02-2021-DAPPS-PIM.pdf.


Atenção: durante a pandemia de Covid-19, os municípios que se
encontrarem em região de Alerta (de acordo com o Sistema 3As de
Monitoramento) e/ou cujo COE Municipal estabeleça que as visitas
domiciliares e atividades grupais presenciais sejam interrompidas,
os atendimentos deverão ser realizados de forma exclusivamente

remota.

Para qualquer uma das formas de atendimento adotada (presencial, híbrida ou
remota), é recomendado o desenvolvimento das seguintes ações:

● orientar sobre medidas de controle e prevenção da Covid-19;
● questionar sobre sintomas da Covid-19, em especial nas famílias com

gestantes e puérperas e orientar a busca da unidade de saúde, caso
necessário ;8

● esclarecer dúvidas e orientar sobre a realização da vacina contra a Covid-19;
● monitorar os usuários que devem realizar tanto a primeira quanto a segunda

dose da vacinação, apoiando a busca ativa da APS;
● apoiar no combate a informações e notícias falsas sobre a vacina e sobre as

medidas de prevenção e enfrentamento à Covid-19;
● apoiar a APS na busca ativa dos usuários do programa que são grupo

prioritário para a vacina da gripe, orientando-os para a vacinação;
● orientar sobre estratégias de prevenção às doenças decorrentes do mosquito

Aedes aegypit (Dengue, Zika e Chikungunya), em parceria com a equipe de
saúde do território;

● dialogar com a APS sobre situações identificadas, tais como: usuários
sintomáticos ou que ainda não foram vacinados;

● realizar ações de prevenção e promoção de saúde mental para toda a família;
● desenvolver ações considerando os seguintes princípios: (i) a promoção do

desenvolvimento integral na primeira infância, considerando as dimensões
motora, cognitiva, socioafetiva e de comunicação e linguagem; (ii) o
fortalecimento de vínculos e do protagonismo familiar; (iii) a garantia de acesso
à rede de serviços, prioritariamente por meio da otimização da rede
intersetorial;

● monitorar o acompanhamento realizado com cada uma das famílias atendidas
neste período, o qual deve conter informações relativas à forma de
acompanhamento realizado, à periodicidade, às principais necessidades e
demandas identificadas, às articulações com a rede, entre outros aspectos;

● intensificar a articulação com a rede para o encaminhamento e resposta às
demandas identificadas, sobretudo neste momento de ampliação das
vulnerabilidades sociais;

8
As mulheres grávidas, puérperas e aquelas que tiveram aborto nos últimos 45 dias têm maior risco de

apresentar formas graves da doença, em comparação com as mulheres não grávidas, caso venham a ter

Covid-19.

https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/15170544-como-acss-e-visitantes-do-pim-podem-apoiar-gest

antes-e-puerperas-no-contexto-da-Covid-19.pdf
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● acolher os sentimentos das famílias e atuar para fortalecer suas
potencialidades. 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;

● articular a Rede de Atenção Psicossocial para efetivar o cuidado dos usuários,
caso sejam identificados sinais de agravamento de situações de saúde mental;

● contribuir na orientação às famílias com Pessoas com Deficiência (PcDs)
quanto à garantia de direitos, realizando orientações e divulgando informações
sobre a pandemia, em articulação com as equipes de APS e da rede
socioassistencial;

● orientar as famílias com Pessoas com Deficiência (PcDs) para a continuidade
dos atendimentos nos serviços de referência para reabilitação e estimulação
precoce, conforme indicação clínica;

● acionar a rede de proteção (canais de denúncia, Conselho Tutelar, CREAS
e/ou Delegacias Especializadas), em caso de suspeita ou identificação de
situações de violência intrafamiliar.

● evitar a exposição das famílias (de acordo com as diretrizes do Estatuto da
Criança e do Adolescente) por meio da publicação de fotos e vídeos em redes
sociais garantindo a proteção e a preservação da imagem, da identidade e da
dignidade das crianças. Em caso de uso, é imprescindível garantir o termo de
autorização de uso de imagem assinado pelos responsáveis.

3.1 Protocolo para atendimentos presenciais do PIM/PCF em
tempos da Covid-19

Para a realização dos atendimentos presenciais durante a pandemia deve-se
assegurar a adoção obrigatória das medidas relacionadas abaixo. Tais medidas devem
ser observadas tanto nas visitas domiciliares, quanto nos atendimentos em grupo,
mesmo nas situações em que o visitador e/ou membro da família esteja(m) com o ciclo
vacinal completo.

Atenção: orienta-se que os visitadores estejam com o ciclo vacinal contra
Covid-19 completo (dose única ou duas doses) para realização do

acompanhamento presencial às famílias.

É fundamental que as medidas de prevenção sejam pactuadas com as
famílias, favorecendo a segurança de todos. Assim, deve ser acordado o retorno das
visitas presenciais, dialogando sobre a condicionalidade do atendimento ao
seguimento dos protocolos de cuidado referentes à Covid-19 e à situação
epidemiológica do município.

Seguem as medidas obrigatórias:
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● utilizar a máscara de proteção facial durante todo o atendimento e no
deslocamento na comunidade;

● o protetor de acrílico no rosto (face shield) também pode ser utilizado, entretanto
deve ser usado juntamente com máscara. O uso isolado do protetor não é eficaz;

● pactuar com as famílias o uso de máscara por todos os presentes no domicílio
ou no espaço de realização da atividade em grupo;

● considerar a possibilidade de fornecimento, se disponibilizado pelo município, de
máscara para as famílias. No caso da entrega de máscaras, devem ser dadas
orientações sobre o uso correto:

I. menores de 03 anos de idade: o uso de máscara não é recomendado;

II. entre 03 e 05 anos de idade: uso de máscara com supervisão direta de um
adulto responsável;

III. entre 05 e 11 anos de idade: orientar as crianças em relação ao uso correto da
máscara e supervisionar;

IV. a partir de 12 anos de idade: uso obrigatório;

V. O uso de máscara é dispensado no caso de pessoas, em qualquer idade, com
transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências
sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o
uso adequado de máscara de proteção facial.

● levar sempre consigo álcool em gel para higienização das mãos. No caso das
atividades em grupo, o álcool em gel deve ser disponibilizado para todos os
participantes;

● manter a distância de dois metros, sempre que possível, e não menos de um
metro, evitando-se a aglomeração de pessoas;

● dar preferência à realização dos atendimentos ao ar livre, nos pátios, praças e
calçadas;

● se o atendimento for realizado dentro do domicílio, procurar por ambientes
arejados e bem ventilados, com janelas e portas abertas;

● evitar o uso de ar-condicionado;

● evitar comportamentos sociais como aperto de mãos, abraços e beijos;

● evitar compartilhar materiais e/ou objetos pessoais;

● orientar para que não sejam feitas refeições durante os atendimentos, evitando a
retirada da máscara;
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● não promover lanches coletivos nos atendimentos em grupo, pois isso significa a
retirada da máscara e o aumento do risco de contágio;

● pactuar com a família que comuniquem ao visitador caso algum membro que
resida na casa apresente sintomas ou diagnóstico positivo para Covid-19. Nessa
situação, deve-se suspender os atendimentos presenciais para esta família,
passando a realizar o atendimento de forma exclusivamente remota até a
conclusão do caso. Deve-se dialogar sobre a situação com a equipe de saúde
que atua no território;

● suspender todos os atendimentos presenciais do visitador que apresentar
qualquer sintoma de suspeita para Covid-19. Caso o resultado do teste para
Covid-19 seja positivo, as visitas devem ser retomadas somente após o período
de isolamento domiciliar (10 dias) e de 24 horas sem sintomas;

● caso haja entrega de qualquer material, produto e/ou utensílio, garantir que seja
feita primeira higienização antes da entrega, orientando a família sobre como
higienizar ao recebimento;

● preparar as orientações para as atividades propostas de forma clara e objetiva,
evitando atividades que demandem materiais elaborados pela equipe do
PIM/PCF, dando prioridade a objetos disponíveis nos domicílios;

● com relação às famílias com gestantes e puérperas (45 dias após o parto) , uma
vez que essas apresentam maior risco para formas graves de Covid-19 ,9

recomendamos que o atendimento seja exclusivamente remoto. Nestas
situações, as visitas domiciliares presenciais, podem acontecer atendendo às
necessidades do Plano Singular de Atendimento, tais como os descritos na Nota
técnica 02/2021 DAPPS/PIM.

Atividades grupais presenciais com as gestantes e puérperas
seguem suspensas.

3.2 O acompanhamento remoto em tempos de novo
coronavírus (Covid-19)

Quando a visita domiciliar presencial não puder ser realizada, o
acompanhamento remoto das famílias é uma estratégia que favorece a continuidade
da atenção e do vínculo com as mesmas. Pode ser desenvolvido de diferentes formas,
de acordo com as possibilidades e recursos disponíveis nos territórios e famílias.
Aplicativos de mensagens como o WhatsApp, redes sociais como Instagram e
Facebook, comunicação por rádio, bem como a realização de chamadas telefônicas
ou de vídeo e uso de mensagens de texto (SMS), são ferramentas que podem
viabilizar esse acompanhamento.

Para o acompanhamento remoto, deve-se considerar alguns aspectos:

9
https://coronavirus-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202008/17113003-mortalidade-materna-por-covid-19.pdf

9

https://www.pim.saude.rs.gov.br/site/wp-content/uploads/2021/08/Nota-Tecnica-02-2021-DAPPS-PIM.pdf
https://www.pim.saude.rs.gov.br/site/wp-content/uploads/2021/08/Nota-Tecnica-02-2021-DAPPS-PIM.pdf
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● combinar com as famílias o dia, horário, duração e periodicidade,
estabelecendo uma rotina que favoreça a continuidade das ações;

● a cada novo atendimento, é importante dialogar com a família sobre as
atividades desenvolvidas durante a semana e sobre como ela está avaliando
este novo formato. 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 mesmas;

● considerar a realidade de cada família e como elas estão se organizando neste
período de pandemia. É importante não as sobrecarregar com muitas tarefas e
informações, pois, neste momento atípico, podem estar ocorrendo diversas
mudanças na rotina.

Mais orientações sobre o acompanhamento remoto podem ser acessadas na
Nota de Orientação para o trabalho dos Programas Primeira Infância Melhor e
Criança Feliz (PIM/PCF) em tempos de novo coronavírus (Covid-19) - Edição III

3.3 Monitoramento do Desenvolvimento Integral Infantil (MDII)
do PIM em tempos de novo coronavírus (Covid-19)

Independente do formato do atendimento ofertado à família neste período, é
importante que seja realizado o Monitoramento do Desenvolvimento Integral Infantil
(MDII) de cada criança acompanhada pelos programas PIM/PCF. Para as famílias já
cadastradas no Sistema de Informação do PIM (SisPIM), com Diagnóstico Inicial do
Desenvolvimento Infantil 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. Para garantir que tenham elementos para fazer
a observação da evolução da criança em seu desenvolvimento, o visitador deverá
dar apoio, propiciando assim a construção conjunta;

● através do Guia da Família e da Caderneta da Criança, as famílias poderão
acompanhar o desenvolvimento integral das crianças por meio de indicadores por
faixa etária, que servem como parâmetro para vigilância dos sinais de risco e
promoção do desenvolvimento;

● o retorno das famílias é muito importante e poderá ser coletado de diferentes
formas: visita domiciliar, ligação telefônica, áudios e vídeos, dependendo das
condições de cada município, equipe e família. É uma oportunidade de reforçar o
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protagonismo familiar, incentivando-as a observarem seus filhos e encorajando-as
a falarem sobre suas relações familiares, vínculo com a criança, aspectos sociais
e emocionais que impactam ou refletem em seu crescimento e desenvolvimento.
Isso fortalece o papel do visitador como mediador e apoiador das famílias;

● 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;

● em casos excepcionais em que não é possível 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.

4. CAPTAÇÃO E BUSCA ATIVA DE NOVAS FAMÍLIAS

Os impactos da pandemia resultam 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, o que deve ser feito através da articulação em
rede.

Novas famílias podem ser captadas por indicação dos profissionais da APS,
dos Centros de Referência de Assistência Social, da Educação, dos Conselhos
Tutelares, entre outros, das famílias atendidas, ou mesmo através das listas de espera
existentes no município. Além disso, é recomendada a busca ativa de crianças de até
72 (setenta e dois) meses inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico, que perderam ao menos um de seus responsáveis
familiares, independente da causa de morte, durante a pandemia da Covid-19.

O período para a inclusão dos formulários no SisPIM de “Caracterização e
Diagnóstico” [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), é de 30 dias. O visitador poderá incluir o
Cadastro da Família (em até 30 dias), para posteriormente realizar a inclusão dos
demais cadastros, sem que o sistema aponte erro. Por último, deverá ser colocado no
campo de observação dos cadastros se a entrevista se deu de forma remota.

Se não for possível a realização da visita domiciliar para a captação de novas
famílias, a entrevista e a coleta dos dados dos formulários para a inclusão no SisPIM e
no e-PCF poderão ser realizadas por telefone ou por meio eletrônico. Nestas
situações, o visitador deverá realizar agendamento de dia e horário com a família. Os
dados dos documentos dos componentes da família e demais informações solicitadas
pelos formulários serão declarados para o visitador pelo entrevistado. Os formulários
devem ser posteriormente arquivados juntamente aos demais.
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5. FORMAÇÕES

A) Equipes PIM

As formações no modo presencial ofertadas pelas equipes municipais poderão
ser retomadas, desde que sejam respeitadas todas as medidas de prevenção a
Covid-19 citadas anteriormente nesse documento.

As formações iniciais presenciais para GTM e monitores/supervisores do PIM
ofertadas pelo Grupo Técnico Estadual (GTE), seguem sendo realizadas no modo
remoto. As informações sobre datas e inscrições são divulgadas no site, redes sociais
do PIM e encaminhadas por e-mail às equipes municipais.

B) Equipes PIM/PCF

As capacitações presenciais promovidas pela equipe estadual do PCF seguem
suspensas. Os membros das equipes municipais que não realizaram as capacitações
iniciais (Guia para Visita Domiciliar – GVD e Cuidados para o Desenvolvimento da
Criança – CDC) deverão obrigatoriamente realizar o curso básico do Programa
Criança Feliz (disponível no Portal de Capacitação do Ministério da Cidadania -
http://www.mds.gov.br/ead/) que os habilitará temporariamente para atuar no mesmo.
Assim que a oferta das capacitações presenciais retornar, os mesmos deverão
realizá-las.

Neste período de pandemia, o Ministério da Cidadania também disponibilizou
gratuitamente duas capacitações no formato EAD pela Plataforma AVA da Aliança
Brasileira pela Educação (ABE);

- Capacitação no Sistema e-PCF (20h);
- Capacitação para o Guia de Visita Domiciliar Remoto (40h).

Ambas, são de suma importância para subsidiar o desenvolvimento das
atribuições inerentes aos supervisores do Programa Criança Feliz. Estão disponíveis
em: https://ava.aliancapelaeducacao.com.br/

Para a qualificação da atuação das equipes no programa, recomendamos
ainda:

1) O Curso “A promoção do Desenvolvimento Infantil e o Programa Criança Feliz”
disponível em: http://www.mds.gov.br/ead/

2) O Curso “Programa Criança Feliz - Conhecendo a família e a comunidade”
disponível em: http://www.mds.gov.br/ead/

3) O curso “Programa Criança Feliz - Planejando as ações” disponível em:
http://www.mds.gov.br/ead/
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4) O curso “Programa Criança Feliz - Dialogando com as Famílias” disponível
em: http://www.mds.gov.br/ead/

5) O curso “Programa Feliz - Planejamento e Implementação de Políticas Públicas
de Desenvolvimento da Primeira Infância” disponível em:
http://www.mds.gov.br/ead/

6) Acompanhar as recomendações da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira
Infância enviadas periodicamente por e-mail pela equipe estadual do Programa
Criança Feliz.

6. RECURSOS FINANCEIROS

A) Incentivo financeiro estadual do PIM

Para a continuidade das ações, o Governo do Estado garante a manutenção
do incentivo financeiro do PIM que pode ser utilizado com despesas de custeio e
capital. Desta forma, neste momento de pandemia, o incentivo pode ser utilizado 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. Além disso, pode
ser utilizado para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como
máscaras, luvas, álcool em gel e similares para as equipes.

B) Financiamento federal do PCF

Os recursos financeiros do PCF seguem as diretrizes do Ministério da
Cidadania, sendo regulamentados pela Portaria MC nº 664/2021 as quais permitem a10

compra de materiais de consumo e materiais permanentes.

Bem como poderá ser utilizado na manutenção da equipe e na aquisição de
materiais de EPI, assim como o recurso do PIM.

Para municípios em que não seja possível a realização das visitas domiciliares
recomenda-se que sejam adotadas estratégias de acompanhamento remoto (via
telefone, whatsapp, vídeo ou outros meios de comunicação), conforme determina a
Portaria Conjunta nº 1, de 27 de abril de 2020 , da Secretaria Especial de11

Desenvolvimento Social. Assim como as visitas domiciliares o acompanhamento
remoto deverá cumprir a periodicidade mínima estabelecida na Portaria MC 664/2021:

I - duas visitas domiciliares por mês para gestantes e suas famílias
beneficiárias do Programa;

11 http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-conjunta-n-1-de-27-de-abril-de-2020-254212946

10 https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-mc-n-664-de-2-de-setembro-de-2021-343007090
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II - quatro visitas por mês para crianças de 0 a 36 meses e suas famílias
beneficiárias do Programa;

III - duas visitas por mês para crianças de 37 a 72 meses e suas famílias
beneficiárias do Programa e que recebem o Benefício de Prestação Continuada -
BPC.

Para fins de recebimento do financiamento federal considera-se beneficiário
do PCF aquele indivíduo cuja visitação seja informada por meio de registro no Sistema
e-PCF.
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