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Desde o dia 09 de maio, o Primeira Infância

Melhor (PIM) está com edital aberto para novas

adesões e ampliações da meta de

atendimento. 

 

O edital e cronograma estão disponíveis em:

https://www.pim.saude.rs.gov.br/site/o-

pim/adesao-e-ampliacao/ e, para auxiliar no

preenchimento da proposta, seguem algumas

orientações:

https://www.pim.saude.rs.gov.br/site/o-pim/adesao-e-ampliacao/


ESTIMATIVAS DE
CRIANÇAS E GESTANTES

 

As estimativas de crianças menores de quatro anos e

do número de total de gestantes servem para

dimensionar e apoiar o planejamento das ações do

PIM no município. Essas informações podem ser

obtidas em: 

 

Estimativas de crianças menores de quatro anos: https://dee.rs.gov.br/populacao 

 

Número de total de gestantes: 

a estimativa do total de gestantes deve ser realizada a partir do: número de nascidos

vivos do ano anterior, acrescidos 10% - dados de Nascidos Vivos, ano de referência

de 2020: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvrs.def 

https://dee.rs.gov.br/populacao
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvrs.def


A estimativa de crianças e total de gestantes identificadas no item anterior;

A demanda instalada, ou seja, quantas gestantes e crianças menores de 4 anos

respondem aos critérios de vulnerabilidades priorizados pelo município;

A capacidade de atendimento do município, ou seja, quantos visitadores e

monitores/supervisores o município terá condições de disponibilizar neste momento e

qual será a carga horária de trabalho semanal destes profissionais.

A meta prevista de indivíduos a serem atendidos é uma informação que deve ser definida

pelo município, levando em consideração aspectos como:

META



NÚMERO DE VISITADORES

A meta preenchida no campo anterior;

Os critérios estabelecidos na Portaria SES

635/2021 e suas alterações sobre o teto

de indivíduos a serem acompanhador

por visitador de acordo com a carga

horária e monitores/supervisores

O nº de visitadores previstos com sua

respectiva carga horária semanal no PIM

deve levar em consideração:

TETO DE INDIVÍDUOS

Visitador 40h - 20 indivíduos

Visitador 30h - 16 indivíduos

Visitador 20h - 12 indivíduos

MONITORES

Monitor 40h - até 15 visitadores

Monitor 30h - até 12 visitadores

Monitor 20h - até 08 visitadores

Monitor 10h - até 04 visitadores

O nº de visitadores a serem

acompanhados por monitor/supervisor:

https://www.pim.saude.rs.gov.br/site/portaria-ses-n-635-2021/


Estimativa do número
total de gestantes

Estimativa de
criança menores

que 4 anos

Demanda do
município*

 

Possui capacidade
de atender

integralmente a
demanda ?

A meta será:Município

Arco-Íris 600 50

250 indivíduos.

Para atender essa

demanda, é necessário

um total de 12**

visitadores de 40h 

NÃO

No momento possui

capacidade de

contratar 8 visitadores

de 40h

160 indivíduos

com a previsão de

contratar 

8 visitadores de

40h***

Margarida 210 40

120 indivíduos.

Para atender essa

demanda, é necessário

um total de 06**

visitadores de 40h 

SIM

120 indivíduos

com a previsão de

contratar

6 visitadores de

40h***

*A partir dos dos critérios de vulnerabilidade priorizados pelo municípios.

**Para saber quantos visitadores são necessários para atender a demanda, divida a demanda (nº de indivíduos) pelo teto que um visitador pode atender. Lembre que o teto varia

de acordo com a carga horária semanal.

*** Critérios estabelecidos na Portaria SES 635/2021 e suas alterações.

Ficou com dúvida? Aqui vão alguns exemplos: 

https://www.pim.saude.rs.gov.br/site/portaria-ses-n-635-2021/


ATENÇÃO
Caso o município já tenha enviado proposta,

mas, a partir desses esclarecimentos, reavalie

as informações preenchidas, fique tranquilo(a)

e reenvie a proposta! De acordo com o edital,

a última proposta enviada é a que será

considerada válida, desde que dentro do

prazo estipulado.

Prazo para envio: 05 de junho de 2022

Para: editalpim@gmail.com




