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A “Avaliação Experimental Longitudinal

do Programa Primeira Infância Melhor”

é fruto de parceria da Secretaria

Estadual da Saúde, da Fundação

Getúlio Vargas (FGV), da Fundação

Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV) e do

Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID).

O estudo pretende avaliar diferentes

fatores durante cerca de duas décadas

e pretende verificar os efeitos do PIM

em mais de três mil crianças,

acompanhadas através de pesquisa de

campo.
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Entre os fatores avaliados estão

desenvolvimento motor, cognitivo,

socioemocional, linguagem e

comunicação, indicadores de qualidade

da relação da família com a criança,

acesso aos serviços e direitos ligados à

administração pública local, saúde,

educação e atuação no mercado de

trabalho.

O PIM é pioneiro na aplicação de um

estudo desta natureza, em larga escala.

Em um momento em que o país aposta

em projetos desta natureza,

compreende-se que um estudo

longitudinal beneficiará o cenário

nacional de investimentos nessa área,

balizando o planejamento das ações

pelos gestores, formuladores e

implementadores 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 integrará 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 promoção

do desenvolvimento saudável.

Para a realização deste estudo, é

necessário contar com o apoio de

municípios com características

oportunas para que as famílias

possam ser acompanhadas desde o

início de sua entrada no PIM,

conforme critérios apresentado a

seguir. 

DESTA FORMA, CONVIDAMOS O SEU MUNICÍPIO A

PARTICIPAR DESTE MOMENTO HISTÓRICO DO PRIMEIRA

INFÂNCIA MELHOR.
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O QUE VOCÊ

PRECISA SABER PRA 

PARTICIPAR



Como benefícios para o município,

haverá uma devolutiva formal dos

resultados dos indicadores de

desenvolvimento infantil analisados a

partir das respostas do cuidador às

perguntas do formulário de

acompanhamento do desenvolvimento

da criança.

ACOMPANHAMENTO PONTUAL POR PARTE DA EQUIPE DO PIM E DA FGV EESP

CLEAR NOS PROCESSOS DE QUALICAÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO.

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 desenvolvimento

integral de suas crianças desde a

gestação até os seis anos

incompletos.

Municípios que estão em processo de adesão, ampliação, retomada ou

inserindo o Programa em um novo bairro/comunidade.

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

intervenção até o momento, como critério de conformidade ética, deverá ter

excesso de demanda de famílias com gesntantes e crianças de 0 a 3 anos

incompletos. O excesso de demanda caracteriza-se pelo número de

visitadores inferior ao necessário para atender a totalidade de indivíduos.

Benefícios 
para o município 

Critérios para participação
no estudo 



Mais informações e inscrições:

Municípios interessados em participar da pesquisa

longitudinal 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 telefone (51) 3288.5919, 

com Karine Bernardes.

PROMOÇÃO


