
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ /PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NO RS

O presente documento, tem como objetivo reunir informações sobre os Programas

Criança Feliz e Primeira Infância Melhor (PIM) para subsidiar gestores e equipes municipais do

Estado do Rio Grande do Sul.

O PIM desde a assinatura do Marco Legal da Primeira Infância vêm sendo citado como

Modelo de Programa de Visitação Domiciliar com enfoque em Desenvolvimento Integral da

Primeira Infância no país, sendo a principal inspiração para o Programa Nacional Criança Feliz.

O Programa Criança Feliz vem ampliar e qualificar as ações do PIM com incentivos

financeiros e materiais de apoio para as equipes. A escolha de um público prioritário através

de critérios de vulnerabilidade específicos (Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação

Continuada) amplia benefícios para estas crianças. A proposta do Programa Criança Feliz vem

somar esforços e fortalecer as equipes já existentes nos territórios, não se propondo a

modificá-las visto que a gestão das equipes pertence aos territórios. Portanto, a articulação

entre os programas PIM e o Programa Criança Feliz no Estado resultará na ampliação e

fortalecimento da rede de serviços e do número de famílias atendidas, promovendo o

desenvolvimento integral da primeira infância em todo Estado do Rio Grande do Sul.

1-COMO ESTÁ SENDO REALIZADA A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS?

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a Secretaria de Desenvolvimento Social,

Trabalho, Justiça e Direitos Humanos (SDSTJDH) enviaram documento assinado pelos

Secretários, no dia 21 de dezembro prestando esclarecimentos aos prefeitos gaúchos sobre a

integração do Primeira Infância Melhor (PIM) com o Programa Federal Criança Feliz.

Após aprovação do Programa Federal Criança Feliz na Comissão Intergestores

Tripartite (CIT) da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e no Conselho Nacional da

Assistência Social (CNAS) do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), o Rio

Grande do Sul foi o primeiro Estado do Brasil a assinar o Termo de Aceite do Programa do

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o programa passou a receber adesões de

municípios. Foram 111 municípios gaúchos elegíveis na primeira fase de implantação e

tiveram até o dia 10 de fevereiro para habilitarem-se ao recebimento do incentivo do

Programa Criança Feliz através do Sistema do MDS/SNAS. Nova fase será aberta, com o

objetivo de ampliação no número de municípios, mas sem data ainda informada.

Os municípios podem aderir a ambos os programas, uma vez que suas ações se

congregam em prol do desenvolvimento da primeira infância e, após a adesão passam a

receber incentivo financeiro estadual (PIM) e federal (Programa Criança Feliz). O Estado

planeja a realização de capacitação, oficinas e visitas técnicas para o início de 2017, bem

como publicação com informativos nos veículos de comunicação do Governo, buscando amplo

esclarecimento para efetivação da implementação/ampliação destes programas.
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2-QUAIS AS PRINCIPAIS NORMATIVAS E LEGISLAÇÕES QUE FUNDAMENTAM OS

PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR?

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016 lançou o Programa Criança Feliz, este

possui caráter intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das

crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Coordenado

pelo MDSA, o Programa articula ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação,

Cultura, Direitos Humanos e Direitos das Crianças e dos Adolescentes, entre outras, tendo

como fundamento a Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância.

A política de Assistência Social integra o Programa Criança Feliz, cujo escopo é mais

abrangente e incorpora contribuições de outras políticas setoriais. O Programa foi instituído -

nos termos do §1º do art. 24 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – por meio da

Resolução CIT n°4, de 21 de outubro de 2016 e aprovado pelo CNAS. Potencializa as atenções

já desenvolvidas pela política de Assistência Social no âmbito dos Serviços de Proteção Social

Básica e Proteção Social Especial às gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

Traz elementos que buscam o enfrentamento da pobreza para além da questão da renda e

para reduzir desigualdades.

O Programa avança nas estratégias de apoio à família e de estímulo ao

desenvolvimento infantil com a utilização de ferramentas que estimulam o brincar e elegendo

o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários como elementos fundamentais para o

trabalho junto às famílias com gestantes e crianças na primeira infância. Também se

destacam as Resoluções do CNAS que reconhecem as categorias profissionais do Sistema Único

de Assistência Social (SUAS) (Resolução CNAS nº 09, de 15 de abril de 2014, e Resolução CNAS

nº 17, de 20 de junho de 2011) e o Decreto 7.788, de 15 de agosto de 2012 que regulamenta o

Fundo Nacional de Assistência Social.

O Programa Criança Feliz é orientado por um conjunto de princípios que devem ser

observados no trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social. O Programa na

assistência social busca fortalecer a referência do Centro de Referência de Assistência Social

(CRAS) para garantir o atendimento e acompanhamento nos Serviço de Proteção Integral às

famílias (PAIF) e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para as

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e/ou para usuários que recebem o

Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Nessa direção, o programa objetiva o fortalecimento das ações preventivas e de

proteção proativa no âmbito do SUAS, com objetivo de trabalhar a primeira infância na

perspectiva da Proteção Social (seguranças afiançadas), a partir das visitas domiciliares. Bem

como, potencializar a articulação entre os serviços, programas e benefícios (Serviço de

Proteção Integral a Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Programa

Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada), a qualificação do atendimento, a

complementariedade das ofertas no âmbito do SUAS e a intersetorialidade.

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/RS

Política pública pioneira no Brasil, o Primeira Infância Melhor (PIM) é uma ação

transversal de promoção do desenvolvimento integral na primeira infância. Desenvolve-se

através de visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente às famílias em

situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências

para educar, proteger e cuidar suas crianças. Desenvolvido desde 2003, tornou-se Lei Estadual

n.º12.544 em 03 de julho de 2006.
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Tem como referência a metodologia do projeto cubano Educa a tu Hijo, do Centro de

Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar (Celep), de quem inicialmente

recebeu apoio para a implantação. Atualmente o PIM avançou muito em sua estrutura

metodológica, a partir de novas evidências científicas.

Fundamenta-se teoricamente nos pressupostos de Vygotsky, Piaget, Bowlby, Winnicott

e Brunner, além dos recentes estudos da Neurociência. Igualmente, trabalha com referências

multidisciplinares visando o desenvolvimento integral da infância.

Está voltado para o desenvolvimento pleno das capacidades físicas, intelectuais,

sociais e emocionais do ser humano e tem como eixos de sustentação a Comunidade, a Família

e a Intersetorialidade.

Acesso a Legislações vigentes: Portaria nº 578/2013, Lei 12.544/2006, Lei 14.594/2014

3-QUAIS SÃO OS ENTES ELEGÍVEIS PARA A ADESÃO AO PROGRAMA PIM e

CRIANÇA FELIZ?

CRIANÇA FELIZ

- Em conformidade com a Resolução CIT nº 5/2016, são elegíveis para aderir ao

Programa Criança Feliz

Os Municípios que têm:

● Centro de Referência de Assistência Social - CRAS;

● Índice de Desenvolvimento do CRAS - ID CRAS, médio, maior ou igual a 3 (três),

considerando a metodologia adotada a partir de 2014; e

● Pelo menos 140 (cento e quarenta) indivíduos do público prioritário das visitas

domiciliares e suas famílias. Ou seja, gestantes, crianças de até 36 (trinta e seis)

meses e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; crianças de até 72

(setenta e dois) meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação

Continuada.

O período de adesão dos municípios elegíveis na primeira etapa foi encerrado em 10

de fevereiro de 2017, a partir de abril serão lançados novos critérios para adesão de outros

municípios.

A sistemática, prazos e procedimentos para o repasse de recursos do Fundo Nacional

de Assistência Social para os Fundos de Assistência Social dos Estados e municípios, serão

regulamentados por meio de Portaria do MDSA

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

Todos municípios do Estado do RS são elegíveis à implantação do Primeira Infância Melhor.
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4-COMO ADERIR AOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PIM?

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O gestor da Secretaria de Assistência Social deve acessar o link do Programa Criança

Feliz no site do MDSA e proceder à adesão através de Termo de Aceite:

http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/crianca_feliz_2016/index.php

Já estão encerradas as adesões de 2016, mas será aberta nova fase em 2017. Fique

atento ao site do MDSA e do PIM

CASO O GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO TENHA SENHA PARA ADERIR AO CRIANÇA

FELIZ COMO DEVERÁ PROCEDER?

Solicitar à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Trabalho Justiça e Direitos

Humanos – Departamento de Assistência Social

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/RS

As prefeituras oficializam à Secretaria Estadual de Saúde (SES) o interesse em aderir

ao PIM, cuja formalização ocorre através da assinatura do Termo de Adesão, conforme a

Portaria nº 578/2013, e a Lei 12.544/2006 alterada na Lei 14.594/2014.

Para mais detalhes quanto ao processo de Implantação e Implementação do Primeira

Infância Melhor, verifique documento passo a passo em anexo.

5-QUAL É O PÚBLICO DOS PROGRAMAS?

Em consonância com o disposto no Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, o

Programa Criança Feliz tem como público alvo gestantes, crianças na primeira infância e suas

famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal ou social:

Público Prioritário do Programa Criança Feliz:

I - gestantes, crianças de até 36 (trinta e seis) meses e suas famílias beneficiárias do

Programa Bolsa Família;

II - crianças de até 72 (setenta e dois) meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de

Prestação Continuada; e

III - crianças de até 72 (setenta e dois) meses afastadas do convívio familiar em razão da

aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº

8.069, de 13 de julho de 1990, e suas famílias.
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Público alvo do PIM:

O PIM atende famílias com gestantes e crianças de 0 a menos de 6 anos, em situação de

vulnerabilidade e risco social, em todo o território gaúcho, nas áreas urbanas e rurais.

6-COMO SÃO OS FINANCIAMENTOS?

O Programa Criança Feliz do MDSA, repassará valores para o fundo estadual e fundos

municipais de Assistência Social. O PIM, enquanto programa estadual, repassará do Fundo

Estadual da Saúde para os Fundos Municipais de Saúde.

CRIANÇA FELIZ

Os municípios que aderirem ao Programa Criança Feliz serão financiados no valor

correspondente de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, por indivíduos do público prioritário

das visitas domiciliares acompanhados, observado o teto máximo que corresponde a:

I - Pequeno Porte I: referenciamento de 100 (cem) indivíduos do público prioritário

por CRAS;

II - Pequeno Porte II: referenciamento de 150 (cento e ciquenta) indivíduos do público

prioritário por CRAS;

III - Médio, Grande Porte e Metrópole: referenciamento de 200 (duzentos) indivíduos

do público prioritário por CRAS.

O MDSA disponibilizará sistema de informações próprio. A sistemática, prazos e

procedimentos para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os

Fundos de Assistência Social dos Municípios serão regulamentados por meio de Portaria do

MDSA.

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/RS

O incentivo financeiro Estadual repassado aos municípios com PIM é contabilizado

através do número de visitadores cadastrados no SisPIm- Sistema de Informações do PIM,

conforme a carga horária semanal de contratação do visitador. Portanto, o valor do incentivo

financeiro repassado pelo Estado aos Municípios segue conforme quadro abaixo:

Quadro: valor do incentivo financeiro repassado pelo Estado aos Municípios

Dedicação Nº de Famílias Valores por Visitador/Mês

De 20h 14 famílias R$ 500,00

De 30h 17 famílias R$ 750,00

De 40h 20 famílias R$ 1.000,00

Fonte: Portaria 578/2013

Mantém-se o pagamento de incentivo diferenciado em áreas habilitadas

anteriormente pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RS), através da Portaria nº 071/2010

como áreas do Programa de Prevenção da Violência (PPV), no valor de RS1.000,00. Posterior a

publicação da Portaria 569/2012, as novas habilitações e ampliações nestas áreas deverão
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respeitar suas determinações.

7- COMO PODEM SER UTILIZADOS OS RECURSOS?

O recurso estadual do PIM pode ser utilizado em bens de capital (despesas com a

aquisição de equipamento e material permanente, que resultem em reposição ou elevação

patrimonial) e custeio (material de consumo, serviços de terceiros, contratação de pessoal

direta, indireta e convênios, capacitações, material de apoio, diárias e encargos diversos),

O recurso federal do Programa Criança Feliz, pode ser utilizado somente para custeio

de acordo com as normativas do Fundo Nacional de Assistência Social.

Contratações e salários são de responsabilidade do Município, assim como a carga

horária de Visitadores e Supervisores/Monitores.

● Salários de visitadores e monitores são definidos pelos municípios, o

que implica que possíveis novas fontes de repasse não necessariamente signifiquem

aumento de salário, posto que quem os define é a gestão local.

Com o objetivo de levar mais informações sobre a implantação e operacionalização do

Programa Criança Feliz, o Estado planeja a realização de oficinas e visitas técnicas para o ano

de 2017, além de promover publicação de notas e informes nos veículos de comunicação do

PIM e na página da SDSTJDH.

8- QUE PROFISSIONAIS DEVEM COMPOR AS EQUIPES DE REFERÊNCIA PARA O

PROGRAMA?

As visitas domiciliares serão realizadas por profissionais de nível médio e superior,

que integram as categorias profissionais do SUAS (Resoluções do CNAS nº 09, de 15 de abril

de 2014, e nº 17, de 20 de junho de 2011) e supervisionadas por técnicos de referência do

CRAS, profissionais de nível superior do SUAS.

Funções:

VISITADOR: profissional responsável por planejar e realizar a visitação às famílias, com apoio

e acompanhamento do supervisor.

O visitador deve, dentre outras atribuições:

Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das informações acerca das

atividades desenvolvidas;

Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário;

Registrar as visitas;

Identificar e discutir com o supervisor demandas e situações que requeiram

encaminhamentos para a rede, visando sua efetivação (como educação, cultura, justiça,

saúde ou assistência social).
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SUPERVISOR: Profissional responsável por acompanhar e apoiar os visitadores no

planejamento e desenvolvimento do trabalho nas visitas, com reflexões e orientações;

O supervisor deve buscar, por intermédio do CRAS:

Viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias visitadas, articulando

CRAS/UBS, sempre que possível, para o desenvolvimento destas ações;

Articular encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, conforme demandas

identificadas nas visitas domiciliares;

Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos visitadores, o

desenvolvimento das crianças e a atenção às demandas das famílias;

Identificar situações complexas, lacunas e outras questões operacionais que devam ser

levadas ao debate no Comitê Gestor, sempre que necessário, para a melhoria da atenção

às famílias.

Os profissionais que realizarão e supervisionarão (supervisor/monitor) as visitas

domiciliares devem ser capacitados, necessariamente, antes de dar início ao trabalho. Para a

realização das visitas domiciliares pelos profissionais de nível médio ou superior, previstos no

Art. 5º, Inciso II, os municípios e o Distrito Federal poderão firmar parcerias com as entidades

ou organizações de assistência social.

Para a composição da equipe de visitadores é importante que o município faça um

planejamento, considerando diagnósticos intersetoriais e definição das famílias que serão

priorizadas em âmbito local, para a inclusão nas visitas – observando a realidade e demandas

locais, o público prioritário estabelecido pela Resolução CIT nº 4/2016 e sua distribuição pelo

território.

Sempre que possível este planejamento deve envolver a articulação com outras

políticas sobretudo aquelas que já realizam visitas domiciliares no município, de modo a

assegurar o alinhamento e a convergência de esforços.

Nos municípios onde já existem equipes instituídas do PIM, as mesmas serão as

executoras do Programa Criança Feliz, adequando-se as normas do MDSA, sendo assim, os

profissionais serão os mesmos, devendo estar cadastrados nos sistemas de informação do PIM

e do MDSA.

Deve-se garantir que o Supervisor/Monitor tenha em sua rotina, no mínimo uma

reunião semanal com Comitê Gestor/GTM e semanal com o Visitador para que façam estudo

de casos, mapeamento, formações continuadas etc. Preconiza-se também pelo menos uma

reunião mensal com toda a equipe: Supervisor/Monitor, Comitê Gestor/GTM e visitadores.

A definição das famílias que receberão a visita domiciliar do Programa Criança

Feliz/PIM e da periodicidade das visitas também será importante para o dimensionamento da

equipe. Considerando a importância do vínculo de confiança, é importante evitar a

rotatividade de profissionais que atuem nas visitas domiciliares.

O quadro abaixo apresenta referências do MDSA para a composição da equipe para as

visitas domiciliares, as quais podem ser ajustadas localmente, considerando a definição das

famílias a serem atendidas e a realidade do território, levando também em consideração os

Perfis, Proporção Visitador / Família de acordo com sua carga horária, regidas pelo Primeira

Infância Melhor.
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1 profissional de nível médio ou superior

(para realização das visitas)

Até 30 crianças e gestantes

1 técnico de referência de nível superior

(Supervisor/monitor)- 20h

Até 8 profissionais responsáveis pela visita

(Visitador)

1 técnico de referência de nível superior

(Supervisor/monitor)- 40h

Até 15 profissionais responsáveis pela visita

(Visitador)

9-QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ?

As ações do Programa Criança Feliz e Primeira Infância Melhor serão desenvolvidas de

forma integrada, observando-se as competências dos entes federados e a articulação

intersetorial, com objetivo de assegurar convergência e complementariedade.

10-QUAIS AS COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS NO PROGRAMA CRIANÇA

FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR?

Para a implantação dos programas, os MUNICÍPIOS devem compor o Comitê

Gestor/Grupo Técnico Municipal (nos municípios com PIM, o GTM já nomeado), com, pelo

menos, um (1) representante das seguintes secretarias: Assistência Social, Saúde e Educação,

conforme Portaria 578/2013 (podendo ser composto de outras secretarias).

Esse comitê será responsável pelas seguintes ações:

● planejar e coordenar ações do Programa Criança Feliz/PIM de responsabilidades dos

Municípios;

● encaminhar para apreciação e aprovação do Conselho de Assistência Social do

Município, a adesão das ações ao Programa Criança Feliz, assegurando a devida

participação do controle social;

● elaborar materiais complementares àqueles disponibilizados pela União, que incluam

especificidades da realidade local.

● realizar ações de moblização intersetorial em seu âmbito;

● realizar seminários intersetoriais sobre o Programa, oficinas de alinhamento,

teleconferências, encontros, dentre outros;

● realizar ações de educação permanente e capacitação sobre o Programa e a

metodologia das visitas domiciliares;

● participar das ações de mobilização, capacitação e apoio técnico relativas ao

Programa, desenvolvidas pela União e Estado, assegurando a participação de

profissionais;

● monitorar o desenvolvimento das ações do Programa em âmbito local e prestar

informações a União e ao Estado, a fim de possibilitar o seu monitoramento;

● articular ações intersetoriais com as diversas políticas públicas, em especial de
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educação, saúde, direitos humanos, cultura, dentre outras; com o Sistema de Justiça

e de Garantia de Direitos; Comitê Gestor do PBF e demais conselhos de políticas

setoriais e de direitos;

● executar as ações do Programa e prestar contas observando as normas gerais do SUAS

e em especial aquelas relativas ao financiamento federal;

● realizar diagnóstico socioterritorial e planejamento da implementação e oferta das

visitas domiciliares em âmbito local, de forma articulada com outras políticas

setoriais, em especial educação e saúde;

● articular com as outras políticas setoriais, que realizem visitas domiciliares, visando o

alinhamento e a convergência de esforços, bem como resultados;

● assegurar a composição das equipes previstas nos incisos do art. 5º da Resolução CIT

nº4/2016 para a realização das visitas domiciliares e sua capacitação prévia ao início

das visitas, observando demais parâmetros relacionados;

● realizar as visitas domiciliares observando as recomendações da União acerca da

metodologia e do público;

● assegurar o CRAS como referência no território para as ações do Programa.

Os municípios receberão além do incentivo financeiro, materiais, apoio técnico, assessoria

e capacitação inicial e continuada sobre a metodologia das visitas domiciliares, realizada pelo

Grupo Técnico Estadual, para a implantação e implementação do Programa.

Como se darão as ações no território?

O CRAS é a unidade nos territórios para a gestão das ações do Programa Criança Feliz

para o referenciamento das visitas domiciliares e das famílias. Deverá articular a oferta com

os demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas visando a atenção à

integralidade das demandas das famílias identificadas por meio das visitas domiciliares.

Destaca-se sua articulação com o PAIF, com inclusão das famílias com gestantes e

crianças na primeira infância em atividades do Serviço, com destaque para as oficinas que

tenham como objetivo potencializar a capacidade protetiva, na perspectiva dos direitos,

relacional, do acesso a informações e da ampliação de acesso a suportes e apoios das diversas

políticas públicas para o cuidado, proteção e promoção do desenvolvimento infantil.

Demais ações:

Visitas domiciliares: compreendem ação planejada e sistemática, com metodologia

específica, conforme orientações técnicas, para atenção e apoio à família, o fortalecimento

de vínculos e o estímulo ao desenvolvimento integral infantil, priorizando o público prioritário

do Programa.

Assegurar a complementariedade das ofertas: abrange iniciativas voltadas à qualificação do

atendimento a gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias nos Serviços de

Proteção Social Básica e Especial, com destaque para: Serviço de Proteção e Atendimento

Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Serviço

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e Serviço

Especializado em Abordagem Social, além de toda a rede de saúde e educação do território.

Esta ação também incorpora estratégias voltadas ao fortalecimento da integração entre
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Serviços, Programas e Benefícios e da referência e contrarreferência no âmbito do SUAS e do

SUS, visando assegurar a complementariedade das ofertas; e, ainda, à identificação do

público prioritário para as visitas domiciliares e encaminhamentos necessários para viabilizar

este acesso e sua inclusão em outros Programas, quando necessário.

Qualificação dos serviços de acolhimento, priorizando-se o acolhimento em famílias

acolhedoras: Tem como objetivo proporcionar cuidados de qualidade e estímulos ao

desenvolvimento infantil para crianças na primeira infância em Serviços de Acolhimento.

Abrange iniciativas e estratégias para a qualificação dos cuidados em Acolhimento

Institucional e divulgação, mobilização e orientações acerca dos Serviços de Acolhimento em

Famílias Acolhedoras, modalidade que deve ser priorizada no caso de crianças na primeira

infância afastadas do convívio familiar.

Fortalecimento da intersetorialidade nos territórios entre as políticas públicas setoriais,

em especial Assistência Social, Saúde e Educação, e com Sistema de Justiça e de Garantia

de Direitos: a visibilidade dos recursos existentes na rede de atendimento, a sensibilização e

ampliação de conhecimentos acerca das demandas e especificidades da primeira infância e

suas famílias e a construção de estratégias em rede para qualificar a atenção a situações que

exijam esforços intersetoriais são exemplos das iniciativas que compõem esta ação do

Programa.

Mobilização, educação permanente, capacitação e apoio técnico: abrange a sensibilização e

disseminação de informações sobre o Programa; capacitação e apoio técnico para adesão e

implementação, desenvolvimento e monitoramento do Programa; realização de ações de

capacitação e educação permanente que envolvam a rede e assegurem a capacitação de

profissionais que atuem nas visitas domiciliares no SUAS antes que estas sejam iniciadas em

âmbito local, dentre outras. Diversas estratégias podem ser adotadas para as ações de

mobilização, como a realização de seminários, eventos e outras, visando disseminar

informações para mobilizar os entes, a rede e informar a população entre outros.

11-COMO SERÃO REALIZADAS AS VISITAS DOMICILIARES?

VISITAS DOMICILIARES: compreende ação planejada e sistemática, com metodologia

específica, conforme orientações técnicas, para atenção e apoio à família, o fortalecimento

de vínculos e o estímulo ao desenvolvimento infantil, utilizando o lúdico, através do

brincar, priorizando o público prioritário do Programa.

As visitas domiciliares deverão ser realizadas com metodologia específica do PIM e

considerar o contexto familiar, as necessidades e potencialidades das famílias, além de

possibilitar suportes e acessos para fortalecer sua função protetiva e o enfrentamento de

vulnerabilidades em conformidade ao plano de acompanhamento familiar e do

desenvolvimento integral infantil.

A metodologia do PIM, prevê visitas domiciliares semanais (famílias com crianças) ou

quinzenais (famílias com gestantes), com duração de 45 minutos a 1 hora, a partir de

atividades particularmente planejadas, que utilizam o brincar como estratégia, considerando

as necessidades e características de cada família, gestante e criança.

Serão desenvolvidas pelos municípios no âmbito da Proteção Social Básica, tendo o

CRAS como referência no território para sua realização e articulação em rede. Representam,

portanto, estratégia de fortalecimento da prevenção e da proteção proativa, destinando-se à

atenção de famílias em situação de vulnerabilidade social, que inclui o público prioritário

estabelecido pela Resolução CIT nº 4/2016.
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Público Prioritário das Visitas Domiciliares

I - gestantes, crianças de até 36 (trinta e seis) meses e suas famílias beneficiárias do Programa

Bolsa Família;

II - crianças de até 72 (setenta e dois) meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de

Prestação Continuada

A integração entre as visitas domiciliares e a rede intersetorial é uma estratégia

necessária tendo em vista que: esta ação pode identificar demandas das famílias para além

daquelas que podem ser atendidas no SUAS; as famílias são atendidas por diversas políticas e

circulam por diferentes equipamentos da rede nos territórios. Assim a intersetorialidade do

Programa Criança Feliz que abrange as políticas de Assistência Social, Saúde, Cultura,

Educação e Justiça, dentre outras, deve ser assegurada localmente.

O diálogo entre as políticas deve ser favorecido por meio das instâncias locais de

gestão do Programa Criança Feliz, e contar com estratégias diversas como, por exemplo, o

desenvolvimento de uma agenda articulada em âmbito local. Visando a convergência de

esforços, é fundamental que a intersetorialidade na prática cotidiana seja apoiada pelo

alinhamento entre as políticas, abrangendo o planejamento e o desenvolvimento das ações. É

importante que o planejamento e debates intersetoriais acerca do Programa viabilizem além

das visitas domiciliares e do suporte às demandas por elas identificadas, outras ações para a

atenção às famílias e crianças, considerando diagnósticos sobre a primeira infância em âmbito

local.

A articulação intersetorial, além de proporcionar aos profissionais envolvidos

diferentes formas de aprendizagem, de construção do conhecimento e de estratégias de

integração das ações em rede, qualifica a atenção. Pode levar à ampliação de conhecimentos

acerca das famílias e da comunidade e convergir esforços das diferentes políticas para o

apoio à família e garantia de acessos, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,

o estímulo ao desenvolvimento integral das crianças e a construção de territórios e contextos

mais favorecedores do desenvolvimento infantil. Nessa direção, a intersetorialidade pode

potencializar a proteção de crianças e famílias e contribuir para a redução da ocorrência de

vulnerabilidades e riscos sociais a que estão expostos.

Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de envidar esforços no âmbito da gestão das

respectivas políticas para assegurar a articulação entre as ações do Programa Criança Feliz,

visando promover atenções que apoiem, auxiliem e resguardem os sujeitos e suas famílias, por

meio de ações conjuntas de caráter proativo, preventivo e protetivo para a defesa e a

promoção de seus direitos.

12- Qual a importância das visitas na família?

A família constitui espaço primordial privilegiado na efetivação de suas ações e é

devidamente valorizada em suas possibilidades de definição e investimento de seus projetos

de vida, as capacidades para educar, cuidar e proteger suas crianças. É entendida como lugar

de construção de potencialidades, em que seus elementos figuram a informalidade nas

relações que possam estar firmadas através de laços de parceria e afeto, mais que

enquadradas em papéis sociais enrijecidos por normas e imposições incoerentes e nem sempre

agregadoras. Amor, afeto e carinho são os quesitos indispensáveis aos pais e cuidadores, cuja
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responsabilidade inclui a acolhida de orientações para estimularem seus filhos.

A família deve ser convidada a participar das visitas domiciliares e ser informada

acerca dos objetivos e das ações que serão desenvolvidas no ambiente familiar, com

periodicidade acordada. Deve sempre ser assegurado às famílias o direito à informação de

que a adesão às visitas domiciliares é voluntária, sendo possível, inclusive, desligar-se a

qualquer momento, sem prejuízo para o recebimento dos benefícios – PBF e BPC.

Os familiares e as crianças devem ser protagonistas do processo em todas as suas

etapas de desenvolvimento. As visitas domiciliares devem estar baseadas na valorização das

famílias e na postura ética, de respeito à dignidade, diversidade e a não-discriminação.

É importante que a capacidade protetiva das famílias seja reconhecida e valorizada;

que suas necessidades sejam compreendidas, seus projetos de vida apoiados e os acessos

necessários, a serviços, informações e direitos, viabilizados.

Realizar visitas semanais em suas residências, abre espaço para novos movimentos na

dinâmica dessa convivência, sensibilizando e mobilizando em relação ao modo como cada

membro se coloca em relação à criança. A visita domiciliar, prevê a valorização da família, do

domicílio e da comunidade enquanto espaços privilegiados para promoção da saúde e do

bem-estar. Mais autonomia, maior consciência e, sobretudo, maior autoestima e autovalor,

são conquistas importantes, principalmente ao se considerar as condições de vulnerabilidade

e risco social deste público-alvo.

A finalidade não é ensinar as famílias a cuidarem de suas crianças, e, sim orientá-las

em relação à estimulação e necessidades específicas/singulares de acordo com a faixa etária

em questão, no sentido de privilegiar famílias do público prioritário, como um apoio a mais,

entre tantos outros serviços e olhares que são oportunizados.

O Visitador é o responsável direto por apoiar as famílias para o fortalecimento de suas

competências no cuidado às crianças. Em sua rotina, deve buscar construir uma relação

dialógica com as famílias, reconhecer o que emerge de seu cotidiano, se posicionar como um

facilitador na construção de conhecimentos e motivar para que as famílias sejam

protagonistas de seu próprio desenvolvimento. O ponto inicial precisa ser o reconhecimento

de que cada família representa um universo de significados e que a compreensão de seu

contexto depende de uma escuta qualificada daquilo que atravessa as dinâmicas familiares,

ou seja, suas crenças, valores e hábitos.

Nesse processo de escuta, o visitador deve sempre revelar o objetivo de sua presença,

alinhando expectativas e motivações com relação à sua proposta de trabalho. Esta postura se

fortalece a cada encontro, na medida em que a família elabora suas aprendizagens e

apresenta novas interpretações de sua própria realidade.

13-QUAL A FREQUÊNCIA A SER ADOTADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ?

O quadro abaixo apresenta referência mínima do Criança Feliz para a frequência das

visitas do Programa Criança Feliz, as quais devem ser ajustadas localmente, considerando a

definição das famílias a serem atendidas e a realidade do território.

Famílias Frequência das Visitas

Gestantes Mensal

Crianças de 0 até 24 meses (BPC e PBF) Semanal
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Famílias com Crianças de 24 meses até 36 meses (PBF) Quinzenal

Crianças de 24 meses a 72 meses incompletos (BPC) Semanal ou Quinzenal

Para o Primeira Infância Melhor (PIM), deve-se seguir a seguinte forma e frequência de

atendimento:

Famílias Faixa etária Modalidade de atenção Periodicidade

Com

Crianças

0 a menor de 3 anos Individual Semanal

3 a menor de 4 anos Individual Semanal

Grupal Mensal

4 a menor de 6 anos Grupal Semanal

Com Gestantes -

Individual Semanal

Grupal/Grupo de

gestantes PIM

Eventual

Grupo de

gestantes/Reunião

comunitária

Mensal

Atividade Comunitária Eventual

As visitas domiciliares devem ser articuladas ao PAIF e ao Plano de Acompanhamento

Familiar. É recomendável, ainda, que sejam associadas à inclusão das gestantes e famílias em

oficinas do PAIF, com pelo menos um encontro mensal.

Os municípios que já participam de Programas voltados Desenvolvimento da Primeira

Infância, que adotam metodologias já desenvolvidas no Brasil para Visitas Domiciliares, que

têm como objetivo o Desenvolvimento Infantil, poderão incorporar as recomendações e

orientações técnicas do MDSA ao aprendizado metodológico já acumulado pela experiência

prévia. Nestes casos, considerando a Resolução CIT nº 4/2016, deve-se assegurar que as visitas

domiciliares desenvolvidas no âmbito do SUAS sejam observados os princípios do Programa

Criança Feliz, o público prioritário das visitas, as categorias profissionais do SUAS, o

referenciamento no CRAS e a vinculação da ação à política de Assistência Social, considerando

normativas relativas ao Sistema e ao FNAS. A articulação do gestor da Assistência Social com

outras áreas que já realizam visitas no município é fundamental para se assegurar

alinhamentos e convergências de esforços.

14-QUEM FARÁ A ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO AOS MUNICÍPIOS?

Ações estaduais

O PIM, junto com as Secretarias Estaduais do Desenvolvimento Social, Trabalho,

Justiça e Direitos Humanos, da Educação, da Saúde e da Cultura, compõem o Grupo Técnico

Estadual para execução do Programa Criança Feliz no Estado do Rio Grande do Sul (Lei

12.544/2006, Lei 14.594/2014 e suas respectivas Portarias de regulamentação), ao qual

13



competente:

I - Planejar e coordenar ações do Programa Criança Feliz de responsabilidades do

Estado;

II -  Prestar apoio técnico a seus municípios;

III- Elaborar e complementar os materiais disponibilizados pela União, que incluam

especificidades da realidade em âmbito estadual, observado os princípios das ações do

Programa Criança Feliz e PIM;

IV Realizar seminários intersetoriais, oficinas de alinhamento, encontros, dentre

outros, sobre o Programa.

15-QUAIS AS PRINCIPAIS BIBLIOGRAFIAS, NORMATIVAS E LEGISLAÇÕES QUE

FUNDAMENTAM OS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA INFÂNCIA

MELHOR?

Referencias:

Perguntas e respostas, disponível em:

http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/crianca_feliz_2016/documentos/PERGUNTAS

_E_RESPOSTAS_SOBRE_O_PROGRAMA_PRIMEIRA_INFANCIA_NO_SUAS_V2811.pdf

Participação do Suas no Programa Criança Feliz, disponível em:

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/SUAS_no_Crian

caFeliz.pdf

http://www.pim.saude.rs.gov.br
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16- ONDE ENCONTRO MAIS INFORMAÇÕES?

pim@saude.rs.gov.br / www.pim.saude.rs.gov.br / www.facebook.com/PIMRS   /

www.twitter.com/PIM_RS

Telefones: (51) 3288.5955 / 5888 / 5853

Endereço: Programa Primeira Infância Melhor

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 6º andar – Ala Norte - Porto Alegre – RS/Brasil

CEP 90119-900

psb@stds.rs.gov.br / www.sdstjdh.rs.gov.br

Telefone: (51) 3288.6547

Endereço: SDSTJDH- Proteção Social Básica- Criança Feliz

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 8º andar – Ala Sul - Porto Alegre – RS/Brasil

CEP 90119-900
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