
Orientações referentes à utilização dos

guias dos Programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor

O presente documento, tem como objetivo orientar os municípios em relação à utilização dos Guias

disponibilizados pelos Programas Criança Feliz (PCF) e Primeira Infância Melhor (PIM), além de outras

publicações que podem subsidiar as 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. Assim sendo, a articulação entre os programas PIM e 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.

Os municípios que aderirem aos Programas Criança Feliz e PIM receberão os guias dos dois

Programas, podendo as equipes municipais utilizá-los de forma complementar, além de outras publicações.

A seguir, relacionamos algumas publicações que poderão contribuir para o desenvolvimento das

ações dos Programas Primeira Infância Melhor e Criança Feliz, junto às famílias, através das Visitas

domiciliares:

Guia da gestante para a gestante (PIM):Elaborado para as gestantes atendidas pelo

Programa, oferece orientações e dicas que podem auxiliar neste momento especial e

natural na vida da mulher, que é a gravidez, fazendo com que este processo seja vivido de

modo saudável. Por ser um período que exige cuidados e atenção, pelas transformações

físicas e emocionais pelas quais a mulher passa, o Guia da Gestante aborda assuntos,

como: Alterações corporais mais comuns na mulher grávida, Períodos gestacionais,

Pré-natal, Alimentação Saudável, Saúde Bucal, Cuidados importantes durante a gestação, Parto, Pós-parto,

Amamentação, Triagem Neonatal, Direitos entre outros. O Visitador acompanha as mesmas temáticas e

assuntos através do seu guia próprio, através das visitas semanais, transmitindo informações e esclarecendo

dúvidas sobre questões relacionadas à gravidez, além de apoiar nesta fase tão importante para a gestante, seu

bebê e sua família.



Guia da gestante para o Visitador (PIM): Este guia contém informações essenciais

sobre períodos gestacionais, parto, amamentação, direitos da gestante e da criança, saúde

bucal e alimentação, entre outros. Embasa o Visitador na utilização dos Guias das

Gestantes, junto às famílias.. Tal construção foi possível a partir das experiências e

conhecimentos de profissionais de várias áreas relacionadas à atenção e cuidado nesta

fase, tão importante da vida.

O acolhimento humanizado, o apoio e as informações qualificadas, além do compromisso e a participação de

todos, certamente favorecerão esse importante período que se chama Gestação.

Guia da Família (PIM): Este Guia oferece ao Visitador e à família orientações para

contribuir na promoção do crescimento e o desenvolvimento das crianças em ambientes

saudáveis e seguros. Apresenta sugestões de atividades, segundo as características de cada

faixa etária, de modo a contemplar as necessidades e o desenvolvimento integral das

crianças  até os 6 anos de idade.

Também sugere formas de estimulação, através de atividades para o cuidado das crianças até os 6 anos e

brincadeiras, sempre procurando resgatar, preservar e promover sua cultura, tradições e experiências.

O Guia contém indicadores para acompanhar a evolução das crianças nas dimensões socioafetiva, motora,

cognitiva e linguagem/comunicação ,de modo a identificar os avanços e os aspectos a serem fortalecidos na

promoção do desenvolvimento integral, a partir do protagonismo das próprias famílias. Possibilitam à família

observar e identificar o que esperar das suas crianças: o que consegue realizar sozinha ou com auxílio de seu

cuidador, ao final de cada etapa da vida.

Guia para a Visita Domiciliar (MDS): Orientações Técnicas do Criança Feliz, que tem

como objetivo a promoção do desenvolvimento humano, a partir do apoio e

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Subsidia a

organização das visitas domiciliares no âmbito do programa. Este Guia oferece

orientações quanto ao planejamento das visitas domiciliares e ao acompanhamento das

gestantes e famílias de crianças até 6 anos de idade. Serve como guia norteador do

processo de trabalho da equipe municipal do Programa, suas funções e perfis. Também descreve as formas de

intervenções, orientações e procedimentos para a atuação do supervisor junto aos visitadores. Apresenta

sugestões de ações e atividades a serem realizadas junto às famílias com o objetivo de estimular e reforçar os

fatores de proteção ao desenvolvimento infantil, entre eles, a convivência familiar e social, a presença de

relacionamentos significativos dentro e fora da família e no território a que pertencem. A metodologia do

trabalho é baseada no modelo de “Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC) – UNICEF/OPAS” e

no Programa Primeira Infância Melhor (PIM), desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul.



Manual de orientações às famílias (MDS): Manual elaborado pela UNICEF em

parceria com a Organização Mundial de Saúde para capacitação de multiplicadores que

atuam junto a pais e cuidadores de crianças de zero a seis anos de idade. Desenvolvido

por Patrice Engle e Jane E. Lucas, foi traduzido e implementado em inúmeros países.

Segundo avaliações, demonstra a eficácia do uso das estratégias nele apresentadas, para

a orientação dos pais, no sentido de adotarem as estratégias recomendadas para a

promoção do desenvolvimento das crianças. A versão atual apresenta adaptações realizadas face ao contexto

de implementação do Programa Criança Feliz, com autorização da Dra. Jane Lucas no contexto da realização

da certificação, pela mesma, da equipe de capacitadores do referido Instituto e do Ministério do

Desenvolvimento Social e Agrário realizada em Brasília em dezembro de 2016. Apresenta conteúdo e

atividades, que são desenvolvidas durante o processo de capacitação. A metodologia da proposta pode ser

resumida por palavras- chave, que estão intimamente relacionadas: estimular, estabelecer vínculo, comunicar

e brincar. Cabe aos pais estimular as crianças, a estimulação se dá na forma de comunicação e brincadeiras.

A estimulação adequada às diferentes idades facilita o fortalecimento de vínculos de afeto, que, por sua vez,

cria uma intimidade, confiança e segurança que ajuda a criança a progredir no seu desenvolvimento.

Além dos Guias disponibilizados, as equipes podem buscar também outros materiais e publicações de

apoio tais como:

Prontuário Eletrônico: Orientações para o Preenchimento (MDS): Documento com

objetivo de auxiliar os técnicos e gestores do SUAS na utilização do Prontuário Eletrônico

do SUAS, bem como, fornecer instruções sobre os procedimentos de registros das

informações sobre o Programa.

Coleção Fazendo Arte: Atividades Lúdicas com o PIM: Trás uma série de atividades,

jogos e brincadeiras lúdicas para os Visitadores e famílias utilizarem nas visitas.

Caderneta da Criança (Ministério da Saúde): A Caderneta de Saúde da Criança é um

documento importante para acompanhar a saúde, o crescimento e o desenvolvimento da

criança, do nascimento até os 9 anos. A partir dos 10 anos a caderneta a ser utilizada é a

Caderneta de Saúde do Adolescente.



É um documento único para cada criança. A primeira parte é dedicada a quem cuida da criança. Contém

informações e orientações para ajudar a cuidar melhor da saúde da criança. Apresenta os direitos da criança e

dos pais, orientações sobre o registro de nascimento, amamentação e alimentação saudável, vacinação,

crescimento e desenvolvimento, sinais de perigo de doenças graves, prevenção de acidentes e violências,

entre outros.

A segunda parte é destinada aos profissionais de saúde, com espaço para registro de informações importantes

relacionadas à saúde da criança. Contém, também, os gráficos de crescimento, instrumento de vigilância do

desenvolvimento e tabelas para registros das vacinas aplicadas.

Caderneta da Gestante (Ministério da Saúde); O Ministério da Saúde, em conjunto

com as Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, elaborou esta

Caderneta da Gestante pensando em você, que vive um dos momentos mais intensos de

sua vida. Nela encontramos vários assuntos: direitos antes e depois do parto, o cartão de

consultas e exames, com espaço para você anotar dúvidas, dicas para uma gravidez

saudável e sinais de alerta, informações e orientações sobre a gestação e o

desenvolvimento do bebê, alguns cuidados de saúde, o parto e o pós-parto, informações e orientações sobre

amamentação, como tirar a Certidão de Nascimento.

Os profissionais de saúde anotam nesta caderneta todos os dados de seu pré-natal e registrará as consultas, os

exames, as vacinas e o que for importante para um bom acompanhamento do pré-natal. Também proporciona

espaço para a gestante anotar suas sensações e seus sentimentos, coisas que queira dizer para seu bebê, e

colar fotografias.

A intersetorialidade na Vista Domiciliar (MDS): Oferece às equipes locais

subsídios para o fortalecimento da atuação intersetorial, na perspectiva de uma

atenção integral às famílias participantes do programa. Ele foi elaborado por um

grupo técnico interministerial, vinculado ao Comitê Gestor Nacional do Criança

Feliz, composto por integrantes das políticas setoriais de educação, saúde,

assistência social, cultura e direitos humanos. As orientações previstas neste

documento têm o objetivo de apoiar a elaboração de uma estratégia que qualifique

o atendimento às famílias participantes do programa, considerando demandas que vão além da metodologia

de estimulação do desenvolvimento infantil, que será aplicada nas visitas domiciliares.

Oferece uma visão abrangente do conjunto de políticas previstas no âmbito do governo federal presentes nos

territórios, e sua interface com o Programa Criança Feliz. Espera-se que a partir da realização das visitas e

das demandas das famílias atendidas, o acesso às políticas seja viabilizado.



É importante destacar, porém, que a efetivação da intersetorialidade do programa dependerá de instâncias

locais de gestão do Criança Feliz e do desenvolvimento de uma agenda articulada em âmbito local. É

fundamental que a intersetorialidade na prática cotidiana seja apoiada pelo alinhamento entre as políticas,

abrangendo o planejamento, o desenvolvimento e o monitoramento das ações e os encaminhamentos

realizados.

Como a visita domiciliar constitui parte fundamental do Criança Feliz, a ação das equipes no território

deverá estar em sintonia com essas esferas de gestão do programa. Nesse sentido, o conhecimento dos

profissionais que atuarão no atendimento às famílias.

A Implementação das Visitas Domiciliares do Programa Criança Feliz nos

Territórios (MDS): Documento estruturado para oferecer uma visão abrangente dos

processos de trabalho em relação à acolhida das famílias no território e as formas de

acesso o programa, tendo em vista a sua perspectiva intersetorial. Soma-se a essa

abordagem uma proposta de “protocolo inicial”, ou seja, diretrizes gerais sobre as

visitas domiciliares que contemplam um conjunto de conceitos, definições e

orientações em relação aos cuidados éticos, questões e concepções que orientam a metodologia das visitas

e ainda aspectos importantes vinculado ao planejamento, à organização e à operacionalização das visitas

nos territórios.

O Programa Bolsa Família e o Programa Criança Feliz Perguntas e Respostas (para

Visitadores do Programa Criança Feliz): Guia com informações sobre o Programa

Bolsa família, suas condicionalidades e qual o papel do Visitador no acompanhamento das

famílias.

A participação do SUAS no Programa Criança Feliz (MDS): O Documento tem

como objetivo abordar a participação do SUAS no Programa Criança Feliz de modo a

contribuir com gestores da Política de Assistência Social, trabalhadores do SUAS,

conselhos de Assistência Social e rede socioassistencial e das demais políticas nos

processos de implantação e integração das ações do SUAS no âmbito do Programa Criança Feliz.

Família Brasileira Fortalecida (Unicef): Kit com cinco álbuns que explicam os

cuidados necessários com as crianças desde a gestação até 6 anos de idade,

período de vida determinante para o desenvolvimento integral de meninas e

meninos. Os Álbuns contém as seguintes temáticas: Pré-natal, parto e pós-parto,

o primeiro mês de vida, criança do 2° ao 12° mês, criança de 1 a 3 anos, criança

de 4 a 6 anos.


