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Morelo JG. Efetividade de uma tecnologia educacional sobre a estimulação domiciliar 

de lactentes nascidos prematuros: Ensaio clínico não randomizado. [dissertação]. São 

Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2019. 

 
RESUMO 

Introdução: A efetividade das Tecnologias Educacionais (TE) elaboradas para 
auxiliar tanto a função educativa precípua do enfermeiro, quanto o apoio às famílias 
de prematuros na promoção do desenvolvimento infantil, é pouco conhecida. Objetivo 
geral: Analisar a efetividade da TE "História de Sofia: Batalhas e Conquistas da família 
no cuidado e desenvolvimento da criança prematura” sobre a estimulação no 
ambiente domiciliar de lactentes nascidos prematuros. Método: Ensaio clínico 
pragmático, não randomizado, em unidade de terapia intensiva neonatal de um 
hospital privado, em São Paulo, SP. Foram incluídos familiares de lactentes 
prematuros e excluídos aqueles ausentes em três contatos para agendamento. A 
coleta em visita domiciliar, de maio a novembro de 2018, levantou características 
ambientais e familiares dos lactentes e sua estimulação foi avaliada com o inventário 
Home Observation for Measurement of the Environment Scale, versão 0 a 3 anos (IT-
HOME). Todos os participantes receberam a orientação de alta hospitalar padronizada 
no serviço; a TE foi doada ao grupo experimental (GE); o grupo controle (GC) não 
teve contato com a TE. O estudo seguiu a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde e registrado na plataforma virtual de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 
(Identificador primário: RBR-2SK64P) com autorização dos Comitês de Ética em 
Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e do Hospital e 
Maternidade Rede DOR São Luiz (Protocolos dos pareceres: 2.542.890 e 2.648.329). 
Na análise dos dados, foram comparados os grupos e escores do IT-HOME com 
variáveis de interesse. Para a comparação de variáveis numéricas utilizou testes t, 
Wilcoxon-Mann-Whitney ou Brunner-Munzel, ANOVA e teste Kruskal-Wallis. A 
comparação de variáveis categóricas usou o teste qui-quadrado ou exato de Fisher e 
a correlação foi medida pelo coeficiente Spearman. Resultados: O GC foi composto 
por 30 famílias, sendo 5 com lactentes gemelares e o GE 32 famílias com 3 gemelares. 
As pontuações médias do IT HOME foram 30,23 para o GE, e 26,57 para o GC, 
evidenciando mais estimulação domiciliar para o GE (p=0,001). O GE teve pontuações 
superiores ao GC nas subescalas: ausência de punição e restrição (GE=5,03; 
GC=4,46; p=0,005); disponibilidade de materiais de brinquedos e jogos apropriados 
(GE=4,14; GC=3,03; p=0,001); envolvimento materno com a criança (GE=3,8; 
GC=2,37;  p<0,001); oportunidade de variação na estimulação diária (GE=3,26; 
GC=2,8; p=0,025). Não houve diferença significativa nas escalas: responsividade 
emocional e verbal da mãe (GC=9,54; GE=9,6; p=0,513); organização do ambiente 
físico e temporal (GC=4,37; GE=4,4; p=0,836). As variáveis que influenciaram as 
pontuações do IT-HOME foram: relatos de aspectos mais positivos pelas mães; 
preparo familiar para chegada do bebê por meio de leitura de materiais sobre cuidados 
com o bebê e/ou desenvolvimento infantil, ou realização de curso preparatório; utilizar 
Unidade Básica de Saúde para o cuidado com o bebê; atividades prazerosas com o 
bebê. A maior parte das mães gostou da TE pela leitura fácil e identificação com a 
história e utilizou o material como fonte de informações. Conclusão: A TE foi efetiva 
para a promoção de estímulos domiciliares aos lactentes nascidos prematuros.  
 
Palavras-chave: Enfermagem Neonatal. Prematuridade. Desenvolvimento Infantil. 
Tecnologia Educacional. Cuidado Transicional.   



Morelo JG. Educational technology effectiveness in home stimulation of preterm 

infants: a non-randomized clinical trial. [dissertation]. São Paulo: Nursing School, 

University of São Paulo; 2019. 

 
ABSTRACT 

 
Introduction: The effectiveness of Educational Technologies (TE) designed to support 
both the primary educational role of nurses and support for families of preterm infants 
in promoting child development is poorly understood. Objective: To analyze the ET 
effectiveness "History of Sofia: Family Battles and Achievements in the Care and 
Development of the Premature Child” in Home-Based Stimulation of Infants Born 
Premature." Methods: Non-Randomized Pragmatic Clinical Trial in a private hospital 
neonates Intensive Care Unit from the city of São Paulo, SP, Brazil, which included 
relatives of infants in any level of prematurity and excluded those who were absent in 
the collection attempts. The home visit collection, from May to November 2018, raised 
the environmental and familial characteristics of the infants and their stimulation was 
evaluated by Home Observation for Measurement of the Environment Scale, version 
0 to 3 years (IT-HOME). All participants received a standardized discharge from the 
service, the ET was donated to the experimental group (EG), the control group (CG) 
had no contact with ET. The study followed Council Resolution 466/12 (RBR-2SK64P) 
with Research Ethics Committees of the School of Nursing of the University of São 
Paulo and the São Luiz DOR São Luiz Hospital and Maternity Hospital authorizations 
(Brazilian National Registry of Clinical Trials Protocols: 2,542,890 and 2,648,329). In 
data analysis, IT-HOME groups and scores were compared with variables of interest. 
For the comparison of numerical variables, it was used T-Test, Wilcoxon-Mann-
Whitney or Brunner-Munzel, ANOVA and Kruskal-Wallis tests. Comparison of 
categorical variables used the chi-square or Fisher's exact test and the correlation was 
measured by the Spearman coefficient. Results: Both groups included 35 infants. 
Mean scores for IT HOME were 30.23 for the SG, and 26.57 for the CG, showing more 
home stimulation for the SG (p = 0.001). The GE had scores higher than the GC in the 
subscales: no restriction and punishment (GE = 5.03, GC = 4.46, p = 0.005); availability 
of appropriate toys and games materials (GE = 4.14, GC = 3.03, p = 0.001); maternal 
involvement with the child (GE = 3.8, GC = 2.37, p <0.001); opportunity for variation in 
the stimulation of daily life (GE = 3.26, GC = 2.8, p = 0.025). There was no significant 
difference in the scales: emotional and verbal responsiveness of the mother (GC = 
9.54, GE = 9.6, p = 0.513); organization of the physical and temporal environment (GC 
= 4.37, GE = 4.4, p = 0.836). The variables that influenced the IT-HOME scores were: 
more positive aspects reports by mothers; family preparing for the baby coming by 
baby care/child development reading, or preparatory course; use the Basic Health Unit 
to care for the baby; pleasant activities with the baby. Most mothers liked TE for easy 
reading and identification with the story, who used the material as an information 
source. Conclusion: The ET was effective for the promotion of infants’ home 
stimulation inborn preterm. 
 
Keywords: Neonatal Nursing. Prematurity. Child development. Educational 
technology. Transitional Care.  
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1 MOTIVAÇÕES PARA O ESTUDO 

Ao terminar o ensino médio técnico em enfermagem, iniciei a vida profissional 

atuando na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) de uma instituição 

hospitalar estadual na zona leste de São Paulo. 

Nesta Unidade, a maioria dos diagnósticos concentrava-se em problemas 

respiratórios, traumas e paralisia cerebral, mas também havia muitos casos de 

problemas de desenvolvimento decorrentes de vários fatores, dentre eles, a 

prematuridade, o que acarretava repetidas internações.  

Após um ano, fui trabalhar em outra instituição hospitalar, e, ao lidar e conhecer 

um novo público, constatei que as características das crianças prematuras que se 

internavam nesta unidade eram as mesmas, isto é, os “prematurinhos” continuavam 

internando na UTIP após alta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

basicamente pelos mesmos problemas. 

Terminei o curso superior em Enfermagem, ingressei no curso de pós-

graduação do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da USP e, concomitantemente, passei no processo seletivo para enfermeiros trainees 

da instituição em que estava atuando. 

Ao término do programa de enfermeiros trainees, surgiu uma vaga para 

enfermagem neonatal no mesmo hospital e, devido à minha experiência como técnica 

de enfermagem no bloco pediátrico e à minha especialização, fui efetivada para atuar 

na UTIN. 

Atuando na UTIN, compreendi mais profundamente as muitas morbidades que 

havia conhecido na UTIP, bem como as dificuldades que as famílias encontram em 

oferecer cuidados domiciliares mais apropriados e específicos a um bebê prematuro, 

uma vez que elas se sentem “perdidas” ao ter de lidar com um ser tão pequeno e 

frágil, pois tudo o que vislumbraram vivenciar com a chegada de um bebê a termo fica 

suspenso até todas as barreiras envolvidas na situação, altamente inesperadas, 

serem ultrapassadas.  

Vale lembrar que, historicamente, as expectativas de uma criança prematura 

sobreviver com idades gestacional precoce nunca eram muito elevadas, porque, 
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diante da realidade atual, os conhecimentos e recursos médicos eram muito mais 

limitados. Por isso, familiares tradicionalmente mais experientes em "criar crianças", 

como tias e avós, podem não ter vivenciado e acumulado experiências para 

proporcionar uma segura rede de apoio em caso de prematuridade. Mas a medicina 

do século XXI avança cada vez mais rápida e consistentemente e a expectativa dos 

prematuros em sobreviver também. 

Com tais percepções, conheci o grupo de pesquisa “Cuidado em Saúde e 

Promoção do Desenvolvimento Infantil” Da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo a convite de uma colega e participei da construção do compartilhamento 

da "História de Sofia", que representa a trajetória de muitos bebês que assisto. Era o 

relato de pesquisa de uma das integrantes do grupo para a elaboração da tese de 

doutorado, cujo objetivo era auxiliar as famílias a atuarem como promotoras do 

desenvolvimento infantil. 

Em relação aos cuidados domiciliares e visando dar apoio consistente e maior 

segurança às famílias, a pesquisa apresentava uma tecnologia educacional (TE) para 

o enfrentamento das dificuldades de se lidar com as necessidades específicas de um 

prematuro. 

Assim, ao participar das reuniões do grupo e ao atuar na UTIN, onde se lida 

não só com as questões inerentes à própria prematuridade dos recém-nascidos, mas 

também com a aflição dos pais, vinha à memória cada evolução e cada vitória dos 

“prematurinhos”, e também cada insegurança e cada temor das famílias, percebidos, 

sobretudo, no momento da orientação de alta - muitas vezes adiada por vontade dos 

próprios pais, em sofrido dilema, os mesmos que questionavam no dia da admissão 

“Quando vamos poder levá-lo para casa?”. 

Tal situação é recorrente e deixa evidente a importância da transição dos 

cuidados intensivos de enfermagem com o recém-nascido dentro da UTIN e a 

sequência dos cuidados específicos necessários ao desenvolvimento do prematuro 

no domicílio. 

Considerando a importância dessa transição, cabe refletir sobre como as ações 

na UTIN e a própria orientação na alta hospitalar podem auxiliar as famílias no 

domicílio, pois, na maioria dos casos, elas não estão capacitadas com conhecimentos 

para continuar os cuidados de modo seguro e sereno.  
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Atuando como enfermeira em UTIN, sendo membro do grupo de pesquisa e 

com a inquietação suscitada pela importância da transição entre os cuidados 

hospitalares intensivos e a sua sequência em domicílio, proponho-me a aprofundar a 

pesquisa sobre o tema e obter mais dados que consubstanciem a TE “A História de 

Sofia”, para verificar a sua efetividade em auxiliar familiares de lactentes nascidos 

prematuros a atuarem como promotores do desenvolvimento infantil pós-alta.   



 

2 introdução 
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2 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve como objeto a utilização da TE “História de Sofia: Batalhas 

e conquistas da família no cuidado e desenvolvimento da criança prematura” como 

um recurso para apoiar as famílias no cuidado de crianças nascidas prematuras, 

visando à promoção do seu desenvolvimento integral.  

Para delimitar o estudo, a primeira etapa desse trabalho foi uma revisão de 

literatura, que está apresentada no Apêndice 1 (Tecnologias educacionais e educação 

em saúde: Revisão integrativa da literatura), que teve como pergunta de pesquisa: 

Como as TE têm contribuído para a educação em saúde? 

Estudos revelam que os profissionais da enfermagem anseiam em contribuir 

para a melhoria das condições de vida e saúde da população, tendo as ações 

educativas como um valioso instrumento de trabalho para que esse objetivo seja 

atingido, ressaltando-se que essas ações precisam ser executadas de forma 

constante e efetiva em conjunto com a população (Roecker, Nunes, Marcon, 2013). 

Isso é importante principalmente em um momento em que a assistência de cunho 

curativo e voltada à doença deixa de ser o único foco do cuidado, em favor da atenção 

às necessidades de saúde dos indivíduos e das famílias (Áfio et al., 2014; Roecker, 

Nunes, Marcon, 2013). 

Pensar em ações educativas voltadas à atenção das necessidades de saúde 

das famílias e sujeitos é falar sobre Educação em Saúde, tema importante para ser 

discutido, pois está diretamente relacionado ao ganho de autonomia no cuidado em 

saúde, conforme definido pelo Ministério da Saúde:  

Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à 
apropriação temática pela população [...]. Conjunto de práticas do setor que 
contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no 
debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de 
saúde de acordo com suas necessidades (Brasil, 2006). 

 

Sendo assim, a educação em saúde tem como foco a promoção à saúde e, 

como estratégia, o processo de conscientização individual e coletiva da sociedade, 
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perspectiva esta inserida como modelo de atenção à saúde mediante a formalização 

do Sistema Único de Saúde (Ferreira et al., 2014).  

Se educar em saúde deve ser uma ação que vai além de repassar informações, 

o caminho então é um processo dialógico, que utiliza práticas educativas envolvendo 

os sujeitos nas ações de construção/reconstrução do conhecimento e de habilidades 

de cuidado que consiga sensibilizar as pessoas (Ferreira et al., 2014). 

A enfermagem atua predominantemente ao lado da população, sendo assim, a 

educação em saúde faz parte do seu cotidiano, pois o enfermeiro é a categoria 

profissional que tem como ação peculiar atividades educativas com vistas a favorecer 

o bem-estar, a inclusão social e a cidadania (Berardinelli et al., 2014). 

Para tanto, o enfermeiro pode se valer de opções que dinamizam suas 

atividades, como o uso de TE, as quais têm colaborado para a promoção de saúde. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso desses materiais melhora o acesso 

à informação e o autogerenciamento da saúde. (Áfio et al., 2014; OMS, 2003; Roecker, 

Nunes, Marcon, 2013). 

As TE são consideradas como:  

corpo de conhecimentos engrandecidos pela ação do homem, e não somente 
a construção de artefatos ou equipamentos; é um conjunto sistemático de 
conhecimentos científicos que tornam possível o planejamento, a execução, 
o controle e o acompanhamento dos processos educacionais (Nietsche, 
2003). 

Em 1997, Merhy e Onoko estabeleceram uma classificação para as tecnologias 

na área da saúde da seguinte forma: tecnologia dura, representada pelos materiais e 

equipamentos, ferramentas e instalações físicas; tecnologia leve-dura, que 

compreende os saberes do campo da saúde; e tecnologia leve, que se refere à 

produção das relações mediante a comunicação, sendo que sua principal função é 

reforçar as habilidades dos indivíduos e/ou auxiliar na obtenção de novas atitudes, 

gerando transformação (Merhy, Onoko, 2002).  

A enfermagem propõe a classificação de tecnologia em educacional, 

assistencial e gerencial, sendo representadas respectivamente como conjunto de 

conhecimentos científicos que envolvem os processos educacionais, ações 

sistematizadas para a prestação da assistência qualificada e ações teórico-práticas 

utilizadas para o gerenciamento da assistência pelo ensino do autocuidado e no 
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desenvolvimento de competências, bem como para a mediação dos processos de 

gestão (Áfio et al., 2014; Nietsche et al., 2005).  

Ao conhecer as diversas categorias de TE, ampliamos nosso olhar para utilizá-

las como aliadas na assistência de enfermagem ao paciente e a sua família. 

Evidências científicas demonstram contribuições efetivas ao utilizar esse tipo de 

material no desenvolvimento de conhecimentos aos familiares cuidadores, por meio 

da construção de conhecimento em diferentes domínios de cuidados (Landeiro, Peres, 

Martins, 2016). 

Profissionais da enfermagem apontam que a utilização de TE disponibilizada 

aos familiares cuidadores, como complemento à instrução a eles oferecida, é uma 

estratégia inovadora, que capacita os cuidadores na transição dos cuidados 

hospitalares para domiciliares, trazendo criatividade na arte do cuidar. Tudo isso 

estimula essa categoria profissional a utilizá-las, pois facilitam e podem tornar mais 

ágil o seu trabalho, com a produção do conhecimento extraída de questões da práxis. 

(Landeiro, Martins, Peres, 2016; Oliveira, Fernandes, Sawada, 2008). 

Os enfermeiros consideram também que os conteúdos a serem incluídos no 

desenvolvimento das TE devem abranger o domínio dos conhecimentos e dos 

recursos existentes na comunidade, objetivando fornecer informação adequada e 

adaptada às necessidades dos familiares cuidadores (Landeiro, Martins, Peres, 2016). 

As TE aliam o conhecimento científico aos procedimentos técnicos, por meio 

da disseminação de informações referentes a promoção, manutenção e/ou 

recuperação da saúde (Oliveira, Fernandes, Sawada, 2008). 

Não apenas os profissionais visualizam benefícios ao utilizar TE, diversos 

estudos sobre a utilização de TE mostram benefícios descritos pela população usuária 

dessas tecnologias. 

Um estudo sobre a utilização de uma cartilha educativa, sobre ações que 

estimulam o desenvolvimento infantil, concluiu que o material proporcionou o diálogo 

sobre o tema abordado entre 73,6% das famílias que tiveram contato com ele com 

profissionais de uma Unidade Básica de Saúde (Fracolli, Chiesa, 2010).  

Outro estudo para verificar a eficácia de um folheto educativo, para melhorar o 

nível de conhecimento de pais/responsáveis de crianças de até 12 anos sobre o 

pronto-atendimento em casos de traumatismo alvéolo-dentário, por meio de pré e pós-
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teste, concluiu que o material mostrou-se um instrumento eficaz para a aquisição de 

conhecimentos sobre o tema (Frítola et al., 2014).  

Em estudo sobre a aceitação do usuário de uma cartilha educativa, mães de 

recém-nascidos prematuros relataram que o instrumento era adequado para auxiliar 

pais e familiares sobre cuidados dos lactentes nascidos prematuros, pois socializa e 

difunde o conhecimento (Fonseca et al., 2007). 

As TE vem sendo redescobertas como ferramenta útil para diversas categoriais 

profissionais da área da saúde, pois conectam os saberes científicos ao senso comum 

(Santos, Frota, Martins, 2016). Na prática pediátrica, essas ferramentas são um meio 

que pode auxiliar pais de crianças nascidas prematuras na detecção precoce de 

possíveis alterações, afinal, estas crianças apresentam maior risco de atrasos no 

desenvolvimento (Sanchez, Lemos, Veríssimo, 2017). 

Considerando-se todo o exposto, desperta-se o interesse em criar e testar TE 

de baixo custo, e principalmente efetivas, que proporcionem melhor qualidade de vida 

ao prematuro após a alta da UTIN, e as TE podem contribuir como ferramenta para 

auxiliar no desenvolvimento infantil (Lemos, Veríssimo, 2015). 

Pensar em condições que auxiliem os familiares de recém-nascidos prematuros 

no cuidado é relevante, pois a prematuridade é tema de extrema importância em todo 

o mundo e prioridade em Saúde Pública (Adam et al., 2005), como se explica a seguir.  

A mortalidade neonatal é o principal componente da mortalidade infantil desde 

a década de 1990. Em 2010, a taxa de óbito foi de 11,1 por mil nascidos vivos e a 

principal causa é a prematuridade, ocupando cerca de 1/3 dos casos; em 2011, houve 

aumento do número de nascimentos prematuros, com 11,5%, nível bem mais elevado 

do que de países desenvolvidos, que apresentam taxas em torno de 7%. Já no período 

neonatal, dados mais recentes revelam, que em 2013 a prematuridade foi responsável 

por 16,5% das causas óbito (Brasil, 2015; Lansky et al., 2014; Maranhão et al., 2012).  

A prematuridade é reconhecida como um fator de risco biológico para o 

desenvolvimento infantil, aumentando a probabilidade para os problemas em diversas 

áreas (Lopes, Cardoso, 2014). O nascimento prematuro pode impactar a realização e 

construção de habilidades, devido tanto à imaturidade dos órgãos e sistemas 

fisiológicos ao nascimento, como às intercorrências sofridas em internações 
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prolongadas, que podem trazer prejuízos em várias dimensões (Oliveira et al., 2016; 

Silva et al., 2015). 

O avanço tecnológico de equipamentos e procedimentos em UTIN tem 

contribuído para o aumento da sobrevida de recém-nascidos prematuros com idades 

gestacionais cada vez menores. Porém, esses mesmos equipamentos e 

procedimento desencadeiam alterações no desenvolvimento desses neonatos devido 

ao seu caráter invasivo, à manipulação excessiva, à luz intensa, ruídos constantes, 

entre outros, por causarem impactos em seu sistema nervoso, causando até mesmo 

alterações físicas como perda de peso (Appleton, 1997; Aucott et al., 2002).  

Assim, condições de nascimento, ambiência, assistência e período prolongado 

de internação são situações de risco e potenciais geradores de sequelas neurológicas. 

Por isso, o acompanhamento do desenvolvimento de crianças que permaneceram 

internadas em UTIN é essencial (Lopes, Cardoso, 2014). 

Nesse cenário, o suporte da enfermagem neonatal à família desses recém-

nascidos, no percurso entre o nascimento e a alta hospitalar, deve possibilitar 

planejamento e execução de adequadas orientações e informações com objetivo de 

proporcionar melhores condições de cuidado ao bebê no domicílio (Oliveira et al., 

2013; Padovani et al., 2004). 

 Isso importa principalmente pelo fato deste momento de internação em UTIN 

ser relatado pelos pais destes recém-nascidos como um episódio de suas vidas 

permeado por muitos sentimentos dolorosos, o que traz muita insegurança no cuidado 

após a alta hospitalar (Oliveira et al., 2013; Padovani et al., 2004).  Pensar e cuidar 

dessa transição de cuidados, principalmente quando os pais estão fragilizados, 

potencializa a oferta de cuidados favoráveis ao desenvolvimento adequado do 

prematuro, particularmente nos primeiros anos de vida (Couto, Praça, 2009). 

É importante pensar nesse sentido, pois, promover e potencializar o 

desenvolvimento infantil diminui as desigualdades sociais e dificuldades vivenciadas 

no contexto domiciliar em nossa sociedade (Molinari, Silva, Crepaldi, 2005).  

Este fato desperta o interesse em alcançar estratégias educativas mais 

acessíveis a população e, principalmente, efetivas, que proporcionem melhor 

qualidade de vida ao prematuro após a alta da UTIN e aos seus pais (Lemos, 

Veríssimo, 2015). Embora muitos estudos abordem os riscos do nascimento 



Introdução 25 

prematuro para o desenvolvimento infantil (Oliveira et al., 2016; Silva et al., 2015; 

Souza, Magalhães, 2012), a escassez de literatura científica voltada à promoção do 

desenvolvimento das crianças nascidas prematuras é uma realidade.  

Assim, pensando na saúde e desenvolvimento do prematuro, e também nos 

efeitos emocionais, como a insegurança, que a internação em UTIN de uma criança 

nascida prematura acarreta aos pais, a utilização de TE para o amparo e orientação 

dessas famílias surge como importante recurso em favor do desenvolvimento do 

prematuro, do fortalecimento das famílias para cuidar de seus bebês e da ampliação 

da competência profissional do enfermeiro (Lemos, Veríssimo, 2015).  

A TE “História de Sofia: Batalhas e conquistas da família no cuidado e 

desenvolvimento da criança prematura”, (Anexo 1), foi elaborada para atender a esse 

público de famílias de crianças nascidas prematuras (Lemos, Veríssimo, 2016b). 

Trata-se de um pequeno livro, resultado de uma tese de doutorado que objetivou 

sistematizar as bases teóricas e operacionais do cuidado à criança nascida prematura, 

compor e validar material de educação em saúde para a promoção do 

desenvolvimento (Lemos, 2016).  

A “História de Sofia” destaca não apenas a criança, mas seu contexto, deixando 

explícito que a interação da criança com seu ambiente é fundamental para o processo 

de desenvolvimento infantil. Traz também a perspectiva de que o progresso no 

desenvolvimento infantil não se refere a marcos estanques, mas a possibilidade de 

realização das funções da vida diária.  

Esses fundamentos aparecem na definição de desenvolvimento infantil 

proposta por Souza e Veríssimo (2015): 

O Desenvolvimento Infantil é parte do desenvolvimento humano, um 
processo único de cada criança que tem como finalidade sua inserção na 
sociedade em que vive. É expresso por continuidade e mudanças nas 
habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem, com 
aquisições progressivamente mais complexas nas funções da vida diária. O 
período pré-natal e os primeiros anos de vida são o alicerce deste processo, 
que decorre da interação de características biopsicológicas, herdadas 
geneticamente, e experiências oferecidas pelo meio ambiente. As 
experiências são constituídas pelo cuidado que a criança recebe e pelas 
oportunidades que ela tem para exercitar ativamente suas habilidades. O 
cuidado voltado às necessidades de desenvolvimento possibilita à criança 
alcançar todo o seu potencial em cada fase do seu desenvolvimento, com 
repercussões positivas na sua vida adulta (Souza, Veríssimo, 2015). 
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O desenvolvimento funcional, que é foco da TE em questão, amplia a visão 

sobre a ideia de desenvolvimento como aquisição de marcos recortados por áreas, 

como motora, cognitiva ou emocional, pois se refere a articulação destas capacidades, 

que constroem as habilidades que possibilitam a execução de atividades cotidianas 

(Rodrigues, Gabbard, 2007). Sulivan e Msall (2007) conceituam como desempenho 

funcional a capacidade de executar tarefas da vida diária e cumprir as expectativas 

de seu papel social, sendo exemplificadas como: atividades de higiene, brincar, 

movimentar-se em ambientes internos e externos, comunicar-se, interação com outras 

pessoas, participação na escola, com outras crianças, na comunidade e entre outros 

(Sullivan, Msall, 2007).  

As atividades de vida diária vão se diferenciando de acordo com a faixa etária, 

o que gradativamente torna a criança independente, e lhe dá autonomia, 

proporcionando capacidade para explorar melhor seu ambiente (Silva et al., 2015). 

Sendo assim, o contexto dos cuidados domiciliares assume papel fundamental 

para o desenvolvimento dos bebês, sobretudo os prematuros, uma vez que pode 

favorecer a construção de habilidades funcionais para a descoberta de seu meio, tanto 

físico quanto cognitivo e emocional, se as oportunidades necessárias estiverem 

presentes (Silva et al., 2015). Portanto, outro ponto importante para o profissional da 

saúde é conhecer a família e a comunidade em que a criança está inserida, pois é 

neste cenário que ela irá crescer, e trabalhar em parceria com essas pessoas em suas 

realidades é fundamental para a promoção do desenvolvimento (Lemos, Veríssimo, 

2015). 

Um estudo revelou que há lacuna de investigação referente às oportunidades 

de estímulos domiciliares para bebês com fatores de risco, que podem afetar o 

desenvolvimento, principalmente das habilidades funcionais, que são as responsáveis 

pelo exercício social de forma contínua, independente e ativa durante a vida, mesmo 

na vigência de limitações (Silva et al., 2015). 

Sobretudo para os prematuros, importa a relação entre oportunidades de 

estímulos domiciliares e desenvolvimento de habilidades funcionais, visto que essas 

habilidades são produtos de interações do indivíduo com o seu meio (Silva et al., 

2015). 
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Sendo assim, o aumento de casos de sobrevida de prematuros, pelos avanços 

em neonatologia, em mesma medida, acarreta desdobramentos e consequências 

para as famílias no tocante as suas responsabilidades nos cuidados destes lactentes, 

para o sistema de saúde e para a própria criança. Por essa razão, este estudo buscou 

investigar a efetividade do uso da TE "História de Sofia" nas condições ambientais, 

isto é, no contexto de cuidados. 

2.1 JUSTIFICATIVA 

A elaboração do presente estudo é justificada pelas necessidades verbalizadas 

pelos familiares de crianças nascidas prematuras que recebem alta da UTIN, bem 

como pela possibilidade de ocorrer pouca ou inadequada estimulação desses bebês 

no domicílio. 

Estudo realizado com pais de bebês nascidos prematuros concluiu que, ao 

saírem do hospital, eles entendem estar recebendo a responsabilidade pelo cuidado 

integral de sua criança e sentem-se em dúvida acerca de sua competência em relação 

às particularidades do cuidado exigidas pela criança nascida prematura (Marski et al., 

2016). 

Adicionalmente, as orientações realizadas na alta hospitalar são percebidas 

pelas mães como protocolares e pouco individualizadas, pois as particularidades de 

seus filhos prematuros, em geral, não são focalmente abordadas (Custodio et al., 

2016), mas imediatamente transferidas para o subsequente acompanhamento 

pediátrico - que nem sempre é imediatamente à alta hospitalar. 

Isso promove questionamento acerca da pertinência do cuidado orientado pelo 

profissional de enfermagem (Custodio et al., 2016), e reflete a necessidade de 

preenchimento dessa lacuna de orientações pertinentes que auxiliem as famílias a 

atuarem como promotoras do desenvolvimento infantil do lactente prematuro no 

domicílio. 

Essa falta de orientação e apoio específicos para o prematuro faz com que os 

pais se sintam inseguros para a realização dos necessários cuidados domiciliares, o 

que pode prejudicar ações adequadas para a melhor promoção do desenvolvimento 

dessas crianças. Nesse sentido, uma pesquisa concluiu que crianças nascidas 
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prematuras vivem em ambientes menos estimulantes, o que pode influenciar 

negativamente no seu desenvolvimento (Souza, Magalhães, 2012).  

Frente a estes aspectos, que, na verdade, são recorrentes em diversos estudos 

realizados nesse cenário, faz-se necessário verificar a efetividade do uso de TE que 

auxiliem profissionais de enfermagem a atuarem como parceiros de famílias de 

crianças nascidas prematuras para a melhoria da promoção do desenvolvimento 

infantil no domicílio. 

2.2 HIPÓTESE 

Os familiares que têm contato com a TE “História de Sofia” oferecem maior 

estimulação ao prestar o cuidado domiciliar à sua criança nascida prematura.  

 



 

3 objetivos 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

• Analisar a efetividade da TE "História de Sofia: Batalhas e conquistas da família 

no cuidado e desenvolvimento da criança prematura" sobre a estimulação no 

ambiente domiciliar de lactentes nascidos prematuros. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comparar a estimulação no ambiente domiciliar aos lactentes nascidos 

prematuros cujos pais foram expostos à TE “História de Sofia: batalhas e 

conquistas da família no cuidado e desenvolvimento da criança prematura”,  

com aqueles cujos pais não tiveram contato com a TE.  

• Verificar a relação entre características familiares e ambientais com a 

estimulação domiciliar a lactentes nascidos prematuros. 

• Descrever opiniões dos pais sobre a TE e sua utilização. 



 

4 método 
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4 MÉTODO 

4.1 DESENHO DE ESTUDO 

O presente estudo é um ensaio clínico pragmático (ECP) não randomizado, 

cuja variável independente foi uma intervenção educativa e cuja efetividade esperada 

foi a melhoria da quantidade e da qualidade de estímulos domiciliares voltados à 

promoção do desenvolvimento de lactentes nascidos prematuros.  

Os ECP’s são aqueles conduzidos em condições menos rígidas do que os 

ensaios clínicos explanatórios, dado que procuram descrever a efetividade de uma 

intervenção, o que só é possível quando ela é aplicada em condições semelhantes às 

da prática clínica; este desenho foi descrito pela primeira vez por Schwartz e Lellouch 

(Coutinho, Huf, Bloch, 2003).  

Os ensaios pragmáticos permitem a incorporação de heterogeneidade das 

populações, possibilitando ao estudo acomodar-se às necessidades e características 

dos sujeitos do estudo; logo, o modo como a intervenção é realizada está diretamente 

relacionado com a prática (Schwartz, Lellouch 1967).  

Tais características definiram o cenário e os procedimentos do estudo, 

conforme detalhado a seguir. 

4.2 LOCAL 

O estudo foi desenvolvido na UTIN do Hospital e Maternidade REDE D´OR São 

Luiz, estabelecimento de grande porte situado na zona leste da Cidade de São Paulo. 

Nesta unidade hospitalar há 35 leitos de UTIN, que são divididos de acordo 

com o grau de complexidade, ou demanda da unidade. Destes, 19 são para a 

assistência ao recém-nascido (RN) grave ou com risco de morte, que necessita de 

cuidados intensivos neonatais (Brasil, 2012). Para a assistência do RN considerado 

de médio risco e que demande assistência contínua, porém de menor complexidade 

quando comparada ao RN com risco de morte (Brasil, 2012), há 16 leitos. 
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Há três turnos diários de enfermagem nessa UTIN: o matutino, das 7h00 às 

13h00, o vespertino, das 13h00 às 19h00 e o noturno, das 19h00 às 7h00 - cada um 

com três enfermeiras e, em média, 11 técnicos/auxiliares de enfermagem. A maioria 

das enfermeiras, 70%, têm especialização em terapia intensiva neonatal, e um dos 

pré-requisitos é a experiência prévia mínima em UTI neonatal de 6 meses, o que 

também é exigido para a contratação de técnicos de enfermagem.  

Dentre os setores que mais se relacionam com a UTIN na instituição, 

destacam-se a educação continuada, o serviço de controle de infecção hospitalar, o 

serviço de qualidade, centro de diagnósticos e medicina do trabalho, e o banco de 

leite humano, sendo que todos contam com quadro de enfermeiros. 

Em relação à equipe multiprofissional, diariamente estão presentes na unidade: 

• Dois médicos diaristas, pediatra/neonatologista, no período matutino e vespertino; 

• Um plantonista médico pediatra/neonatologista 24 horas; 

• Dois fisioterapeutas especialistas em neonatologia 24 horas; 

• Uma fonoaudióloga para a realização do teste da orelhinha e de acordo com 

as solicitações médicas;  

• Dois psicólogos hospitalares que realizam atendimento de acordo com 

solicitação médica ou da enfermagem; 

• Uma nutricionista e dois farmacêuticos, que realizam avaliações diárias das 

prescrições médicas; 

• Um técnico de enfermagem da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE), presente todas as manhãs para a coleta do teste do pezinho. 

Em média, a unidade tem, por semana, de duas a três altas hospitalares de 

bebês nascidos prematuros, que são programadas com os pais a partir do momento 

em que os médicos verificam que o bebê tem condições clínicas para ir para casa, 

tais como: . Os bebês que estão em preparo de alta hospitalar ficam em sala 

específica, o que favorece o treinamento das mães pela equipe de enfermagem para 

os cuidados domiciliares que, de forma geral, tratam sobre como dar mamadeira ou 

amamentar, trocar fraldas, dar banho, fazer a higiene oral, ocular e auricular, e 

cuidados com o coto umbilical.  



Método 34 

4.2.1 Orientação de Alta Hospitalar 

A alta hospitalar é comunicada aos pais de acordo com a programação do plano 

terapêutico. Diariamente, o médico diarista transmite as informações das condições 

clínicas do recém-nascido e da programação de alta. Quando é definida a condição 

para programação de alta, o bebê é transferido para a sala que permite aos pais 

prestarem cuidados aos seus bebês.   

No dia da alta hospitalar, o médico avalia o RN, seu prontuário e verifica se há 

condições de alta conforme programado; estando tudo dentro do plano, o médico faz 

o resumo de alta e sua orientação é realizada baseada neste resumo, o qual contém 

informações sobre as condições de nascimento, os exames e terapêuticas 

empregadas durante a internação, medicamentos e tipo de nutrição que devem ser 

mantidos em domicílio.  

A enfermeira realiza um check-list com as mães para verificar se as orientações 

de cuidados básicos foram transmitidas e praticadas ao longo da internação, tais como 

troca de fralda, higiene oral, banho, higiene de coto umbilical, higiene auricular, oferta 

de mamadeira, se aplicável, cuidados manuais para melhora da cólica, aspectos que 

devem ser observados nas eliminações vesico intestinais  do RN. Também orienta 

sobre o uso de bebê conforto, o banho de sol e a necessidade do acompanhamento 

de puericultura com pediatra.  

A equipe de fisioterapia também realiza orientações sobre higiene nasal e 

medidas posturais para os bebês com diagnóstico de refluxo gástrico.  

As informações que constam no resumo de alta hospitalar e as orientações que 

a fisioterapia e enfermagem realizam fazem parte do protocolo de alta hospitalar, as 

quais são transmitidas verbalmente e entregues por escrito.    

4.3 POPULAÇÃO 

A população do estudo foi composta por familiares de recém-nascidos 

prematuros e que tiveram internação na UTIN do estudo.  
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4.3.1 Amostra 

O tamanho da amostra do estudo foi dimensionado para que a diferença 

padronizada encontrada nos escores do instrumento IT-HOME, descrito adiante, entre 

os grupos controle e experimental fosse significativa em um teste (t) de amostras 

independentes, com poder de teste de 80% e nível de significância de 5%. A amostra 

foi estimada em 80 lactentes nascidos prematuros e suas familias, 40 para o grupo 

controle e 40 para o grupo experimental. Considerando as possíveis perdas, foi 

proposto o recrutamento de 20% a mais de participantes.  

4.3.2 Não Randomização 

O presente estudo não foi randomizado pela impossibilidade de formar os 

grupos controle e experimental simultaneamente, dadas as características da UTI 

neonatal, em que os familiares dos recém-nascidos têm grande contato entre si o que 

inviabilizaria a não exposição do grupo controle à TE. Esse contato é proporcionado 

em várias situações que ocorrem sempre nos mesmos horários para todos os 

acompanhantes, como o momento do boletim médico, ou presença nos mesmos 

locais, como a sala de descanso das mães, o banco de leite humano e o restaurante 

do hospital. Nestas oportunidades, sedentos por informações que os auxiliem no 

cuidado de seu bebê, os familiares compartilham suas experiências.  

Sendo assim, o grupo controle foi formado pelas famílias cujos bebês já tinham 

recebido alta no início da coleta de dados e o grupo experimental pelas famílias cujos 

bebês tiveram hospitalização a partir dessa data, que correspondeu à data de 

liberação dos comitês de ética em pesquisa da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo e da instituição em que se realizou o estudo (maio/2018).  

4.3.3 Estudo Piloto 

Realizou-se estudo piloto com 20 participantes e não houve necessidade de 

adequações nos procedimentos de coleta, nem de alteração no cálculo da amostra. 

Por estas razões, conforme previsto no projeto de pesquisa, os dados do estudo piloto 

compuseram a amostra final. 



Método 36 

4.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

4.4.1 Critérios de Inclusão 

• Familiares de lactentes nascidos prematuros e responsáveis pelo cuidado 

habitual da criança no domicílio.  

4.4.2 Critérios de Exclusão  

• Impossibilidade de agendamento da visita no período estabelecido para a 

coleta de dados, por indisponibilidade da família ou do lactente.  

4.5 INTERVENÇÃO 

4.5.1 Grupo Experimental (GE) 

A pesquisadora ofereceu a TE “História de Sofia: Batalhas e conquista da 

família no cuidado e promoção do desenvolvimento a criança prematura”, para as 

famílias que compuseram o grupo experimental, sendo elegíveis todas aquelas cujos 

RN prematuros tiveram alta a partir da aprovação dos comitês de ética. 

A TE foi construída mediante um estudo metodológico, com abordagem mista, 

exploratória e analítica, por meio de pesquisas de literatura e pesquisa de campo com 

a população alvo, visando adequar o conteúdo às evidências disponíveis e à realidade 

vivenciada pelas famílias, garantindo-se sua participação na construção do material 

educativo (Lemos, Veríssimo, 2015, 2016a). Para a avaliação e validação da TE, 

participaram 53 profissionais das áreas de saúde, de educação e de comunicação, e 

16 cuidadores familiares de crianças nascidas prematuras. O material foi avaliado de 

forma bastante positiva pelos grupos de participantes e recomendado para ampla 

utilização pelos familiares (Lemos, 2016). 

A grande aceitação e avaliação positiva da TE pode ser atribuída aos 

referenciais teóricos utilizados em sua elaboração, os quais se mostraram precisos, 

consistentes e com grande potencial para atingir o seu objetivo (Lemos, Veríssimo, 

2018).  
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A TE foi idealizada e construída pelas autoras a partir de suas percepções e 

relatos das famílias dessas crianças sobre a falta de respaldo devido à pouca 

informação destinada ao desenvolvimento e cuidado do prematuro após a alta 

hospitalar.  Ela aborda o desenvolvimento funcional e os cuidados domiciliares que o 

promovem, por meio da importância das interações e do afeto com o prematuro, 

explicitando-os como os “motores para o desenvolvimento” (bronfenbrenner), porque 

oferece conhecimentos específicos e esclarece aos familiares que processos de 

interação e cuidados, quando vivenciados em contextos preparados e construídos 

favoravelmente em relação à prematuridade, impulsionam o desenvolvimento da 

criança (Lemos, Veríssimo, 2016b).  

A TE "História de Sofia" oferece orientações para o cuidado e promoção do 

desenvolvimento da criança prematura, com textos simples e inúmeras ilustrações, e 

disponibiliza um quadro sobre as habilidades funcionais, isto é, mobilidade, interação 

social e autocuidado, para as idades de 0 a 3 anos e meio (Lemos, 2016).  

O material contém, ainda, relatos de famílias que vivenciaram a experiência do 

nascimento da criança prematura, e espaços em que a família pode colar fotos, colorir 

desenhos e listar serviços e telefones úteis. Os familiares e profissionais que 

validaram o material apontam o quadro de habilidades funcionais que auxilia as 

famílias para o acompanhamento e promoção do desenvolvimento de suas crianças 

como positivo destaque de interatividade (Lemos, Veríssimo, 2016b). 

O momento da entrega da TE, foi definido considerando-se as avaliações da 

equipe médica, de acordo com as condições clínicas de cada bebê e a respectiva 

programação de alta, e variou de dois a cinco dias antes da saída hospitalar. 

Ao ofertar o material educativo, a pesquisadora fazia uma breve apresentação 

de seu conteúdo, para esclarecer o motivo de sua oferta. Nesse momento, observava 

o interesse dos familiares mediante manuseio ou verbalização e registrava essa 

informação a seguir, para compor os dados da pesquisa. A entrega anterior ao 

momento da alta visou que os familiares tivessem tempo de manusear e ler o material 

em condições mais tranquilas do que as que, em geral, são vivenciadas na volta para 

casa.  
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O material educativo foi oferecido a todas as famílias de prematuros com 

programação de alta hospitalar no período de maio a novembro de 2018, 

independentemente de seu aceite em participar da pesquisa. 

4.5.2 Grupo Controle (GC) 

O grupo controle foi composto pelas famílias de lactentes nascidos prematuros 

que tiveram internação na UTIN e alta anterior à data de aprovação do projeto pelos 

comitês de ética já citados. Assim, quando inseridos na pesquisa, esses familiares 

haviam recebido apenas as orientações oferecidas para os cuidados domiciliares no 

plano de alta padrão da instituição e/ou outras orientações indicadas pelos 

profissionais que estiveram acompanhando a criança. Destaca-se que, ao final da 

coleta de dados, o material educativo também foi entregue e apresentando a essas 

famílias. 

4.6 VARIÁVEIS 

A definição das variáveis a serem analisadas foi baseada na revisão de 

literatura e incluiu aspectos relativos à TE, no caso do GE. As justificativas para a 

seleção das variáveis relativas aos lactentes e às famílias, bem como ao contexto da 

hospitalização e ao contexto domiciliar, estão descritas adiante. 

4.6.1 Caracterização da Amostra 

Fatores biológicos e clínicos dos lactentes nascidos prematuros 

• Idade gestacional no nascimento;  

• Peso de nascimento; 

• Idade atual;  

• Apgar de primeiro e quinto minutos de nascimento; 

• Diagnósticos médicos; 

• Idade corrigida; 
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• Terapias utilizadas no período de internação; 

• Tipo de parto. 

 

Fatores ambientais 

• Acompanhamento em serviços de saúde especializados; 

• Recursos da comunidade utilizados para apoiar o cuidado do lactente; 

• Realizar atividades de lazer que envolvam o lactente; 

• Participar de grupos de pessoas que transmitem ou trocam informações sobre 

cuidados com lactentes e/ou sobre o DI. 

 

Fatores familiares que influenciam no desenvolvimento dos lactentes nascidos 

prematuros 

• Gravidez planejada; 

• Escolaridade dos principais cuidadores; 

• Período de sono materno; 

• Número de consultas de pré-natal; 

• Rede de apoio; 

• Profissão dos principais cuidadores; 

• Convivência do lactente com irmãos mais velhos; 

• Tipo de relato do principal cuidador sobre os cuidados com o lactente; 

• Tipo de preparo para a chegada do bebê: conhecimento sobre 

desenvolvimento infantil e/ou cuidados com o bebê, leitura de materiais 

específicos, informações transmitidas por profissionais especialistas e 

realização de cursos;  

• Interesse demonstrado na apresentação da TE no preparo da alta hospitalar;  

• Relato de leitura da TE na íntegra;  

• Relato espontâneo sobre a TE durante a visita; 
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• Opinião sobre a TE; 

• Utilização da TE como fonte de informações para prestar os cuidados ao 

lactente. 

4.6.2 Variáveis Independentes 

Exposição a TE no momento da orientação de alta hospitalar.  

4.6.3 Variáveis Dependentes 

4.6.3.1 Desfecho  

Cuidados domiciliares prestados ao lactente nascido prematuro com maior 

qualidade e quantidade de estímulos que promovem o desenvolvimento infantil, 

mensurado por meio do IT-HOME. 

4.7 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Foram utilizados dois roteiros: um para a caracterização dos lactentes e de 

suas famílias, acrescido de tópicos sobre opiniões do participante acerca da TE para 

o GE (Apêndice 2), e outro para mensuração da estimulação no ambiente domiciliar 

(Anexo 2). Para a coleta das informações sobre fatores biológicos e terapias utilizadas 

durante a internação, utilizou-se o registro da orientação de alta médica.  

O roteiro de caracterização da população foi elaborado para este estudo a partir 

de evidências da literatura sobre fatores biológicos, ambientais e familiares que 

podem influenciar os cuidados, a saúde e o desenvolvimento dos lactentes nascidos 

prematuros, sintetizadas a seguir: 

- Fatores biológicos e história de saúde durante a hospitalização da criança na UTIN 

que caracterizam condições de vitalidade e de morbidade, que podem interferir tanto 

na morbidade posterior das crianças, como implicar limitações no desenvolvimento 

infantil (Pereira et al., 2017; Pilz, Schermann, 2007; Silva, Nunes, 2005). 
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- Fatores familiares que influenciam o desenvolvimento de lactentes nascidos 

prematuros: 

• Gravidez não planejada, pois este aspecto é negativo quando comparado ao 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de gestações planejadas, fato 

que pode proporcionar maior interação familiar, principalmente devido ao 

vínculo mãe-bebê (Matos, Cavalcante, Costa, 2016; Simas, Souza, Scorsolini-

Comin, 2013). 

• Número de irmãos, pois filhos de mães primíparas apresentaram pior 

pontuação na Alberta Infant Motor Scale, o que sugere maior prejuízo no 

desenvolvimento infantil (Reis et al., 2016).  

• Tipo de relato sobre aspectos emocionais do momento vivenciado para o 

principal cuidador do lactente, pois a depressão materna no período pós-parto 

acarreta implicações negativas na interação da díade mãe-bebê, um fator de 

risco no desenvolvimento infantil (Carlesso, Souza, Moraes, 2014).  

 

- Fatores ambientais:  

• Acompanhamento do lactente em serviços de saúde especializados, indicativo 

que alerta os familiares sobre as dificuldades potenciais de seus filhos, e que 

os motiva a buscarem atuar de maneira mais apropriada para a promoção do 

desenvolvimento do seu bebê nascido prematuro (Rodrigues et al., 2011). 

• escolaridade dos principais cuidadores, considerado como um indicativo do 

nível socioeconômico, pois prematuros em famílias com nível socioeconômico 

alto apresentam melhor desempenho em testes de desenvolvimento em 

comparação com crianças de nível socioeconômico mais baixo (Rodrigues et 

al., 2011). 

 

Para conhecer a opinião dos familiares do GE sobre a TE, a pesquisadora não 

mencionava a TE, esperando relato espontâneo sobre o material. Caso essa 

oportunidade surgisse, nesse momento era questionado sobre:  

• A realização da leitura na íntegra;  
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• Opinião sobre as informações transmitidas pela TE e os aspectos que levaram 

a tal opinião; 

• Uso do material como fonte de informação para o cuidado cotidiano do lactente.  

Caso essa oportunidade não surgisse de forma espontânea, ao final da visita 

domiciliar a pesquisadora introduzia as perguntas relacionadas à utilização e 

apreciação da TE.  

Para a coleta de dados acerca da estimulação domiciliar, foi utilizado o Home 

Observation for Measurement of the Environment (Inventory HOME). O Home é um 

instrumento que mensura dentro de um contexto naturalista a qualidade e quantidade 

disponível de estímulo que uma criança recebe, logo, seu foco é verificar as 

experiências que a criança vivencia no ambiente doméstico. As informações são 

coletadas em visita domiciliar, com entrevista com questões semiestruturadas e 

observações diretas do ambiente doméstico (Caldwell, Bradley, 2001).  

Há diferentes versões do instrumento, de acordo com a faixa etária da criança 

a ser observada. A versão utilizada no estudo foi o Infant-Toddler HOME (IT-HOME), 

que avalia crianças de 0 a 3 anos. 

O IT-HOME é composto por 45 itens que foram observados ou declarados em 

relação as características contextuais e organizacionais da criança, cuidador e 

ambiente, e pontuados como Sim ou Não; maiores pontuações indicaram um 

ambiente familiar mais enriquecido de estímulos, menores pontuações podem 

representar risco para o desenvolvimento da criança (Caldwell, Bradley, 2001). As 

respostas positivas recebem pontuação igual a um, as negativas recebem pontuação 

zero e, ao final, realiza-se a soma dos itens, o que gera um escore entre 0 e 45 pontos 

(Caldwell, Bradley, 2001).  

Os itens que compõem o instrumento foram construídos com base em 

evidências empíricas, testados e validados na prática, resultando em uma estrutura 

que avalia a criança no ambiente doméstico e faz uma distinção entre as necessidades 

de seu desenvolvimento, fatores ambientais e capacidade parental (Totsika, Sylva, 

2004). O instrumento é dividido em subescalas com objetivos específicos, de acordo 

com o Quadro1. 
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Quadro 1 - Objetivos de avaliação de cada Subescala do IT-HOME 

Subescalas Objetivos 

Responsividade emocional e 

verbal da mãe 

Verificar as interações comunicativas e afetivas 

entre o cuidador e a criança, por meio de 10 itens. 

Ausência de punição e 

Restrição 

Verificar as maneiras utilizadas pelo cuidador para 

disciplinar a criança, por meio de 7 itens. 

Organização do ambiente 

físico e temporal 

Verificar a rotina da criança dentro do contexto 

familiar e quais espaços e objetos são destinados à 

criança, por meio de 5 itens. 

Disponibilidade de materiais 

e brinquedos e jogos 

apropriados 

Verificar e relacionar, de acordo com a idade da 

criança, a variedade e os tipos de brinquedos que 

estão disponíveis, por meio de 8 itens. 

Envolvimento materno com a 

criança 

Verificar a qualidade e quantidade de interação que 

a criança recebe do cuidador principal, por meio de 

5 itens. 

Oportunidade de variação na 

estimulação diária 

Verificar as oportunidades de interações sociais 

que são oferecidas à criança além do contato com 

a mãe, por meio de 5 itens. 

Fonte: Caldwell, Bradley, 2001. 

 

Frente a esses aspectos, o roteiro de escolha para coleta de dados do estudo 

proposto mostrou-se um importante arcabouço para atingir os objetivos, pois, ao 

avaliar o ambiente doméstico, observamos as práticas de estímulos domiciliares que 

estão ancorados na promoção do desenvolvimento infantil, que é o foco de verificação 

do IT-HOME. 

As autoras de “A História de Sofia” construíram uma matriz que descreve os 

conhecimentos e habilidades que a tecnologia oferece para as famílias atuarem como 

promotores do desenvolvimento infantil. Comparando os itens de avaliação do IT-

HOME a essa matriz, verificamos congruência desses dois conjuntos de dados, 
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conforme apresentado no quadro 4 (Apêndice 3). Realizar tal comparação permitiu 

confirmar as correspondências entre a matriz de conhecimentos e habilidades da 

tecnologia e o instrumento de coleta de dados proposto para este estudo. 

4.8 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi conduzida pela pesquisadora no período de maio a 

novembro de 2018. Além da pesquisadora, foram treinados três assistentes para 

apoio à coleta de dados, conforme recomendação do HOME. Tais assistentes eram 

enfermeiros, tinham contato com prematuros em sua rotina de trabalho e atuavam na 

instituição em que o estudo foi desenvolvido. 

Todos os lactentes que estiveram na UTIN de janeiro a novembro de 2018, e 

suas famílias, foram analisados quanto aos critérios de elegibilidade para o estudo. 

Para a formação do grupo controle, foi feito levantamento no livro de admissão da 

UTIN, identificando-se os nascidos prematuros entre janeiro e maio de 2018. Seus 

prontuários foram analisados e, quando elegíveis, estabeleceu-se contato telefônico 

com as famílias para apresentar os objetivos do estudo; após, foi realizado o convite 

para a participação e agendamento da visita domiciliar às que concordaram.  

O grupo experimental foi integrado pelos familiares de lactentes nascidos 

prematuros que receberam alta hospitalar após maio de 2018. A pesquisadora 

realizou a orientação de alta padronizada do serviço, acrescida da apresentação e 

entrega da TE "História de Sofia". Em seguida, solicitou autorização para entrar em 

contato em um período de 30 dias, para verificar a possibilidade e interesse em 

participar da pesquisa. Foram realizados até três contatos, por via telefônica, para 

convite às famílias a participarem da pesquisa e agendamento da visita domiciliar. 

Para ambos os grupos, a pesquisadora apresentava novamente os objetivos 

do estudo na visita domiciliar e os familiares que aceitaram participar assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 4), antes da aplicação 

dos roteiros de coleta de dados do estudo. 

Os roteiros foram aplicados pela pesquisadora diretamente ao familiar 

responsável, sob observação do assistente treinado. Após cada entrevista, foram 

discutidos os registros do IT-HOME, ... 
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4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi conduzido conforme a Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde (Brasil, 2013), registrado na plataforma virtual de Registro Brasileiro de 

Ensaios Clínicos (Identificador primário: RBR-2SK64P) e se iniciou após a autorização 

do Comitês de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e do 

Hospital e Maternidade Rede DOR São Luiz (Protocolos dos pareceres: 2.542.890 e 

2.648.329, respectivamente).  

Os participantes do estudo foram esclarecidos sobre o objetivo da pesquisa, 

bem como sobre a manutenção do sigilo, do anonimato e do direito de desistir de 

participar da mesma a qualquer tempo, mediante leitura e assinatura do TCLE.  

4.10 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram registrados em instrumento impresso durante as visitas 

domiciliares e, posteriormente, digitados em dupla entrada pela pesquisadora e por 

um assistente, em planilhas de Excel® versão 2016.  

Para responder ao objetivo desse estudo, ou seja, inferir sobre a população 

com base na amostra, realizou-se análise estatística para comparação dos grupos e 

associação do HOME com as variáveis de interesse. Para isso foram usados testes t, 

de Wilcoxon-Mann-Whitney ou Brunner-Munzel para comparação de variáveis 

numéricas entre dois grupos e modelo de ANOVA ou teste de Kruskal-Wallis quando 

havia mais de dois grupos. A comparação de variáveis categóricas entre grupos foi 

realizada pelo teste qui-quadrado ou teste exato de Fisher, e a correlação foi medida 

com o coeficiente de Spearman. 



 

5 resultados 
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5 RESULTADOS 

A Figura 1 mostra o fluxograma dos contatos, agendamentos e realização das 

visitas domiciliares. 

Figura 1 - Fluxograma das famílias participantes do estudo, segundo recrutamento, alocação 
nos grupos controle e experimental e aplicação dos instrumentos de coleta dos 
dados. São Paulo, 2019. 

 

 

 

As visitas domiciliares duraram de 40 a 120 minutos, sendo que a maior parte 

(52 - 74,3%) durou em média 80 minutos.  Dentre as visitas mais demoradas, 

incluíram-se as de bebês acompanhados pela pesquisadora no período de internação 



Resultados 48 

(12 - 17,1%) e as demais (6 - 8,6%) foram famílias que a pesquisadora não teve 

contato no período de internação, por estar em férias, ou deslocada para outra 

unidade hospitalar.  

A maior parte das visitas (45 - 64%) foi realizada pela pesquisadora e um 

pesquisador observador, como recomendado nas orientações do HOME. Por 

indisponibilidade do segundo pesquisador, as demais foram realizadas somente pela 

pesquisadora principal. Tal decisão baseou-se no fato da pesquisadora perceber-se 

segura e com domínio dos procedimentos da coleta dos dados. Vale ressaltar como 

razões dessa segurança: a clareza do roteiro de orientações, e as discussões 

preparatórias sobre os procedimentos de coleta realizadas no grupo de pesquisa, bem 

como as discussões realizadas com o observador nas visitas em que ambos 

participaram, as quais possibilitaram verificar que as observações de ambos tiveram 

raras dissonâncias.  

Optou-se por não excluir os lactentes gemelares, ainda que as características 

das variáveis familiares e ambientais fossem idênticas, pois, ao aplicar o IT-HOME, 

observamos pontuações diferentes na subescala: Responsividade Emocional e 

Verbal da Mãe, entre os gemelares, fato ocorrido em ambos grupos de pesquisa. 

Dentre os gemelares do GC, dois tiveram o mesmo escore (9/9; 10/10), e três tiveram 

escores diferentes (8/7; 9/10 e 10/08), e dentre os gemelares do GE, um teve o mesmo 

escore (10/10) e dois escores diferentes (10/8; 9/10).   

Em relação as questões que resultaram na diferença entre gemelares da 

pontuação total dessa subescala (5 - 100%), a questão 3: A mãe diz à criança o nome 

de algum objeto durante a visita ou diz o nome de uma pessoa ou objeto num estilo 

“didático” teve escores diferentes para duas duplas; a questão 8: A mãe 

espontaneamente elogia as qualidades ou comportamentos da criança pelo menos 

duas vezes durante a visita teve diferença de escore para uma dupla; e a questão 10: 

A mãe acaricia ou beija a criança pelo menos uma vez durante a visita os escores 

diferiram em quatro duplas de gemelares. Nestes casos, as mães relataram, por 

exemplo, que um lactente tinha mais necessidade de colo do que o outro, ou que um 

deles permanecia mais tempo acordado e interagia mais do que outro.  
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

5.1.1 Principais Cuidadores 

Todos os lactentes (70 - 100%) tinham como principal cuidador a mãe, e a 

maioria (41 - 58,5%) tinha um segundo principal cuidador, como o pai (32 - 78%), a 

avó (5 - 12,3%), ou babá (4 - 9,7%). A média dos anos de estudo das mães era de 

15,9 anos e a do segundo principal cuidador de 13,0 anos. Dividindo por grupos, as 

mães do GC, em média, tinham 15,8 anos de estudo e o segundo principal cuidador 

13,3 anos, as do GE 16 anos de estudo e o segundo principal cuidador deste grupo 

14,2 anos de estudo. As áreas de formação profissional dos cuidadores estão na 

Tabela 1.  

Tabela 1 - Distribuição dos cuidadores principais dos lactentes, por área de formação. São 
Paulo-SP, Brasil, 2019. 

Áreas das Profissões ou 
escolaridade  

Principal Cuidador 
Segundo Principal 

Cuidador 

GC  
N (%) 

GE  
N (%) 

GC  
N (%) 

GE  
N (%) 

Ciências Biológicas e da Saúde 8 (22,8) 7 (20,0) 2 (10,0) 1 (4,7) 

Ciências Humanas 18 (51,4) 17 (48,6) 7 (35,0) 7 (33,3) 

Ciências Exatas 2 (5,7) 7 (20,0) 3 (15,0) 6 (28,6) 

Ensino Médio Completo 4 (11,5) 3 (8,6) 6 (30,0) 4 (19,0) 

Ensino Superior Cursando 0 (0,0) 1 (2,8) 0 (0,0) 1 (4,7) 

Outros  3 (8,6) 0 (0,0) 2 (10,0) 2 (9,5) 

Total  35 (100) 35 (100) 20 (100) 21 (100) 

Fonte: A autora 

 

Dentre os 18 familiares que tinham formação na área de ciências biológicas e 

da saúde, 15 (83,3%) atuavam como enfermeiras de PSF, farmacêuticas, 

fisioterapeutas, dentistas, técnico de enfermagem e psicólogo; dos 49 que tinham 

formação na área de ciências humanas, 30 (61,2%), atuavam como professores de 

educação infantil, advogados, administradores, publicitários e profissionais de 

marketing; dos 18 formados na área de ciências exatas, 12 (66,7%) eram atuantes na 

área, como engenheiros civis, analista de dados contábeis e bancários. 
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Os 28 familiares desses lactentes que não atuavam na área de formação 

realizavam atividades de artesanato, trabalhavam em casa com vendas pela internet 

de produtos personalizados, ou estavam afastados do mercado de trabalho por 

desemprego ou por preferirem cuidar dos seus bebês.  

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS LACTENTES 

Quanto as condições de nascimento dos lactentes, item considerado para a 

homogeneidade entre os grupos, não houve diferenças expressivas, como apresenta 

o Quadro 2 a seguir. 

Quadro 2 - Condições de nascimento dos recém-nascidos  dos grupos controle (GC) e 
experimental (GE). . São Paulo, 2019. 

Condições de nascimento GC GE Valor p 

Idade gestacional média 34,4 semanas 34,5 semanas 0,715** 

Apgar de primeiro minuto 7,7 7,8 0,290** 

Apgar de cinco minutos 8,8 9,0 0,064** 

Peso médio de nascimento 2.2 gramas 2.1 gramas 0,384*** 

Peso / idade gestacional 

AIG* 

PIG* 

GIG* 

 

25 (71,5%) 

09 (25,7%) 

01 (2,8%) 

 

27 (77,2%) 

08 (22,8%) 

0 (0,0%) 

 

0,785**** 

Fonte: A autora 
* AIG=adequado para a idade gestacional; PIG=pequeno para idade gestacional; GIG= Grande para a 

idade gestacional 
** Wilcoxon-Mann-Whitney test 
*** Two Sample t-test  
**** Fisher's Exact Test 

 

Em relação aos diagnósticos médicos que os recém-nascidos receberam ao 

longo da internação, a maioria dos lactentes apresentou icterícia, patologias cardíacas 

(Comunicação interatrial, Forame oval patente) e respiratórias (Apneia, 

Broncodisplasia pulmonar, Síndrome do desconforto respiratório e Taquipneia 

Transitória), sem diferenças significantes entre os grupos, como expõe a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Distribuição dos diagnósticos médicos entre os recém-nascidos dos grupos controle (GC) 
e experimental (GE). São Paulo, 2019.  

Diagnósticos médicos  
GC GE 

Valor p  
N % N % 

Anemia da prematuridade 4 11,4 5 14,2 0,723* 

Apneia 6 17,1 13 37,1 0,062* 

Broncodisplasia pulmonar 0 0,0 2 5,7 0,493** 

Comunicação interatrial 16 45,7 11 31,4 0,223* 

Dilatação pielocalicial 1 2,8 2 5,7 0,558* 

Doença do refluxo gastroesofágico 2 5,7 1 2,8 0,558* 

Doença hemorrágica 4 11,4 1 2,8 0,167* 

Forame oval patente 15 42,8 18 51,4 0,476* 

Hipoglicemia 3 8,5 4 11,4 0,692* 

Icterícia 26 74,2 28 80,0 0,572* 

Íleo transitório 3 8,5 7 20,0 0,175* 

Pneumotórax 2 5,7 1 2,8 0,558* 

Síndrome do desconforto respiratório 21 60,0 18 51,4 0,474* 

Taquipneia transitória 10 28,5 17 48,5 0,088* 

Fonte: A autora 
*Pearson's Chi-squared test 
**Fisher's Exact Test 

 

As terapêuticas mais utilizadas ao longo da internação relacionaram-se aos 

agravos respiratórios e também foram similares, não havendo diferença 

estatisticamente relevante quanto a quantidade de dias de ventilação mecânica 

invasiva, que foi  em média de 0,46 dias para o GC e de 0,6 dias para o GE (valor 

p=0,087, Wilcoxon-Mann-Whitney test), bem como em relação aos dias de ventilação 

mecânica não invasiva, com média de 3,86 dias para o GC e 7,66 dias para o GE 

(valor p=0,317, Wilcoxon-Mann-Whitney test). 

Quanto à idade corrigida (IC), houve diferença significativa entre os grupos 

(p<0,001 - teste de Wilcoxon-Mann-Whitney), sendo que os lactentes do GC tinham, 

em média, 3,2 meses de IC, e os que compuseram o GE tinham 1,26 meses, em 

média. 

No momento de alta da UTIN, os lactentes receberam diversos 

encaminhamentos, todos para especialistas médicos, como demonstra a tabela 3. 
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Tabela 3 - Distribuição de encaminhamentos dos recém-nascidos a especialistas médicos 
entre os grupos controle (GC) e experimental (GE). São Paulo, 2019. 

Especialidades Médicas 
GC GE 

Valor p 
N % N % 

Cardiologista 21 60,0 20 57,0 0,154* 

Endocrinologista 0 0,0 1 2,8 1** 

Nefrologista 1 2,8 1 2,8 1* 

Neurologista 0 0,0 4 11,4 0,114** 

Ortopedista 0 0,0 1 2,8 1** 

Outros 4 11,4 14 40,0 0,645* 

Fonte: A autora 
*Pearson's Chi-squared test 
**Fisher's Exact Test 

 

Após a alta hospitalar, cinco (14,2%) lactentes do GC necessitaram de 

internação hospitalar por bronquiolite e um (2,86%) lactente do GE, pelo mesmo 

diagnóstico, não apresentando diferença estatística entre os grupos (p=0,09). 

5.3 RESULTADOS DO IT-HOME 

Houve diferença em quatro subescalas do IT-HOME, conforme apresentado na 

Tabela 4 e Figura 2 a seguir. 

 

Tabela 4 - Distribuição da pontuação média dos escores do IT-HOME nos grupos controle 
(GC) e experimental (GE). São Paulo, 2019.  

Subescalas (Variáveis) 
Média da 

pontuação Valor p 
GC GE 

Responsividade emocional e verbal da mãe 9,54 9,60 0,513* 

Ausência de punição e restrição 4,46 5,03 0,005* 

Organização do ambiente físico e temporal 4,37 4,40 0,836* 

Disponibilidade de materiais de brinquedos e 
jogos apropriados 

3,03 4,14 0,001* 

Envolvimento materno com a criança 2,37 3,80 <0,001* 

Oportunidade de variação na estimulação diária 2,80 3,26 0,025* 

IT-HOME Total 26,57 30,23 <0,001** 

Fonte: A autora 
*Wilcoxon-Mann-Whitney test 
**Two Sample t-test 
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Figura 2 - Análise visual comparativa das posições das pontuações entre grupos controle 
(GC) e experimental (GE), de acordo com as subescalas e escore total do 
instrumento IT-HOME. São Paulo, 2019. 

 
Fonte: A autora 

 

As figuras 3 a 8 apresentam a média de pontuação em cada questão do IT-

HOME, segundo a subescala, separada entre os grupos controle e experimental. 

Figura 3 - Média de pontuação por questão (Q) entre os grupos controle (GC) e experimental 
(GE), na subescala Responsividade emocional e verbal da mãe. São Paulo, 2019. 

 
Fonte: A autora 
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Q.1: A mãe vocaliza espontaneamente em relação à criança pelo menos duas vezes durante a visita 
(exclui-se chamar a atenção); 
Q.2: A mãe responde às vocalizações da criança com uma resposta vocal ou verbal (Sim/Não); 
Q.3: A mãe diz à criança o nome de algum objeto durante a visita ou diz o nome de uma pessoa ou 
objeto num estilo “didático” (Sim/Não); 
Q.4: A fala da mãe é distinta, clara e audível para o entrevistador-observador; 
Q.5: A mãe inicia intercâmbio verbal com o observador – faz perguntas e comentários espontâneos; 
Q.6: A mãe expressa ideias livres e facilmente e usa frases de tamanho adequado para conversar (por 
exemplo, apresenta mais do que meras e breves respostas); 
Q.7: A mãe permite à criança ocasionalmente envolver-se em jogos e brincadeiras que sujam o 
ambiente ou a própria criança (Sim/Não); 
Q.8: A mãe espontaneamente elogia as qualidades ou comportamentos da criança pelo menos duas 
vezes durante a visita (Sim/Não); 
Q.9: Quando falando sobre ou para a criança, a voz da mãe transmite um sentimento positivo 
(Sim/Não); 
Q.10: A mãe acaricia ou beija a criança pelo menos uma vez durante a visita; 
Q.11: A mãe mostra alguma resposta emocional positiva frente a elogios feitos a criança pelo 
observador. 

 

Figura 4 - Média de pontuação por questão (Q) entre os grupos controle (GC) e experimental 
(GE), na subescala Ausência de punição e restrição. São Paulo, 2019. 

 
Fonte: A autora 
Q.1: A mãe não grita com a criança durante a visita (Sim/Não); 
Q.2: A mãe não expressa irritação, aborrecimento ou hostilidade aberta em relação à criança (Sim/Não) 
Q.3: A mãe não esbofeteia a criança durante a visita (Sim/Não); 
Q.4: A mãe relata apenas uma ocorrência de punição física que tenha ocorrido durante a semana 
passada (Sim/Não); 
Q.5: A mãe não critica, passa “pito” ou “arrasa” verbalmente com a criança durante a visita (Sim/Não); 
Q.6: A mãe não interfere com as ações da criança ou restringe seus movimentos mais do que 3 vezes 
durante a visita (Sim/Não); 
Q.7: Pelo menos 10 livros estão presentes e visíveis no lar (Sim/Não); 
Q.8: A família tem um animal de estimação (Sim/Não). 
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Figura 5 - Média de pontuação por questão (Q) entre os grupos controle (GC) e experimental 
(GE), na subescala Organização do ambiente físico e temporal. São Paulo, 2019. 

 

Fonte: 
Q.1 Quando a mãe se ausentava, o cuidado à criança é fornecido por pelo menos uma de três 
substitutas regulares (Sim/Não);  
Q.2 Alguém leva a criança à quitanda, supermercado, etc., pelo menos uma vez por semana; 
Q.3 A criança sai de casa pelo menos quatro vezes por semana;  
Q.4 A criança é levada ao médico ou clínica para verificação de saúde ou cuidados preventivos 
(Sim/Não);  
Q.5 A criança tem um lugar especial no qual pode guardar seus brinquedos e pequenos “tesouros” 
(Sim/Não); 
Q.6 O ambiente de brinquedos, de jogos da criança parece seguro e livre de acidentes (Sim/Não). 

 

Figura 6 - Média de pontuação por questão (Q) entre os grupos controle (GC) e experimental 
(GE). na subescala Disponibilidade de materiais de brinquedos e jogos 
apropriados. São Paulo, 2019. 

  

Q.1: A criança tem brinquedos ou outros objetos que envolvam atividade muscular (Sim/Não); 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6

GC GE

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 4 Q. 5 Q. 6 Q. 7 Q. 8 Q. 9

GC GE



Resultados 56 

Q.2: A criança tem brinquedos de empurrar ou puxar (Sim/Não); 
Q.3: A criança tem uma patinete, um andador, um triciclo, qualquer carrinho que a impulsiona com os 
pés (Sim/Não); 
Q.4: A mãe fornece brinquedos ou sugere atividades interessantes para a criança durante a visita 
(Sim/Não); 
Q.5: A mãe fornece objetos apropriados para a aprendizagem de acordo com a idade da criança: 
brinquedos de pelúcia ou jogos de faz de conta (Sim/Não); 
Q.6: A mãe fornece material de aprendizagem apropriado à idade da criança: móbiles, mesas e 
cadeiras, cadeirões, chiqueirinho (Sim/Não); 
Q.7: A mãe fornece brinquedos que favorecem a coordenação visomotora por exemplo: peças para 
serem introduzidas ou retiradas de orifícios, caixas, contas para enfiar, etc. (Sim/Não); 
Q.8: A mãe fornece brinquedos que favorecem a coordenação visomotora e que permitam 
combinações: jogos de empilhar ou encaixar blocos, etc. (Sim/Não); 
Q.9: A mãe fornece brinquedos que estimulem a leitura e a música (Sim/Não).  

 

Figura 7 - Média de pontuação por questão (Q) entre os grupos controle (GC) e experimental 
(GE), na subescala Envolvimento materno com a criança. São Paulo, 2019. 

 

Q.1: A mãe tende a conservar a criança dentro de seu campo visual e tende a olhá-la frequentemente 
(Sim/Não); 
Q.2: A mãe fala à criança enquanto realiza seu trabalho de casa (Sim/Não); 
Q.3: A mãe conscientemente encoraja o desenvolvimento da criança (Sim/Não); 
Q.4: A mãe investe em brinquedos mais complexos através de sua atenção (Sim/Não); 
Q.5: A mãe estrutura os períodos de brinquedo da criança (Sim/Não); 
Q.6: A mãe fornece brinquedos que desafiam a criança a desenvolver novas habilidades (Sim/Não). 
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Figura 8 - Média de pontuação por questão (Q) entre os grupos controle (GC) e experimental 
(GE), na subescala Oportunidade de Variação na estimulação diária. São Paulo, 
2019. 

 

Fonte: 
Q.1: O pai fornece algum cuidado à criança a cada dia (Sim/Não); 
Q.2: A mãe lê histórias para a criança pelo menos 3 vezes por semana (Sim/Não); 
Q.3: A criança come pelo menos uma refeição por dia com a mãe e o pai (Sim/Não); 
Q.4: A família visita ou recebe visitas de parentes (Sim/Não) 
Q.5: A criança possui três ou mais livros (Sim/Não). 

 

5.4 RESULTADOS DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS/FAMILIARES 

O Quadro 3 apresenta a associação das variáveis familiares e ambientais com 

as subescalas do IT-HOME, indicando as associações estatisticamente significativas 

e as não significativas.  
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Quadro 3 - Associações das variáveis familiares e ambientais dos lactentes em relação aos resultados do IT-HOME.  

Subescalas  
do IT-HOME 

 
Variáveis familiares 
e ambientais 

Responsividade 
Emocional e Verbal 

da Mãe 

Ausência de Punição 
e Restrição 

Organização do 
Ambiente Físico e 

Temporal 

Disponibilidade de 
Materiais Brinquedos 
e Jogos Apropriados 

Envolvimento 
Materno com a 

Criança 

Oportunidade de 
Variação na 

Estimulação Diária 

Escore 
Total 

Número de consultas de pré-natal  NS NS NS NS NS NS NS 

Número de irmãos  NS NS NS S NS NS S 

Período de Sono Materno NS NS S NS NS NS NS 

Anos de Estudo do Principal 
Cuidador 

NS NS NS NS NS NS NS 

Anos de Estudo do Segundo 
Principal Cuidador 

NS NS NS NS NS NS NS 

Planejamento da Gravidez NS NS NS NS NS NS NS 

Aleitamento Materno Exclusivo NS S NS NS NS NS NS 

Aleitamento Exclusivo de Fórmula NS NS NS NS NS NS NS 

Aleitamento Misto NS NS NS NS NS NS NS 

Ter apresentado Interesse pela 
TE no momento da entrega 

S NS NS NS NS NS NS 

Ter realizado a leitura da TE NS NS NS NS NS NS NS 

Ter relatado que gostou da TE NS NS NS NS NS NS NS 

Ter relatado buscar informações 
na TE 

NS NS NS NS NS NS NS 

Ter falado espontaneamente 
sobre a TE 

NS NS NS NS NS NS NS 

Ter um segundo principal 
cuidador 

NS NS NS NS S NS NS 

Ter realizado qualquer tipo de 
preparo para a chegada do bebê 

NS NS NS NS NS NS NS 

Ter realizado leitura de materiais 
específicos sobre a gestação, 
como um tipo de preparo para a 
chegada do bebê 

NS NS NS NS NS NS NS 

Ter realizado leituras sobre DI 
e/ou Cuidados com bebê, como 
um tipo de preparo para a 
chegada do bebê 

NS NS NS S S NS S 
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Subescalas  
do IT-HOME 

 
Variáveis familiares 
e ambientais 

Responsividade 
Emocional e Verbal 

da Mãe 

Ausência de Punição 
e Restrição 

Organização do 
Ambiente Físico e 

Temporal 

Disponibilidade de 
Materiais Brinquedos 
e Jogos Apropriados 

Envolvimento 
Materno com a 

Criança 

Oportunidade de 
Variação na 

Estimulação Diária 

Escore 
Total 

Ter realizado curso de gestantes 
como um tipo de preparo para a 
chegada do bebê 

NS NS NS S S NS S 

Realizar modificações no 
ambiente domiciliar como um tipo 
de preparo para a chegada do 
bebê 

S NS NS S NS NS NS 

Relatos mais positivos em relação 
aos cuidados com o bebê 

S NS NS NS NS NS S 

Relatos negativos em relação aos 
cuidados com o bebê 

NS NS NS NS NS NS NS 

Relatos tanto positivos quanto 
negativos em relação aos 
cuidados com o bebê 

NS NS NS NS NS NS NS 

Utilizar a UBS como um recurso 
da comunidade para o cuidado 
com o bebê 

NS NS NS S S NS S 

Participar de grupos que falem 
sobre cuidados com o bebê  

NS NS NS NS NS NS NS 

Relatar terem rede de apoio para 
o cuidado do bebê 

NS NS NS NS NS NS NS 

Realizar atividades de lazer com o 
bebê 

NS NS NS S S NS S 

Fonte: A autora 
S: Estatisticamente significativa 
NS: Estatisticamente não significativa  
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De acordo com resultados descritos, as subescalas que tiveram mais 

influências de variáveis familiares e/ou ambientais foram: Disponibilidade de Materiais, 

Brinquedos e Jogos apropriados, com 5 variáveis associadas; Responsividade 

Emocional e Verbal da Mãe, e Envolvimento Materno da Mãe, com três variáveis 

associadas a cada uma delas.  

As variáveis que influenciaram as pontuações do instrumento com maior 

frequência, relacionando-se a três subescalas cada uma, foram: relatos de aspectos 

mais positivos em relação aos cuidados com o bebê; leitura de materiais sobre DI e/ou 

cuidados com o bebê; realizar curso de gestantes; utilizar a UBS como recurso da 

comunidade para o cuidado com o bebê; e realizar atividades prazerosas que incluam 

o bebê.   

Os resultados que mostraram significância estatística estão detalhados a 

seguir; os resultados sem significância estatística estão detalhados no Apêndice 5.  

Dentre os pais do grupo experimental, 33 (94,3%) apresentaram interesse pela 

TE no momento da entrega; essa variável associou-se estatisticamente à subescala 

Responsividade Emocional e Verbal da mãe. A pontuação média desses pais foi de 

9,6, com mediana de 10 pontos, enquanto a dos dois pais (5,7%) que não 

demonstraram interesse foi de 8,5, com mediana de 8,5 (valor p=0,009, teste 

Wilcoxon-Mann-Whitney test). 

Apenas 11 pais, 15,7% do total dos participantes dos dois grupos, relataram ter 

realizado modificações no ambiente domiciliar como um tipo de preparo para a chegada 

do bebê. Essa variável teve relação estatisticamente significativa com a subescala 

Responsividade Emocional e Verbal da mãe. Para todos eles, o valor dessa subescala 

foi 10, enquanto para os 59 (84,3%) que relataram não ter realizado tais modificações 

a média dessa subescala foi 9,42 (valor p<0,001 - teste Wilcoxon-Mann-Whitney).  

A maioria das mães dos dois grupos relatou mais aspectos positivos em relação 

aos cuidados com o bebê (60 - 85,7%). Esse tipo de relato influenciou estatisticamente 

a subescala Responsividade Emocional e Verbal da mãe, com uma pontuação média 

9,8, mediana de 10 pontos, enquanto as (10 - 14,3%) que relataram aspectos mais 

negativos, ou tanto negativos quanto positivos, apresentaram pontuação média 8,2 

com mediana de 8 pontos (valor p<0,01 - teste Brunner-Munzel). Esse mesmo relato 

também influenciou de forma significativa a pontuação total do instrumento IT-HOME, 



Resultados 61 

cuja média foi de 28,8 e mediana 29, frente à pontuação média de 29 e mediana de 

25 na vigência de relatos mais negativos (valor p= 0,007 - teste Two Sample t). 

Ter relatado a leitura de materiais específicos sobre DI e/ou cuidados com o 

bebê, durante a gestação, influenciou de forma estatisticamente significativa a 

subescala Disponibilidade de Materiais de Brinquedos e Jogos Apropriados. Para as 

16 (22,8%) famílias que tiveram algum tipo de preparo, a pontuação média foi de 4,31 

e a mediana 4,5, enquanto aquelas que não se prepararam dessa forma para a 

chegada do bebê (54 - 77,2%), apresentaram pontuação média de 3,37, mediana 3 

(valor p=0,019 - teste Wilcoxon-Mann-Whitney).  A subescala Envolvimento Materno 

com a Criança também foi influenciada por essa variável: famílias que leram sobre 

cuidados com o bebê tiveram pontuação média de 3,63 e mediana de 3,5, superior às 

demais, cuja pontuação média foi de 2,93 e mediana de 3 (valor p=0,043 - teste 

Wilcoxon-Mann-Whitney). O mesmo aconteceu com pontuação total do instrumento 

IT-HOME, cuja média para o grupo com essa variável positiva foi de 30,1 e mediana 

de 31, superior aos demais, que obtiveram pontuação média de 27,8 e mediana de 28 

(valor p= 0,029 - teste Two Sample). 

Poucas famílias realizaram curso de gestantes (7 - 10%), variável que 

influenciou de forma estatisticamente significativa a subescala Disponibilidade de 

Materiais de Brinquedos e Jogos Apropriados, pois elas obtiveram pontuação média 

de 4,71 e mediana de 5, e as que não realizaram (63 - 90%), apresentaram nessa 

subescala pontuação média 3,46 e mediana 3 (valor p= 0,026 - teste Wilcoxon-Mann-

Whitney). Essa variável também influenciou de forma estatisticamente significativa a 

subescala Envolvimento Materno com a Criança, com pontuação média 4,14 e 

mediana 4 para as famílias que realizaram essa preparação, contra pontuação média 

2,97 e mediana 3 para as que não realizaram (valor p= 0,026 - teste Wilcoxon-Mann-

Whitney). O mesmo ocorreu com o resultado total do instrumento IT-HOME, com 

pontuação média de 31 e mediana de 31, superior aos demais que obtiveram 

pontuação média 28,1 e mediana 28 (valor p= 0,05 - teste Two Sample t).  

Utilizar a Unidade Básica de Saúde (UBS) foi apontado pela maioria das 

famílias (52 - 74,2%) como um recurso da comunidade que auxilia nos cuidados com 

o lactente, e essa variável influenciou estatisticamente a subescala Disponibilidade de 

Materiais de Brinquedos e Jogos Apropriados, com pontuação média de 3,33 e 

mediana 3, ao contrário das famílias que não utilizam esse recurso (18 - 26,8%), que 
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apresentaram pontuação média 2,39 e mediana 3 (valor p=0,012 - teste Wilcoxon-

Mann-Whitney). A subescala Envolvimento Materno com a Criança teve pontuação 

média de 3,33 e mediana 3, nas famílias que utilizavam UBS, e pontuação média de 

2,39 e mediana de 3 dentre as que não utilizavam esse serviço (valor p=0,027 - teste 

Wilcoxon-Mann-Whitney). O mesmo aconteceu em relação à pontuação total do 

instrumento IT-HOME: aquelas famílias que utilizam esse recurso obtiveram 

pontuação média de 28,9 e mediana de 26 e as demais, pontuação média 26,7 e 

mediana 29 (valor p= 0,027 - teste Two Sample t). 

As famílias que realizavam atividades prazerosas envolvendo o lactente (41 - 

58,6%), apresentaram pontuações maiores na subescala Disponibilidade de Materiais 

de Brinquedos e Jogos Apropriados, com pontuação média de 3,39 e mediana 3; as 

que não realizavam esse tipo de atividade (29 - 41,4%) obtiveram pontuação média 

2,39 e mediana 3 (valor p=0,027 - teste Wilcoxon-Mann-Whitney). Realizar tais 

atividades com o lactente também apresentou influência na subescala Envolvimento 

Materno com a Criança, com pontuação média de 3,39 e mediana 4; para as que não 

realizaram esse tipo de atividade, a pontuação média nessa subescala foi 2,66 e a 

mediana 3 (valor p= 0,027 - teste Wilcoxon-Mann-Whitney). A média da pontuação 

total do instrumento IT-HOME também foi estatisticamente significativa para as 

famílias que realizavam atividades consideradas prazerosas com o bebê, com uma 

pontuação média de 29,32 pontos e mediana 27,1, e as demais apresentaram 

pontuação média 27,1 e mediana 26 (valor p= 0,027 - teste Two Sample t). 

Entre os lactentes do GC e do GE, 26 (37,1%) conviviam com irmãos mais velhos, 

e essa característica apresentou correlação negativa com a subescala Disponibilidade de 

Materiais de Brinquedos e Jogos Apropriados, Cor=- 0,349 (valor p=0,003 - teste 

Wilcoxon-Mann-Whitney), assim como na pontuação total do instrumento IT-HOME, 

Cor=- 0,312 (valor p=0,009 - teste Spearman's rank correlation rho).  

A amamentação exclusiva influenciou de forma estatisticamente significativa a 

subescala Ausência de punição e restrição. Os lactentes que recebiam leite materno 

exclusivo obtiveram pontuação média de 3,39 e mediana 6; aqueles que recebiam 

apenas fórmula láctea ou leite materno e fórmula, obtiveram pontuação média e 

mediana 5 (valor p=0,042 - teste Kruskal-Wallis rank sum).  

Grande parte das mães do GE (16 - 45,7%) dormia de 4 a 5 horas por dia; 

mesmo número do GC dormia de 6 a 7 horas por dia. O período maior de sono teve 
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correlação positiva com a subescala Organização do ambiente físico e temporal, 

Cor=0,301 (valor p=0,011 - teste Spearman's rank correlation rho).  

As crianças terem um segundo principal cuidador (41 - 58,6%), influenciou de 

forma estatisticamente significativa a subescala Envolvimento materno com a criança, 

principalmente quando esse segundo cuidador era a avó (5 - 7,1%), com pontuação 

média 3,6 e mediana 4, em relação ao pai ser o segundo principal cuidador (32 - 

45,7%), com pontuação média e mediana 3, ou ser uma babá (4 - 5,7%)  com 

pontuação média e mediana 1,5 (valor p= 0,008 - teste Kruskal-Wallis rank sum).  

5.5 OPINIÕES DAS MÃES SOBRE A TECNOLOGIA EDUCATIVA 

A maioria das mães do GE (18 - 51,4%) relatou espontaneamente algum 

aspecto da TE, as demais (17 - 48,6%) falaram sobre o livro apenas quando 

questionadas. A Figura 9 apresenta os aspectos observados ou relatados sobre a TE, 

considerando tanto as manifestações espontâneas quanto as induzidas durante a 

entrevista. 

Figura 9 - Aspectos gerais dos comentários das mães do grupo experimental sobre a 
Tecnologia Educativa. São Paulo, 2019. 

 

As mães que gostaram da TE justificaram como ponto principal a identificação 

com o texto, dizendo “estar lendo sua própria história”; ainda, consideraram a leitura 

fácil e prazerosa. Quanto às que afirmaram não ter gostado da TE, referiram que 

sentiram falta de ações mais detalhadas sobre como estimular o bebê.  
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo analisar a efetividade da tecnologia 

educativa “História de Sofia” sobre a estimulação domiciliar a lactentes nascidos 

prematuros, por meio da comparação dos escores obtidos com a aplicação do 

instrumento IT-HOME entre o grupo experimental, de famílias expostas à TE, e o 

grupo controle, de famílias não expostas a ela. Ainda, analisou a associação de 

variáveis familiares e ambientais com os resultados obtidos na aplicação do 

instrumento. 

Em relação às condições biológicas de nascimento, aos diagnósticos médicos 

e às terapêuticas utilizadas durante a internação hospitalar dos lactentes, houve 

distribuição homogênea entre os grupos. Sendo assim, podemos dizer que os 

lactentes que compuseram os grupos comparados tinham características 

semelhantes ao nascimento e ao decorrer da internação hospitalar, minimizando o 

problema da impossibilidade da randomização para composição dos grupos.  

Outro dado avaliado para verificar a homogeneidade entre os lactentes dos dois 

grupos foi a idade corrigida, calculada no dia da visita domiciliar. Esse resultado 

apresentou diferença estatística significativa, sendo que os lactentes do GC tinham 

1,6 meses a mais do que os do GE.  

Essa diferença de idade desperta interesse, pois, na prática, as interações com 

os lactentes são crescentes à medida em que eles passam mais tempo acordados e 

respondem às interações de forma mais expressiva, o que é mais evidente a partir do 

terceiro mês. Apenas no final do terceiro mês, o lactente terá, por exemplo, 

capacidade responsiva ativa ao contato social, movimentação ativa dos membros e 

apresentar sorriso social quando estimulado (Brasil, 2013a). Considerando que tais 

características levam a mais interações com o ambiente, a diferença observada nas 

idades dos lactentes poderia levar a resultados mais satisfatórios de estimulação para 

o GC, o que não se verificou neste estudo.  

Sobre as características dos principais cuidadores desses lactentes, 

verificamos aspectos que podem influenciar no desenvolvimento infantil, pois os 

principais cuidadores eram as mães, ainda em período de licença maternidade.  
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A maioria dos lactentes tinha um segundo principal cuidador que eram os pais, 

avós e babás; vale ressaltar que a maioria das mães, que tinha como rede de apoio 

avós e babás, tinha filhos gemelares. Essas pessoas são consideradas parte da rede 

social de apoio nos cuidados dos lactentes, e é importante tal identificação para a 

promoção do desenvolvimento infantil, pois desempenham ações que incentivam os 

cuidados essenciais à criança (Alexandre et al., 2012).   

Quanto à profissão dos principais cuidadores, houve prevalência de áreas não 

ligadas à saúde ou à educação, ou seja, profissões que não têm contato com 

informações sobre desenvolvimento infantil durante a sua formação. Martin (1989) 

aponta que, possivelmente, cuidadores que tenham algum tipo de conhecimento 

sobre teorias de desenvolvimento se tornem mais observadores em relação a suas 

crianças, o que pode fazer com que eles os estimulem mais durante o cuidado.  

Os resultados provenientes da análise do IT-HOME demonstram que os 

lactentes do GE tinham ambientes domiciliares mais estimulantes, quando 

comparados aos que compuseram o GC. 

Analisando os resultados do instrumento por subescalas, mães do GE estavam 

mais envolvidas com seus bebês, pois apresentaram mais qualidade e quantidade de 

interações com o lactente durante a visita domiciliar em todos os seis aspectos 

observados e/ou questionados do IT-HOME. 

Os lactentes do GE tinham mais variedades de brinquedos disponíveis no 

ambiente domiciliar de acordo com sua idade do que os lactentes do GC. Mesmo 

apresentando uma diferença estatística significativa entre os grupos, o GC apresentou 

média de pontuação superior em dois dos nove itens que foram observados e/ou 

questionados nessa subescala, são eles: a mãe fornece objetos apropriados para a 

aprendizagem de acordo com a idade da criança - brinquedos de pelúcia ou jogos de 

faz de conta; a mãe fornece material de aprendizagem apropriado à idade da criança 

- móbiles, mesas e cadeiras, caldeirões, chiqueirinho.  

Esse achado corrobora com resultado de uma oficina pedagógica que avaliou 

o efeito de uma atividade educativa sobre os conhecimentos e práticas das familiares 

de lactentes relativos à promoção do desenvolvimento infantil por meio do brincar, em 

que se identificou que o ganho de idade do lactente é fator de impacto na mudança 
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de comportamento dos pais, ou seja, quanto maior a criança, mais interação com os 

pais por meio da brincadeira (Costa, 2016). 

Os lactentes do GC, de acordo com avaliação realizada por meio do IT-HOME, 

eram mais restritos e punidos em comparação aos do GE. A subescala analisada que 

apresentou esse resultado é composta de oito questões; dessas, cinco foram melhor 

pontuadas pelo GE, as demais apresentaram pontuações semelhantes entre os dois 

grupos.  

Os pais dos bebês do GE ofereciam mais oportunidades de interações sociais 

além do contato com a mãe do que aqueles do GC. Nessa subescala, composta por 

cinco questões, o GE obteve média pontuação superior ao GC em três; em uma 

questão, os grupos apresentaram pontuações semelhantes e, em outra, o GC 

apresentou média maior, sendo ela: a mãe lê histórias para a criança pelo menos três 

vezes por semana? Podemos relacionar a média superior de pontuação do GC nesse 

item com a atividade laboral dos principais cuidadores, pois as famílias em que os 

cuidadores trabalhavam em bancos verbalizaram participarem de programas de 

incentivo à leitura, representando cerca de 1/3 das famílias do GC contra 1/7 no GE. 

Duas Subescalas não apresentaram diferença significativa entre os grupos: 

responsividade emocional e verbal da mãe, que verifica as interações comunicativas 

e afetivas entre o cuidador e a criança, por meio de onze itens; e organização do 

ambiente físico e temporal, que verifica a rotina da criança dentro do contexto familiar 

e quais espaços e objetos são destinados à criança, por meio de seis itens. Podemos 

relacionar resultado semelhante entre os grupos nessa subescala com o fato da 

maioria das mães ter relatado fatores mais positivos em relação aos cuidados com o 

bebê, quando comparado com relatos mais negativos, ou tanto positivos quanto 

negativos em relação ao momento que estão vivenciando. 

Este aspecto afirma a importância da detecção da experiência vivida 

subjetivamente pela mulher na maternidade, pois aquelas que apresentam elementos 

mais negativos resultam em repercussões desfavoráveis na interação mãe-filho, bem 

como no estabelecimento de vínculo afetivo, o que está relacionado a prejuízos no 

desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança (Schmidt, Piccoloto, Müller, 

2005).   
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Quanto à subescala Organização do ambiente físico e temporal, podemos 

relacionar a semelhança desse resultado entre os grupos com a orientação de alta 

padronizada pela instituição em que esse estudo foi realizado. Nessa orientação, os 

médicos recomendam aos pais evitarem passeios e exposição do bebê em ambientes 

fechados com aglomerado de pessoas, bem como receber poucas visitas em casa, 

pelo menos até o bebê atingir dois meses de alta ou liberação do pediatra. Isso é 

reforçado nos dados que mostraram que os lactentes do GC, que tinham idade 

superior aos do GE, obtiveram maiores pontuações nas seguintes questões dessa 

subescala: alguém leva a criança à quitanda, supermercado, etc., pelo menos uma 

vez por semana; a criança sai de casa pelo menos quatro vezes por semana. 

Em relação às variáveis de características familiares e ambientais dos sujeitos 

desse estudo, as que se apresentaram mais associadas aos resultados do IT-HOME 

foram: relatos de aspectos mais positivos em relação aos cuidados com o bebê; leitura 

de materiais sobre DI e/ou cuidados com o bebê; realizar curso de gestantes; utilizar 

a UBS como recurso da comunidade para o cuidado com o bebê; e realizar atividades 

prazerosas que incluam o bebê.   

Tais aspectos corroboram com o resultado de um estudo que trouxe a 

percepção de que, para a promoção do desenvolvimento saudável das crianças, é 

indispensável o conhecimento dos familiares sobre as peculiaridades da infância e 

que condições ambientais favoráveis durante os cuidados diários são os espaços de 

promoção do desenvolvimento infantil (Mello et al., 2014). Assim, melhores resultados 

de estimulação relacionados a famílias que realizaram atividades de preparo para a 

chegada do bebê reiteram a importância de tais atividades.  

Tal achado pode reafirmar o resultado do estudo que avaliou a relação das 

dimensões de responsividade materna, que sugeriu a relação de relatos mais 

positivos com alto nível de responsividade materna em implicações positivas sobre o 

desenvolvimento global das crianças (LeMonda et al., 1996). 

Em relação às associações desfavoráveis de variáveis familiares e ambientais 

com pontuação do IT-HOME, observou-se o número de irmãos, ou seja, quanto mais 

irmãos os lactentes tinham, menor a pontuação na subescala Disponibilidade de 

Materiais, Brinquedos e Jogos Apropriados. Esse dado corrobora com estudo que 

avaliou o ambiente domiciliar e alterações do desenvolvimento em crianças de uma 

comunidade da periferia em cidade do nordeste brasileiro, onde crianças menores, 
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quando convivem e dividem brinquedos com irmãos mais velhos, têm menos 

oportunidades de acesso ao brinquedo, o que reduz as chances de ter estímulos mais 

benéficos (Lamy Filho et al.,  2011).  

Em outro estudo sobre fatores de risco para suspeita de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor aos doze meses de vida, concluiu-se que, em 

geral, nas famílias com mais filhos, há menos estímulos, fato esse que foi associado 

a menor disponibilidade materna para oferecer atenção à criança menor (Halpern et 

al., 2000).   

Ainda em relação às variáveis familiares, o lactente receber aleitamento 

materno exclusivo apresentou associação estatisticamente negativa com a subescala 

Ausência de punição e restrição, ou seja, os lactentes que eram amamentados 

exclusivamente receberam pontuação média menor. Esse resultado vai de encontro 

a estudo que apresenta os diversos benefícios da amamentação exclusiva para a 

saúde da criança e seu desenvolvimento (Toma, Rea, 2008).  Os dados da presente 

pesquisa não permitem compreender tal resultado, mas pode-se levantar a hipótese 

de que o aleitamento, na situação de prematuridade, seja ainda mais desafiante, 

aumentando a sobrecarga materna e afetando sua relação com o bebê. Tal resultado 

deverá ser mais bem observado em estudos futuros.  

Em relação à opinião dos cuidadores do GE sobre a TE, a maioria das mães 

relatou que estava lendo a sua história e não a história de Sofia. Isso é reflexo dos 

princípios que norteiam a elaboração de materiais educativos e foram utilizados para 

a construção desse material, que contou com ampla participação do público-alvo para 

que os conteúdos fossem contextualizados ao meio cultural e às reais necessidades, 

não só cognitivas, mas também emocionais, sociais e de habilidades (Mialhe, Silva, 

2008; CDC, 2009; Lemos, Veríssimo 2018).  

As poucas mães que não gostaram da TE sentiram faltam de orientações mais 

prescritivas, afirmando que gostariam de que o conteúdo apresentasse exatamente 

as atividades que deveriam praticar para estimular seus bebês.  

Vale ressaltar que a TE tem a intenção de estimular as mães a procurarem 

atividades de acordo com a sua realidade; segundo Freire (2007), quando o homem 

compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade 

e procurar soluções. É importante falar neste sentido, pois a exclusão dos aspectos 
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relacionados à realidade vivenciada dos sujeitos não oportuniza a percepção e dos 

principais determinantes de uma dada situação na qual os indivíduos estão inseridos, 

o que não gera mudanças (Flish et al., 2014). 



 

7 Conclusão 
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7 CONCLUSÃO 

Este estudo comparou a estimulação domiciliar a lactentes nascidos 

prematuros entre dois grupos: um GC (grupo controle), composto por famílias de 

lactentes nascidos prematuros que receberam orientação de alta padronizada pela 

instituição hospitalar em que se realizou o estudo; e um GE (grupo experimental), que, 

além da orientação padronizada de alta, recebeu a tecnologia educativa “História de 

Sofia: batalhas e conquistas da família no cuidado e desenvolvimento da criança 

prematura”. Para tal comparação, foi utilizado o instrumento IT-HOME, cujos escores 

correspondem a níveis de estimulação domiciliar. O estudo também analisou a relação 

de características familiares e ambientais com os escores do IT-HOME. 

Quanto à comparação dos grupos, os dados obtidos mostraram que: 

• A média de pontuação total do IT-HOME para o GC foi 26,57 pontos, e, para o 

GE, foi 30,23 pontos, diferença estatisticamente significante (p=0,001), 

evidenciando que os lactentes do GE recebiam mais estimulação domiciliar; 

• A pontuação média do GE foi superior ao GC nas subescalas:  

❖ Ausência de punição e restrição (GE=5,03 pontos; GC= 4,46 pontos; 

valor p=0,005);  

❖ Disponibilidade de materiais de brinquedos e jogos apropriados (GE= 

4,14 pontos; GC= 3,03 pontos; valor p=0,001);  

❖ Envolvimento materno com a criança (GE= 3,8 pontos; GC= 2,37 pontos; 

p<0,001);  

❖ Oportunidade de variação na estimulação diária (GE=3,26 pontos; 

GC=2,8 pontos; p=0,025).  

• Não houve diferença significativa entre os grupos nas subescalas:  

❖ Responsividade emocional e verbal da mãe (GC= 9,54 pontos; GE= 9,6 

pontos; p=0,513);  

❖ Organização do ambiente físico e temporal (GC= 4,37 pontos; GE= 4,4; 

p=0,836). 
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Assim, a hipótese de que os familiares que tiveram contato com a TE “História 

de Sofia” ofereceriam maior estimulação ao prestar o cuidado à sua criança nascida 

prematura foi confirmada. Quanto aos aspectos ambientais e familiares associados 

aos escores obtidos com o instrumento IT-HOME, eles variaram conforme a subescala 

do IT-HOME, como segue: 

Os seguintes aspectos influenciaram na pontuação da subescala - 

Envolvimento materno com a criança: 

❖ Presença de um segundo cuidador do lactente (p=0,008); 

❖ Algum membro da família, cuidador principal do lactente, ter realizado leitura 

de materiais específicos sobre desenvolvimento infantil e/ou cuidados com 

bebês (p=0,043); 

❖ Ter realizado curso de gestantes (p=0,039);  

❖ Frequentar unidade básica de saúde. (p=0,027);  

❖ A mãe verbalizar que realiza atividades prazerosas com o lactente 

(p=0,0014).    

Na subescala Responsividade Emocional e Verbal da mãe, os aspectos que 

influenciaram na pontuação foram:  

❖ A mãe ou o pai ter apresentado interesse no momento da entrega da TE 

(p=0,009);  

❖ Preparo do ambiente físico para a chegada do bebê (p=<0,001);  

❖ A mãe ter relatado aspectos mais positivos em relação aos cuidados do 

bebê (p=0,001). 

Apenas um aspecto influenciou na subescala Organização do ambiente físico 

e temporal:  

❖ Horas de sono materno (cor=0,301). 

Na subescala, Disponibilidade de materiais de brinquedos e de jogos 

apropriados, alguns aspectos se repetiram: 

❖ Leitura de materiais específicos sobre o desenvolvimento infantil e ou cuidados 

com bebês (p=0,019); 
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❖ Ter realizado curso de gestantes (p=0,026); 

❖ Frequentar unidade básica de saúde para vacinação (p=0,012); 

❖ Frequentar a igreja (p=0,042); 

❖ Realizar atividades prazerosas nas horas vagas (p=0,027).  

Na subescala, Ausência de restrição e punição, somente um aspecto 

influenciou: 

❖ Aleitamento materno exclusivo (p=0,042). 

Nenhuma variável familiar e/ou ambiental influenciou a subescala Oportunidade 

de Variação na Estimulação diária.  

A maior parte das mães gostou da TE devido à leitura fácil e à identificação 

com a história, além de ter utilizado o material como fonte de informações.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM 

O uso de tecnologias educacionais tem sido apontado como aliada para o 

enfermeiro que atua na assistência direta ao paciente. Porém, ainda existem lacunas 

em relação à verificação de efetividade de tais recursos, dado que a maior parte dos 

estudos finda na avaliação das TEs por especialistas. Nesse sentido, destaca-se a 

importância deste estudo, que permitiu trazer evidência científica sobre a efetividade 

da TE História de Sofia. 

Outro ponto de destaque é o tipo de estudo, ensaio pragmático, que ainda é 

pouco explorado na área da Enfermagem. Tal destaque refere-se não apenas ao 

caráter inovador da presente pesquisa, mas à percepção de que o delineamento 

pragmático é atraente para a profissão por permitir a aproximação do cenário real.  

Estes aspectos podem colocar a Enfermagem em destaque nas produções 

científicas de saúde, bem como na elaboração de tecnologias educacionais que 

abordem diversos temas na área da saúde, visto que a categoria profissional tem, no 

cerne da sua função, a ação educativa.  

Como limitações do presente estudo, apontam-se a não randomização, e o não 

cegamento das famílias participantes bem como da pesquisadora, o que pode ter 

influenciado positivamente nos resultados. A não randomização foi explicada no 

método e garantiu a composição dos grupos, como previsto. Além disso, observou-se 

similaridade nas características individuais e familiares entre os grupos, o que pode 

ser considerado um atenuante. O não cegamento pode induzir algum grau de prejuízo 

na identificação dos dados no momento da coleta, particularmente quanto à aplicação 

do HOME.  

Os resultados deste estudo evidenciaram que o contato dos cuidadores 

responsáveis pelos lactentes com a TE propiciou maior qualidade e quantidade de 

estímulos domiciliares, o que indica que a utilização dessa TE apresenta-se como uma 

ferramenta que auxilia na promoção do desenvolvimento infantil de lactentes nascidos 

prematuros, sustentando a recomendação de sua utilização nos serviços de saúde. 

Características familiares como: relatos de aspectos mais positivos em relação aos 
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cuidados com o bebê; leitura de materiais sobre DI e/ou cuidados com o bebê; realizar 

curso de gestantes; utilizar a UBS como recurso da comunidade para o cuidado com 

o bebê; e realizar atividades prazerosas que incluam o bebê, são aspectos que 

influenciaram no resultado do instrumento IT HOME..  

Quanto a sugestões para pesquisas futuras, recomenda-se estudos que 

avaliem esses lactentes em idades mais avançadas com o olhar focado ao 

desenvolvimento funcional, bem como a inclusão de ações educativas no pré-natal 

que preparem as famílias para a chegada do bebê com vistas ao desenvolvimento 

infantil.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - ARTIGO DE REVISÃO EM CONSTRUÇÃO 
 

Tecnologias educacionais e educação em saúde: Revisão integrativa da 
literatura 

 
Resumo 
Objetivo: Mapear e caracterizar as publicações sobre o uso de tecnologias 

educacionais na área da saúde e analisar os seus efeitos. Método: Revisão 

integrativa da literatura, nas bases CINAHL, Scopus, Web of Science e Pubmed, com 

a questão: Como as tecnologias educacionais têm contribuído para a educação em 

saúde? e os descritores: Educational Technology OR Teaching Materials AND Health 

Education. Resultados: analisaram-se 29 artigos, a maioria publicado por 

enfermeiros (55,2%), com abordagem qualitativa (58,6%), e objetivo de verificar o 

efeito do uso de tais materiais (55,2%). Grande parte foi considerada benéfica para o 

público alvo (37,9%), e boa, tanto para esse público, quanto para profissionais 

(27,6%). Conclusão: As TE são instrumentos positivos para a população-alvo e para 

os profissionais, porém destacamos a necessidade de utilizar esse público durante a 

construção desses materiais e realizar estudos que avaliem a efetividade das TE a 

longo prazo.  

 
Introdução 

A Educação em saúde tem como foco a promoção à saúde, portanto, vai além 

de repassar informações, visando apoiar a população para o alcance de melhores 

condições de saúde. Nesse sentido, é um processo dialógico, que deve utilizar 

práticas educativas que envolvam os sujeitos com objetivo de conscientização 

individual e coletiva da sociedade, por meio de construção/reconstrução do 

conhecimento e de habilidades de cuidado.1  

As Tecnologias Educacionais (TE), tem sido considerada por enfermeiros 

ferramenta que colabora para a educação e promoção de saúde. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, o uso desses materiais de apoio educativo melhora 

o acesso à informação e o autogerenciamento da saúde.2-4  

Evidências científicas demonstram contribuições ao utilizá-las no 

desenvolvimento de conhecimentos a familiares cuidadores, por meio da construção 
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de conhecimento em diferentes domínios de cuidados.5 Tais materiais aliam o 

conhecimento científico aos procedimentos técnicos, por meio da disseminação de 

informações referentes a promoção, manutenção e/ou recuperação da saúde.6  

Esses materiais são considerados como instrumentos a ser considerado no 

processo de promoção à saúde junto à população.7 Por isso, essa revisão teve como 

pergunta norteadora: Como as Tecnologias educacionais têm contribuído para a 

educação em saúde? 

Objetivos 

Mapear e caracterizar as publicações sobre o uso de tecnologias educacionais 

na área da saúde, e analisar seus efeitos.  

Método  

Revisão integrativa de literatura, elaborada em seis passos8 (Souza, Silva e 

Carvalho (2010), nos meses de julho a agosto de 2018. Foi realizada na biblioteca 

virtual da saúde, CINAHL, Scopus, Web of Science e Pubmed, utilizando os seguintes 

descritores e suas combinações, em língua inglesa e portuguesa: Educational 

Technology OR Teaching Materials AND Health Education. A busca foi orientada por 

uma bibliotecária, em reuniões para nortear o caminho da pesquisa. 

Os critérios de inclusão foram: artigos completos de livre acesso, disponíveis 

gratuitamente em língua inglesa, portuguesa ou espanhola que citavam no resumo o 

uso das tecnologias educacionais; foram excluídos os artigos que não expressavam 

o resultado do uso da tecnologia educacional, artigos duplicados nas bases, teses e 

dissertações. 

A primeira seleção partiu de 179 artigos (figura 1) e foi realizada por título e 

resumo, por duas pesquisadoras independentemente; foram incluídos todos os artigos 

selecionados duplamente, e os artigos selecionados por apenas uma das 

pesquisadoras foram avaliados em conjunto por ambas para decisão sobre a inclusão. 

Após a primeira seleção, realizou-se leitura na íntegra de 34 artigos; destes, 5 foram 

excluídos, pois não atenderam os objetivos da revisão.  
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Figura 1.  

Alguns artigos foram excluídos por não contemplarem os critérios de inclusão, 

bem como, por aparecerem em duplicidades nas bases de dados, à exemplo a BVS 

(13 artigos em duplicidade) e artigos idênticos que apareceram em bases de dados 

extintas, ocorreu na Scopus e Web of Science (8 artigos).  

Para coletar os dados dos artigos selecionados foi utilizado o instrumento 

validado por Ursi9 (2005), e incluídos dados sobre aspectos da tecnologia educacional 

estudada, buscando-se informações sobre sua construção e sobre a validação do 

material.  

Resultados 

Foram analisados na íntegra 29 artigos que respondiam à questão norteadora 

do estudo. O quadro 1 apresenta a caracterização dos artigos segundo: título, 

periódico e dados de indexação, e país.  

Título do artigo  Periódico / Ano País 

1 - A percepção das famílias sobre a 
cartilha "toda hora é hora de cuidar"  

O Mundo da Saúde. 
2010;34(1):36-42. 

Brasil  

2 - Análise aparente de tecnologia 
educativa para universitários sobre abuso 
sexual  

Psico-USF. 2015(20):2:349-
52. 

Brasil  

3 - Aplicação de tecnologia leve no pré-
natal: um enfoque na percepção das 
gestantes  

Rev Enferm UERJ. 
2013;21(esp.1):648-53. 

Brasil 

Encontra
-dos 179 
artigos

BVS: 59

Seleção 
final: 5

Scopus: 
25

Seleção 
final: 11

Web of 
Science: 

71

Seleção 
final: 10

Pubmed: 
20

Seleção 
final: 2

Cinahl: 
4

Seleção 
final: 1
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4 - Atuação dos pais na prevenção da 
hipertensão arterial - uma tecnologia 
educativa em saúde 

Cienc Saude Colet.  
2011;16(11):4385-94. 

Brasil 

5 - Avaliação da tecnologia educacional 
"cuidar de pessoas dependentes" por 
familiares cuidadores na mudança e 
transferência de pacientes e alimentação 
por sonda 

Rev Latino-Am 
Enfermagem. 
2016;24:e2774.  

Brasil  

6 - Blog for schoolchildren about people 
with disabilities: evaluation of learning  

Rev Rene. 2017;18(2):187-
94. 

Brasil 

7 - Construção e validação de material 
educativo para prevenção de síndrome 
metabólica em adolescentes  

Rev Latino-Am 
Enfermagem. 
2017;25:e2934. 

Brasil 

8 - Construção e validação de tecnologia 
educativa sobre cuidados com úlcera 
venosa  

Rev Esc Enferm USP. 
2016;50(2):309-316. 

Brasil 

9 - Creating and Vaidating educational 
material for patients undergoing 
orthognathic surgery 

Asian Nursing Research. 
2012;6:166e172. 

Brasil  

10 - Desenvolvimento de serious game 
como estratégia para promoção de saúde 
e enfrentamento da obesidade infantil  

Rev Latino-Am 
Enfermagem. 
2016;24:e2759. 

Brasil 

11 - Design of Interactive Cancer 
Education Technology for Latina 
Farmworkers 

Systems and Information 
Engineering Design 
Symposium (SIEDS). 2014. 

USA 

12 - Education and technology udes to 
improve the quality of life for people with 
diabetes mellitus type II  

J Multidiscip Healthc. 
2014;7:147-53. 

USA 

13 - Folheto educativo melhora o 
conhecimento de pais frente ao 
traumatismo alvéolo-dentário?  

Arq Odontol. 
2014;50(4):178-84. 

Brasil  

14 - Impact of actions of food and nutrition 
education program in a population of 
adolescents 

Rev Nutr. 2016;29(1):65-75. Brasil 

15 - Intervenção educativa com mães 
jovens: aquisição de saberes sobre 
cuidados da criança 

Acta Paul Enferm. 
2018;31(1):32-8. 

Brasil 

16 - It’s Your Game. Keep It Real: Delaying 
Sexual Behavior with an Effective Middle 
School Program  

J Adolesc Health. 
2010;46(2):169. 

EUA 

17 - Modelo explicativo popular e 
profissional das mensagens de cartazes 
utilizados nas campanhas de saúde  

Texto Contexto Enferm.  
2007;16(2):287-93. 

Brasil  

18 - O jogo educativo como estratégia de 
sensibilização para coleta de dados com 
adolescentes  

Rev Latino-Am 
Enfermagem. 2010;18(5). 

Brasil 

19- Randomized controlled trial comparing 
tailoring methods of multimedia-based fall 
prevention education for community-

Am J Occup Ther. 
2011;65(6):702-9. 

USA 
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dwelling older adults  

20 - Sexual Risk Avoidance and Sexual 
Risk Reduction Interventions For Middle 
School Youth: A Randomized Controlled 
Trial  

Adolesc Health. 
2012;50(3):279-88. 

EUA 

21 - Substance use and young people: the 
potential of technology  

J Psychiatr Ment Health 
Nurs. 2005;12:179-86. 

Inglaterra 

22 - Tecnologia educacional em saúde: 
contribuições para a enfermagem 
pediátrica e neonatal  

Esc Anna Nery. 
2011;15(1):190-6. 

Brasil  

23 - Tecnologia educacional inovadora 
para o empoderamento junto a idosos com 
diabetes mellitus 

Texto Contexto Enferm. 
2010;19(2):358-65. 

Brasil  

24 - Tecnologia para realização do 
autoexame ocular: comparação entre 
cartilha impressa e virtual  

Rev Esc Enferm USP. · 
2018;52:e03326. 

Brasil 

25 - The effects of an educational program 
on knowledge of breast cancer, early 
detection practices and health beliefs of 
nurses and midwives  

J Clin Nurs. 2010;19(15-
16):2363-71. 

Turquia 

26 - Validação de álbum seriado para a 
promoção do controle de peso corporal 
infantil 

Rev Latino-Am 
Enfermagem. 
2018;26:e2998. 

Brasil  

27 - Validação de jogo educativo sobre 
sexualidade para 
adolescentes  

J res fundam care online. 
2018;10(1):203-9. 

Brasil 

28 - Validação de simuladores realísticos 
para orientação sobre aleitamento 
materno: pesquisa quase-experimental 

Online Brazilian J Nur. 
2016;15(4):599. 

Brasil  

29 - Viva bem com uma estomia: relato de 
experiência sobre a elaboração de uma 
cartilha 

Rev enferm UFPE on line. 
2017;11(Supl. 5):2242-9. 

Brasil  

 
A categoria profissional que teve mais publicações nessa revisão foi a 

enfermagem com 16 (55,2%), seguido de artigos com publicações multiprofissionais, 

6 (20,7%); psicologia, nutrição e odontologia tiveram uma publicação cada, totalizando 

3 (10,3%), e 4 artigos não apresentaram claramente a categoria profissional dos 

autores 4 (13,8%). Em relação aos tipos dos estudos 17 (58,6%) foram de abordagem 

qualitativa, 11(36,9%) quantitativa e um (3,4%) de abordagem mista.  

Quanto aos objetivos, 16 (55,2%) artigos procuraram entender o resultado do 

uso das tecnologias educacionais, utilizando verbos como: efeito (4 - 13,3%), eficácia 

(3 - 10%), empoderamento (1 - 3,3%), uso (1 - 3,3%), avaliação (5 - 17,2%) e análise 

(2 - 6,8%). Dois (6,7%) procuraram verificar o resultado do uso mediante comparação 

de tecnologias educacionais; três (10%) dos que objetivaram validar a tecnologia 
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educacional, também tiveram como objetivo a construção do material; três (10%) 

apresentaram apenas a construção; quatro (13,3%) apenas a validação, um dos 

estudos apresentou como objetivo tanto desenvolver quanto avaliar o uso das 

tecnologias educacionais 1 (3,3%).  

Em relação aos artigos que tiveram como objetivo construção e/ou validação e 

desenvolvimento e avaliação da TE em questão, apenas nove (31%) artigos 

descreveram como a validação foi sistematizada, seis (20%) relataram uso de 

questões para realizar a validação, porém sem detalhes, e três (10%) descreveram 

que utilizaram Delphi e Likert10. 

No total dos artigos , vinte e nove (100%), encontramos a descrição de 

validação da TE realizada, por juízes em doze  (41,4%) e pelo público alvo dezenove 

(65,5%), em relação ao tipo de validação a aparência aparece em onze (37,9%) e o 

conteúdo vinte e duas (75,8). 

Em relação os resultados dos estudos expostos nos artigos analisados, oito 

(27,6%) artigos apresentaram como efeito o uso das TE ser benéfico tanto para o 

público alvo, pois esses apresentaram melhorias em relação a promoção da saúde, 

quanto para os profissionais, pois a TE os auxiliaram na transmissão de informações 

a população.   

Duas (6,9%) TE foram avaliadas com efeito positivo pelo público-alvo, e ao 

contrário pelos profissionais que tiveram contato com ela na posição de juízes. A 

maioria dos estudos trouxeram apenas os efeitos do uso sob a população alvo onze 

(37,9%) e foram demonstrados como positivos.  

Um número considerável de estudos não apresentou a opinião ou o efeito da 

TE pelo público alvo (5 - 17,2%), apenas a opinião do profissional da saúde como 

validador do instrumento, sendo que esses avaliaram como benéfico ao público alvo. 

Os efeitos de (3 - 10,3%) TE não foram avaliadas positivamente tanto pela população-

alvo quanto pelos profissionais.    

Discussão 
De modo geral esse estudo mostrou que as TE são ferramentas importantes 

como estratégia de educação em saúde para a população de modo geral, afinal, 

poucos artigos analisados trouxeram aspectos negativos em relação a promoção à 

saúde. 

Podemos considerar que ter maiores publicações na temática estudada pela 

categoria profissional da enfermagem pode estar diretamente ligado ao cotidiano 
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dessa atuação, pois, tal categoria desenvolve ações nas diversas áreas das 

instituições de saúde e da comunidade, como educador.11  

Observamos com esse estudo a crescente inclusão do público-alvo na 

construção e validação das TE, mas ainda não é regra essa participação, como 

podemos constatar, o que deveria ser, afim de que as informações sejam 

contextualizadas ao seu meio cultural e suas necessidades cognitivas.12 

Outro aspecto que reafirma a colocação acima é pelo fato de que nas 

validações e/ou construções desses materiais, a opinião de juízes ou experts 

divergem da opinião do público-alvo, esse resultado sugere que os profissionais não 

conseguem acessar as necessidade de seus cliente o que coloca em risco o objetivo 

de educar em saúde por meio desses instrumentos. 

Vale a pena destacar que dentre os tipos de estudos, os qualitativos são mais 

utilizados, seguido dos estudos quantitativos, destes os pré e pós-testes são os de 

escolha, sendo que os que apresentam resultados mais favoráveis são aqueles 

aplicados logo após a intervenção, e aqueles em o pós teste foi aplicado após mais 

de 30 dias de realizadas as intervenção não obtiveram resultados positivos. Sendo 

assim, observa-se a necessidade de testar o impacto das TE a longo prazo e por meio 

de comparações entre orientações padronizadas e com o uso desse novo 

instrumento. 

Conclusão 

As TE apresentaram-se como aliadas na educação em saúde da população 

nessa revisão, pois elas se mostraram efetivas no cotidiano das pessoas. Ressalta-

se a importância do público-alvo ser uma regra no processo de construção desses 

materiais. A categoria profissional da enfermagem surge como atores principais nessa 

estratégia, mas tendo esse instrumento impacto tão positivo a sugestão da elaboração 

desses materiais pela multidisciplinariedade e a realização de estudos que verifiquem 

o impacto deste material a longo prazo e em comparação a estratégias já utilizadas 

faz-se necessária.  
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS RECÉM-NASCIDOS E 
SUAS FAMÍLIAS  

 

Instrumento de Coleta de Dados. Caracterização das famílias 
 
A gravidez foi planejada? 
SIM 
NÃO 
Quantas consultas você realizou no pré-natal? 
 
 Quantos filhos você tem? 
 
Eles convivem com o bebê? 
SIM 
NÃO 
 
Como está a alimentação do bebê? 
Aleitamento materno exclusivo 
Aleitamento materno com complemento de fórmula 
Oferta de fórmula 
Outros 
 
Quantas horas a mãe consegue dormir por dia? 
 
Quais são os principais familiares responsáveis pelo cuidado do bebê? 
 
 
Qual a profissão deles? 
 
 
Quantos anos eles têm de estudo? 
 
 
Qual a principal ocupação deles? 
 
Houve preparo para a chegada do bebê? 
SIM 
NÃO 
Se sim como? 
Orientações do obstetra 
Leitura de materiais específicos 
Realização de cursos 
OUTROS 
Como você se sente em relação aos cuidados do bebê? 
Relatado aspectos mais positivos 
Relatado aspectos mais negativos 
Relatados tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos 
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Aspecto para a escolha da questão acima: 
 
 
Vocês utilizam algum dos serviços da comunidade? 
SIM 
NÃO 
Qual? 
 
Vocês mantêm algum tipo de relação significativa com outras pessoas (rede de 
apoio):  
SIM 
NÃO 
 
 
Realizam atividades prazerosas nas horas vagas que envolve o lactente? 
 
 
 
O bebê apresenta alguma morbidade? 
 
 
 
O bebê necessitou de internação hospitalar após a alta da UTI Neonatal?  
 
 
 
Os pais demonstraram interesse na entrega pela tecnologia educacional? 
(Aplicável apenas ao GE) 
SIM 
NÃO 
Relataram espontaneamente algum aspecto da tecnologia educacional durante 
a visita? (Aplicável apenas ao GE) 
SIM  
NÃO 
Os pais fizeram a leitura da tecnologia educacional? (Aplicável apenas ao GE) 
SIM 
NÃO 
Os pais relataram que buscam informações na tecnologia educacional para 
prestar cuidado ao bebê? 
SIM  
NÃO 
Os pais gostaram da TE? 
SIM 
NÃO 
Aspectos relatados por eles em relação a pergunta anterior: 
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APÊNDICE 3 - MATRIZ DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES DA TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL 

Quadro 4 - Relação entre o instrumento de coleta IT-HOME e a matriz de conhecimentos 
e habilidades propostos pela tecnologia educativa: a História de Sofia 

Subescalas (IT-HOME) 
Matriz de conhecimentos e habilidades propostos 

pela tecnologia educativa: 
 A História de Sofia  

Responsividade emocional 
e verbal da Mãe 

Objetivo: Verificar as 
interações comunicativas e 
afetivas entre o cuidador e 
a criança. 

Familiar cuidador: 

• Entende que para criança desenvolver há 
necessidade de interação constante, cuidado 
sustentador e que o afeto é elemento fundamental 
neste processo; 

• Age com afeto durante todos os momentos de 
interação com a criança; 

• Interage sempre, observa e procura conhecer a 
criança; 

• Está sempre presente na vida da criança, não 
deixa de interagir devido ao medo ou insegurança. 

Ausência de punição e 
restrição 

Objetivo: Verifica as 
maneiras utilizadas pelo 
cuidador para disciplinar a 
criança. 

Familiar Cuidador: 

• Orienta limites e disciplina na hora certa;  

• Não é violento com a criança para ela saber o que 
pode fazer e o que não pode fazer.  

Organização do ambiente 
físico e temporal. 

Objetivo: Verificar a rotina 
da criança dentro do 
contexto familiar e quais 
espaços e objetos são 
destinados a criança. 

Familiar cuidador: 

• Entende que o ambiente pode influenciar o 
desenvolvimento da criança; 

• Percebe e/ou verbaliza que a criança está ativa 
em seu desenvolvimento; 

• Aproveita os períodos em que a criança está 
desperta para interagir, como na alimentação e 
higiene; 

• Observa os sinais da criança durante as 
atividades; 

• Deixa a criança livre no espaço seguro para 
explorar; 

• Oferece oportunidade para a criança brincar com 
outras crianças e escolher seus brinquedos;  

• Coloca na criança vestimentas que facilitam o 
movimento; 

• Deixa a criança livre para praticar as habilidades 
no seu ritmo. 

Disponibilidade de 
materiais e brinquedos e 

jogos apropriados. 
Objetivo: Verificar e 
relacionar de acordo com 
a idade da criança a 

Familiar cuidador:  

• Entende que ambientes desafiadores têm vários 
estímulos e são importantes para o 
desenvolvimento da criança; 
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Subescalas (IT-HOME) 
Matriz de conhecimentos e habilidades propostos 

pela tecnologia educativa: 
 A História de Sofia  

variedade e os tipos de 
brinquedos que estão 
disponíveis. 

• Oferece variedade de brinquedos e brincadeiras, 
como por exemplo, objetos domésticos seguros 
para ela mexer e explorar; 

• Respeita o tempo suficiente para a criança 
exercitar suas brincadeiras e do seu jeito, isto é, 
sem apressá-la nem querer estabelecer a forma 
certa de brincar. 

Envolvimento dos pais 
com a criança. 

Objetivo: Verificar a 
qualidade e quantidade de 
interação que a criança 
recebe do cuidador 
principal. 

Familiar cuidador: 

• Entende que o desenvolvimento pode ser 
estimulado pela família através de massagem, 
conversas, brinquedos apropriados para faixa 
etária, mudanças de postura, movimentação, 
leitura, música, convívio com outras crianças e 
adultos;  

• Compreende que existem áreas do 
desenvolvimento e que nas atividades do dia a dia, 
consegue perceber a criança aprendendo e 
evoluindo; 

• Percebe as habilidades que a criança adquiriu e 
as que ainda vai adquirir; 

• Brinca com a criança; 

• Estimula o desenvolvimento da criança e relata o 
que faz.  

Oportunidade de variação 
na estimulação diária. 

Objetivo: Verificar as 
oportunidades que são 
oferecidas a criança de 
interações sociais além do 
contato com a mãe. 

Familiar cuidador: 

• Entende que existem áreas do desenvolvimento e 
consegue perceber que a criança está evoluindo 
nas atividades do dia a dia; 

• Oferece experiências variadas para criança, como 
tempo com a família, com os amigos, com os 
brinquedos e jogos, atividades recreativas e 
muitas horas de liberdade para fazerem o que 
quiserem. 

Fonte: A autora 
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APÊNDICE 4 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, Jamile Gregorio Morelo, enfermeira e aluna do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP), sob a supervisão da Prof.ª Dr.ª Maria De 
La Ó Ramallo Veríssimo, convidamos o(a) Sr.(a) para participar da pesquisa intitulada como 
voluntário(a) da pesquisa que estamos desenvolvendo, que é intitulada “Efetividade de uma 
tecnologia educativa sobre a estimulação domiciliar de lactentes nascidos prematuros: ensaio 
clínico, não randomizado”.  

Esta pesquisa visa saber se os familiares responsáveis pelo cuidado do seu bebê que 
nasceu prematuro estimula esse bebê mais e de melhor forma. Iremos comparar familiares 
que receberam um pequeno livro (tecnologia educativa) que tem como título “A História de 
Sofia Batalhas e Conquistas da família no cuidado e desenvolvimento da criança prematura” 
com familiares que não receberam o pequeno livro.  

Queremos realizar este estudo, pois outros estudos já mostraram que muitos familiares 
desses bebês, ao receberem alta da unidade de terapia intensiva neonatal, falam da 
necessidade e importância de receberem algumas orientações particulares para o cuidado e 
desenvolvimento dos bebês prematuros, e estas informações estão presentes neste pequeno 
livro.  

A pesquisa será realizada em uma visita domiciliar em que iremos observar o bebê e 
fazer algumas perguntas sobre o nascimento do bebê e as rotinas de cuidado no domicílio; 
se a/o senhor(a) se sentir desconfortável em responder qualquer pergunta que seja feita por 
relembrar alguma situação difícil para a criança ou para a família, não precisará responder.  

Teremos dois grupos de famílias, um deles chamaremos de grupo experimental, serão 
aqueles que receberam o pequeno livro na alta hospitalar do seu bebê e o outro chamaremos 
de grupo controle, que é formado pelas famílias que não receberam o pequeno livro, porque 
tiveram alta antes do início da distribuição dele.  

O grupo controle receberá no final da visita domiciliar o pequeno livro e todas as 
informações que o grupo experimental recebeu na alta hospitalar sobre seu conteúdo. 

A visita domiciliar terá duração de 40 a 60 minutos, será agendada em dia e horário 
combinado com o senhor(a) que seja mais oportuno para toda família, sem alterar a rotina de 
vocês, o que minimiza possíveis desconfortos.  

Os dados que serão coletados na visita domiciliar irão nos ajudar a entender se o 
pequeno livro ajudou as famílias a cuidarem de seus bebês com maior quantidade e qualidade 
de práticas que beneficiam o desenvolvimento infantil.   

A visita domiciliar pode causar certo grau de desconforto, tendo em vista que o cuidado 
de um bebê é bastante intenso, por isso, queremos deixar claro que se isso acontecer o 
senhor(a) tem o direito de sair da pesquisa e tirar seu consentimento a qualquer momento, 
sem que isso lhe acarrete prejuízo de qualquer espécie.  

Acreditamos que a participação neste estudo tem como benefício apoiar a construção 
de autonomia do familiar responsável pelos cuidados do bebê para oferecer cuidados 
domiciliares que promovem o desenvolvimento infantil. Os resultados obtidos também 
poderão nos ajudar a orientar melhor outras famílias.  

Além disso, o risco de divulgação da identidade da senhora e de sua família é 
eliminado pela garantia e manutenção do anonimato e sigilo quanto às informações 
confidenciais envolvidas, garantindo assim, absoluta privacidade durante todas as fases da 
pesquisa.  

Tomaremos todo cuidado necessário com os resultados obtidos no estudo, eles serão 
utilizados exclusivamente para fins científicos, como a elaboração de um trabalho de mestrado 
em cuidado em saúde, e apresentação em congresso e periódicos científicos da área da 
saúde, sem identificação dos bebês e das famílias. As respostas serão analisadas em 
conjunto com as de outros participantes.  

Ressaltamos que sua participação é voluntária, e estaremos disponíveis para 
esclarecer dúvidas ou informações sobre o andamento da pesquisa, até mesmo após o 
encerramento ou interrupção da mesma.  



Apêndices 99 

Esta pesquisa não possui financiamento. Não haverá custo e nem remuneração pela 
sua participação, mas, caso haja alguma despesa por causa da participação na pesquisa, o 
valor gasto será ressarcido. Haverá indenização para eventuais danos decorrentes da 
pesquisa comprovados legalmente.  

Lembramos que como documento legal este termo deve ser assinado, por ambas as 
partes, em duas vias e rubricado em todas as páginas, sendo que uma via ficará convosco a 
e a outra com a pesquisadora.   

Deixamos registrado aqui também que o (a) senhor(a) tem total liberdade para pensar 
e consultar, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-la na tomada 
de decisão em assinar este termo livre e esclarecido, e da mesma forma o (a) senhor (a) tem 
total liberdade em recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 
pesquisa, sem penalização alguma.  

Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre o andamento da pesquisa, a 
pesquisadora poderá ser encontrada, em qualquer etapa do estudo, no endereço, Av. Dr. 
Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – Cerqueira Cesar – São Paulo/SP CEP – 05403-000, pelo 
telefone a cobrar (11) 98666-6379, com atendimento 24 horas, ou e-mail 
jamilemorelo@gmail.com.   

Para alguma consideração ou dúvida sobre aspectos éticos dessa pesquisa, poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem da 
USP, situado no mesmo endereço citado, ou no telefone (11) 3061-8858 e e-mail: 
cepee@usp.br, ou no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital e Maternidade REDE D´OR 
São Luiz, que está situado no endereço: Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95 – Vila 
Nova Conceição, São Paulo/SP CEP:04544-000.  

Ressaltamos que o comitê de ética é responsável pela avaliação e acompanhamento 
dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos.  

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução n. 466, de 12 de 
dezembro de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 
envolvendo seres humanos, e está na registrada na plataforma virtual de Registro Brasileiro 
de Ensaios Clínicos.  

 
 
São Paulo, ____________ de ________________ de ____________ 

                           
 
__________________________________________________________ 
Nome do(a) participante/ familiar responsável pelos cuidados da criança 
 
__________________________________________________________ 
Assinatura do(a) participante/familiar responsável pelos cuidados da criança 
 
Como pesquisador, declaro ter realizado todas as orientações necessárias. 
__________________________________________________________ 

Jamile Gregorio Morelo 
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APÊNDICE 5 - RESULTADOS DAS VARIÁVEIS FAMILIARES E AMBIENTAIS 

QUE NÃO APRESENTARAM ASSOCIAÇÕES COM OS ESCORES DO IT-HOME 

 

Tabela 5 - Variáveis ambientais e familiares que não influenciaram na subescala 
Responsividade Emocional e Verbal da Mãe. São Paulo, 2019.   

Variáveis Familiares e Ambientais P valor 

Número de consultas de pré-natal (N=70) 0,189* 

Número de irmãos (N=70) 0,857* 

Horas de sono materno (N=70) 0,097* 

Escolaridade do principal cuidador (N=70) 0,814* 

Escolaridade do segundo principal cuidador (N=70) 0,769* 

Gravidez planejada (N=70) 0,294** 

Tipo de alimentação (N=70) 0,349**** 

Ter realizado a leitura da TE (N=35) 0,619** 

Ter relatado gostar da TE (N=35) 0,795** 

Ter relatado buscar informações na TE (N=35) 0,317** 

Ter falado espontaneamente sobre a TE (N=35) 0,571** 

Ter um segundo principal cuidador (N=70) 0,095**** 

Ter relatado se preparar para a chegada do bebê (N=70) 0,179****** 

Realizar leitura sobre a gestação como um preparo (N=70) 0,777** 

Realizar leitura sobre DI ou cuidados com bebê como um preparo (N=70) 0,214** 

Realizar curso de gestantes como um preparo (N=70) 0,136** 

Relatos negativos em relação aos cuidados com o bebê (N=70) 0,639****** 

Participar de grupos de pessoas que falam sobre cuidados com bebês (N=70) 0,149** 

Relatar terem rede de apoio para o cuidado do bebê (N=70) 0,725** 

Realizar atividades de lazer com o bebê (N=70) 0,129** 

Utilizar a UBS como um recurso da comunidade que auxilia no cuidado ao 
lactente (N=70) 0,057** 

Fonte: A autora 
* Spearman's rank correlation rho 
**Wilcoxon-Mann-Whitney test 
***Two Sample t-test 
****Kruskal-Wallis rank sum test 
*****One-way ANOVA 
******Brunner-Munzel test 
*******Welch Two Sample t-test 
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Tabela 6 - Variáveis ambientais e familiares que não influenciaram na subescala Ausência 
de Punição e Restrição. São Paulo, 2019. 

Variáveis Familiares e Ambientais p valor 

Número de consultas de pré-natal (N=70) 0,132* 

Número de irmãos (N=70) 0,299* 

Horas de sono materno (N=70) 0,281* 

Escolaridade do principal cuidador(N=70) 0,574* 

Escolaridade do segundo principal cuidador (N=70) 0,856* 

Gravidez planejada (N=70) 0,59** 

Interesse pela entrega da TE 0,393** 

Ter realizado a leitura da TE (N=35) 0,177** 

Ter relatado gostar da TE (N=35) 0,213** 

Ter relatado buscar informações na TE (N=35) 0,458** 

Ter falado espontaneamente sobre a TE (N=35) 0,08** 

Ter um segundo principal cuidador (N=70) 0,381**** 

Ter relatado se preparar para a chegada do bebê (N=70) 0,777** 

Realizar leitura sobre a gestação como um preparo (N=70) 0,627** 

Realizar leitura sobre DI ou cuidados com bebê como um preparo (N=70) 0,218****** 

Realizar curso de gestantes como um preparo (N=70) 0,732** 

Realizar alterações no ambiente como um preparo (N=70) 0,102** 

Relatos positivos em relação aos cuidados com o bebê (N=70) 0,308** 

Relatos negativos em relação aos cuidados com o bebê (N=70) 0,291** 

Utilizar UBS como recursos da comunidade no cuidado com o bebê (N=70) 0,385** 

Participar de grupos de pessoas que falam sobre cuidados com bebês (N=70) 0,813** 

Relatar terem rede de apoio para o cuidado do bebê (N=70) 0,295** 

Realizar atividades de lazer com o bebê (N=70) 0,382** 

Fonte: A autora 
* Spearman's rank correlation rho 
**Wilcoxon-Mann-Whitney test 
***Two Sample t-test 
****Kruskal-Wallis rank sum test 
*****One-way ANOVA 
******Brunner-Munzel test 
*******Welch Two Sample t-test 
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Tabela 7 - Variáveis ambientais e familiares que não influenciaram na subescala 
Organização do Ambiente Físico e Temporal. São Paulo, 2019. 

Variáveis Familiares e Ambientais p valor 

Número de consultas de pré-natal (N=70) 0,052* 

Número de irmãos (N=70) 0,981* 

Escolaridade do principal cuidador (N=70) 0,138* 

Escolaridade do segundo principal cuidador (N=70) 0,127* 

Gravidez planejada (N=70) 0,39** 

Tipo de alimentação (N=70) 0,077***** 

Interesse pela entrega da TE (N=35) 0,097** 

Ter realizado a leitura da TE (N=35) 0,636** 

Ter relatado gostar da TE (N=35) 0,474** 

Ter relatado buscar informações na TE (N=35) 0,418****** 

Ter falado espontaneamente sobre a TE (N=35) 0,958** 

Ter um segundo principal cuidador (N=70) 0,883**** 

Ter relatado se preparar para a chegada do bebê (N=70) 0,354** 

Realizar leitura sobre a gestação como um preparo (N=70) 0,219** 

Realizar leitura sobre DI ou cuidados com bebê como um preparo (N=70) 0,565** 

Realizar curso de gestantes como um preparo (N=70) 0,892** 

Realizar alterações no ambiente como um preparo (N=70) 0,370** 

Relatos positivos sobre cuidados com o bebê (N=70) 0,635** 

Relatos negativos em relação aos cuidados com o bebê (N=70) 0,685** 

Utilizar UBS como recursos da comunidade no cuidado com o bebê (N=70) 0,960** 

Participar de grupos de pessoas que falam sobre cuidados com bebês (N=70) 0,883** 

Relatar terem rede de apoio para o cuidado do bebê (N=70) 0,252** 

Realizar atividades de lazer com o bebê (N=70) 0,078****** 

Número de consultas de pré-natal (N=70) 0,052* 

Fonte: A autora 
* Spearman's rank correlation rho 
**Wilcoxon-Mann-Whitney test 
***Two Sample t-test 
****Kruskal-Wallis rank sum test 
*****One-way ANOVA 
******Brunner-Munzel test 
*******Welch Two Sample t-test 
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Tabela 8 - Variáveis ambientais e familiares que não influenciaram na subescala 
Disponibilidade de Materiais Brinquedos e Jogos Apropriados. São Paulo, 2019. 

Variáveis Familiares e Ambientais p valor 

Número de consultas de pré-natal (N=70) 0,801* 

Horas de sono materno (N=70) 0,865* 

Escolaridade do principal cuidador (N=70) 0,223* 

Escolaridade do segundo principal cuidador (N=70) 0,695* 

Gravidez planejada (N=70) 0,329*** 

Tipo de alimentação (N=70) 0,526***** 

Interesse pela entrega da TE (N=35) 0,743** 

Ter realizado a leitura da TE (N=35) 0,761** 

Ter relatado gostar da TE (N=35) 0,441** 

Ter relatado buscar informações na TE (N=35) 0,523** 

Ter falado espontaneamente sobre a TE (N=35) 0,987** 

Ter um segundo principal cuidador (N=70) 0,162**** 

Ter relatado se preparar para a chegada do bebê (N=70) 0,152** 

Ter relatado aspectos mais positivos sobre os cuidados com o bebê (N=70) 0,056** 

Realizar leitura sobre a gestação como um preparo (N=70) 0,239** 

Relatos negativos em relação aos cuidados com o bebê (N=70) 0,592** 

Participar de grupos de pessoas que falam sobre cuidados com bebês (N=70) 0,788** 

Relatar terem rede de apoio para o cuidado do bebê (N=70) 0,160** 

Fonte: A autora 
*Spearman's rank correlation rho 
**Wilcoxon-Mann-Whitney test 
***Two Sample t-test 
****Kruskal-Wallis rank sum test 
*****One-way ANOVA 
******Brunner-Munzel test 
*******Welch Two Sample t-test 
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Tabela 9 - Variáveis ambientais e familiares que não influenciaram na subescala 
Envolvimento dos Pais com a Criança. São Paulo, 2019. 

Variáveis Familiares e Ambientais p valor 

Número de consultas de pré-natal (N=70) 0,952* 

Número de irmãos (N=70) 0,061* 

Horas de sono materno (N=70) 0,947* 

Escolaridade do principal cuidador (N=70) 0,945* 

Escolaridade do segundo principal cuidador (N=70) 0,366* 

Gravidez planejada (N=70) 0,245** 

Tipo de alimentação (N=70) 0,425**** 

Interesse pela entrega da TE (N=35) 0,518** 

Ter realizado a leitura da TE (N=35) 0,274** 

Ter relatado gostar da TE (N=35) 0,663** 

Ter relatado buscar informações na TE (N=35) 0,428** 

Ter falado espontaneamente sobre a TE (N=35) 0,567** 

Ter relatado se preparar para a chegada do bebê (N=70) 0,362** 

Realizar leitura sobre a gestação como um preparo (N=70) 0,785** 

Realizar alterações no ambiente como um preparo (N=70) 0,421** 

Relatos positivos sobre cuidados com o bebê (N=70) 0,149** 

Relatos negativos em relação aos cuidados com o bebê (N=70) 0,677** 

Participar de grupos de pessoas que falam sobre cuidados com bebês (N=70) 0,902** 

Relatar terem rede de apoio para o cuidado do bebê (N=70) 0,257** 

Fonte: A autora 
*Spearman's rank correlation rho 
**Wilcoxon-Mann-Whitney test 
***Two Sample t-test 
****Kruskal-Wallis rank sum test 
*****One-way ANOVA 
******Brunner-Munzel test 
*******Welch Two Sample t-test 
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Tabela 10 - Variáveis ambientais e familiares que não influenciaram na subescala 
Oportunidade de Variação na Estimulação Diária. São Paulo, 2019. 

Variáveis Familiares e Ambientais p valor 

Número de consultas de pré-natal (N=70) 0,390* 

Número de irmãos (N=70) 0,113* 

Horas de sono materno (N=70) 0,228* 

Escolaridade do principal cuidador (N=70) 0,365* 

Escolaridade do segundo principal cuidador (N=70) 0,510* 

Gravidez planejada (N=70) 0,682** 

Tipo de Alimentação (N=70) 0,881**** 

Ter realizado a leitura da TE (N=35) 0,072** 

Ter relatado gostar da TE (N=35) 0,216** 

Ter relatado buscar informações na TE (N=35) 0,391** 

Ter falado espontaneamente sobre a TE (N=35) 0,399** 

Ter um segundo principal cuidador (N=70) 0,219**** 

Realizar leitura sobre a gestação como um preparo (N=70) 0,629** 

Realizar leitura sobre DI ou cuidados com bebê como um preparo (N=70) 0,725** 

Realizar curso de gestantes como um preparo (N=70) 0,992** 

Realizar algum tipo de preparo para a chegada do lactente (N=70) 0,052** 

Realizar alterações no ambiente como um preparo (N=70) 0,938****** 

Relatos positivos sobre cuidados com o bebê (N=70) 0,659** 

Relatos negativos em relação aos cuidados com o bebê (N=70) 0,461** 

Utilizar UBS como recursos da comunidade no cuidado com o bebê (N=70) 0,555** 

Participar de grupos de pessoas que falam sobre cuidados com bebês (N=70) 0,827** 

Relatar terem rede de apoio para o cuidado do bebê (N=70) 0,132** 

Realizar atividades de lazer com o bebê (N=70) 0,406** 

Fonte: A autora 
*Spearman's rank correlation rho 
**Wilcoxon-Mann-Whitney test 
***Two Sample t-test 
****Kruskal-Wallis rank sum test 
*****One-way ANOVA 
******Brunner-Munzel test 
*******Welch Two Sample t-test 
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Tabela 11 - Variáveis ambientais e familiares que não influenciaram escore total do IT-
HOME. São Paulo, 2019. 

Variáveis Familiares e Ambientais p valor 

Número de consultas de pré-natal (N=70) 0,634* 

Horas de sono materno (N=70) 0,174* 

Escolaridade do principal cuidador (N=70) 0,533* 

Escolaridade do segundo principal cuidador (N=70) 0,439* 

Gravidez planejada (N=70) 0,314** 

Interesse pela entrega da TE (N=70) 0,768*** 

Ter realizado a leitura da TE (N=35) 0,616*** 

Ter relatado gostar da TE (N=35) 0,666*** 

Ter relatado buscar informações na TE (N=35) 0,275*** 

Ter falado espontaneamente sobre a TE (N=35) 0,857******* 

Ter um segundo principal cuidador (N=70) 0,131***** 

Tipo de alimentação 0,801***** 

Ter relatado se preparar para a chegada do bebê (N=70) 0,130*** 

Realizar leitura sobre a gestação como um preparo (N=70) 0,818*** 

Realizar curso de gestantes como um preparo (N=70) 0,053 

Realizar alterações no ambiente como um preparo (N=70) 0,522*** 

Relatos positivos sobre cuidados com o bebê (N=70) 0,007 

Relatos negativos em relação aos cuidados com o bebê (N=70) 0,276*** 

Participar de grupos de pessoas que falam sobre cuidados com bebês (N=70) 0,807*** 

Relatar terem rede de apoio para o cuidado do bebê (N=70) 0,169*** 

Fonte: A autora 
*Spearman's rank correlation rho 
**Wilcoxon-Mann-Whitney test 
***Two Sample t-test 
****Kruskal-Wallis rank sum test 
*****One-way ANOVA 
******Brunner-Munzel test 
*******Welch Two Sample t-test
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ANEXOS 

ANEXO 1 - HISTÓRIA DE SOFIA - BATALHAS E CONQUISTAS DA FAMÍLIA NO 

CUIDADO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA PREMATURA 
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ANEXO 2 – FOLHA DE REGISTRO – HOME – 0-3 ANOS 
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ANEXO 3 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM DA USP 
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ANEXO 4 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DO HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO LUIS 
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