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Silva LA. O impacto de um programa de visitas domiciliares no ambiente de cuidado 
de mães adolescentes e seus bebês – uma análise comparativa [dissertação]. São 
Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2020. 

RESUMO 

Introdução: Existem fortes evidências que associam ambiente e desenvolvimento 

infantil (DI) na primeira infância e justificam a relevância de estudos sobre as 

características do ambiente com o objetivo de compreendê-lo e, assim, intervir sobre 

o DI. Ambientes físico e socialmente empobrecidos, bem como a ausência de 

estimulação e brincadeiras, limitam a oportunidade da criança de interagir com o meio 

em que vive. Crianças de classes econômicas mais baixas crescem e se desenvolvem 

frequentemente em ambientes de privação de espaço e estimulo. Modificar esses 

cenários e torná-los ambientes capazes de promover o DI é um desafio. Por essa 

razão, o Programa Jovens Mães Cuidadoras (PJMC) é uma proposta de assistência 

que tem como foco a promoção de práticas parentais positivas voltadas para mães 

adolescentes e que vivem em situação de vulnerabilidade social. Objetivo: Avaliar os 

resultados do PJMC no âmbito do ambiente domiciliar de cuidado à criança, utilizando 

o Inventário IT-HOME. Método: Estudo  de natureza exploratória, descritiva, centrada 

no ambiente domiciliar de 80 mães adolescentes e seus bebês acompanhados pelo 

PJMC, randomizadas 40 para o grupo intervenção (GI) e 40 para o grupo controle 

(GC). Os dados foram coletados através de avaliações periódicas (3, 6, 12 e 24 meses 

de vida da criança) utilizando o Inventário IT-HOME como instrumento, armazenados 

na plataforma REDCap e trabalhados com os softwares RStudio, versão 1.2.1335; R, 

versão 3.60: GUI 1.70 El Capitan Build e Excel, versão 16.16.3. Sendo assim, foram 

realizadas análises descritiva e comparativa dos dados com cálculo de escore geral e 

das sub escalas do inventário IT-HOME, para os grupos Intervenção e Controle. Os 

dados sociodemográficos escolaridade da mãe, assim como presença de parceiro, 

foram avaliados para verificar sua influência na comparação de resultados do 

inventário IT-HOME entre GC e GI. Resultados: Apesar da diferença entre os grupos 

não ser estatisticamente significativa na maioria das analises, este estudo mostrou 

resultados positivos da intervenção do PJMC. Desse modo, os dados sugerem que o 

PJMC precisa sofrer adequações na abordagem do período de 13 a 24 meses para 

que seja mais efetiva na manutenção da qualidade do ambiente. Outro dado 

importante, a presença de companheiro materno pode ter relação estatisticamente 



 

 

significativa com o desempenho do grupo intervenção no Inventário IT-HOME: para 

Escore Total e sub escore Disponibilidade de Materiais de Brinquedos e Jogos 

apropriados aos 6 meses; Responsividade Emocional e Verbal do Cuidador aos 12 

meses; e, Oportunidade de Variação na Estimulação Cotidiana aos 24 meses de vida 

do bebê. Enquanto isso, escolaridade materna pode ter relação, estatisticamente 

significante, com o desempenho do grupo intervenção no Inventário IT-HOME para 

Escore Total, sub escores Responsividade Emocional e Verbal do cuidador e 

Disponibilidade de Materiais de Brinquedos e Jogos apropriados aos 6 meses de vida 

do bebê. O número de visitas recebidas teve fraca associação com a qualidade do 

ambiente, assim como a rotatividade de enfermeira visitadora não mostrou impacto 

sobre o mesmo. Conclusão: Os resultados mostram um discreto impacto das ações 

desenvolvidas pelo PJMC na qualidade do ambiente das famílias assistidas. Contudo, 

talvez sejam necessárias algumas adaptações culturais para que o Inventário IT-

HOME possa apreender com fidelidade a realidade das periferias brasileiras e ser 

mais sensível a proposta do PJMC. Além disso, quando se trabalha com condições 

de vulnerabilidade severa torna-se muito desafiador medir impactos a curto prazo, 

pois a instabilidade da situação financeira e social muitas vezes faz com que a 

construção de um ambiente domiciliar favorável ao desenvolvimento infantil seja lenta 

e sua manutenção delicada. 

Palavras-chave: Saúde Ambiental. Desenvolvimento Infantil. HOME. Saúde da 
Família. Cuidados de Enfermagem. 

 

 



 

 

Silva LA. The impact of a home visiting program on the care environment of adolescent 
mothers and their babies - a comparative analysis [dissertation]. São Paulo: Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2020. 

ABSTRACT 

Introduction: There are strong evidences associating home environment and child 

development (CD) in early childhood and justifying the relevance of studies about the 

characteristics of the environment in order to understand it and, thus, intervene on CD. 

Physically and socially impoverished environments, as well as the absence of 

stimulation and plays, limit the child's opportunity to interact with the environment in 

which they live. Children of lower economic classes often grow and develop in 

environments with a lack of space and stimulation. Change these scenarios and make 

them capable of promoting CD is challenging. For this reason, the Young Mothers 

Caregivers Program (YMCP) is a proposal for assistance focusing on the promotion of 

positive parenting practices to teenage mothers who live in a situation of social 

vulnerability. Objective: To evaluate the results of the YMCP within the home 

environment of child care, using the IT-HOME Inventory. Method: An exploratory and 

descriptive study centered on the home environment of 80 teenage mothers and their 

Children monitored by the YMCP, from which 40 of them are selected for the 

intervention group (IG) and the other 40 for the control group (CG). The data were 

collected through periodic evaluations (3, 6, 12 and 24 months of the child's life) using 

the IT-HOME Inventory as an instrument, stored on the REDCap platform and 

analysed with RStudio software, version 1.2.1335; R, version 3.60: GUI 1.70 El 

Capitan Build and Excel, version 16.16.3. Descriptive and comparative data analysis 

were performed calculating the general score and the subscales of the IT-HOME 

inventory, for the Intervention and Control groups. The mother's sociodemographic 

data, like education and partner’s presence, were evaluated to verify their influence on 

the comparison of the results of the IT-HOME inventory between CG and IG. Results: 
Although the difference between the groups is not statistically significant in most cases, 

this study has shown positive results of YMCP intervention. Nevertheless, the analysis 

suggest that the YMCP needs improvements in its approach regarding children from 

13 to 24 months in order to be more effective in maintaining the quality of the 

environment. Another important fact, the presence of a partner may have a statistically 

significant relationship with the performance of the intervention group in the IT-HOME 



 

 

Inventory: for Total Score and sub-score Availability of Materials for Toys and Games 

appropriate at 6 months; Caregiver's Emotional and Verbal Responsiveness at 12 

months; and, Opportunity for Variation in Daily Stimulation at 24 months. Meanwhile, 

mother’s education level may have a statistically significant relationship with the 

performance of the intervention group in the IT-HOME Inventory for the Total Score, 

sub-score Emotional and Verbal Responsibility of the caregiver and Availability of Toys 

and Games Materials appropriate to 6 months babies. The number of the program 

visits had a weak link with the quality of the environment, as well as the turnover of the 

visiting nurses which has not shown any impact on it. Conclusion: The results show 

a small impact of the actions developed by the PJMC on the quality of the assisted 

families' environment. However, some cultural adaptations may be necessary so that 

the IT-HOME Inventory can reliably assimilate the reality of the Brazilian peripheries 

and be more sensitive to the YMCP's proposal. In addition, when working with 

conditions of severe vulnerability, it becomes very challenging to measure the impacts 

in the short term, as the instability of the financial and social situation often slow down 

the construction of a home environment favorable to child development and difficult its 

maintenance. 

Keywords: Environment Health. Child Development. HOME. Family Health. Nursing 
Care.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 
 

O desenvolvimento humano é um processo que envolve equilíbrios e 

modificações nas características biopsicológicas dos indivíduos durante o curso de 

sua vida (Bronfenbrenner, Morris, 2006). 

Há alguns anos, o ambiente, de maneira geral, e o ambiente domiciliar, 

específicamente, ocupam posições de destaque nos estudos sobre desenvolvimento 

infantil (DI). 

Neste estudo DI será definido segundo Souza e Verissimo (2015): 

“O Desenvolvimento Infantil é parte fundamental do desenvolvimento 
humano, um processo ativo e único de cada criança, expresso por 
continuidade e mudanças nas habilidades motoras, cognitivas, psicossociais 
e de linguagem, com aquisições progressivamente mais complexas nas 
funções da vida diária e no exercício de seu papel social. O período pré-natal 
e os anos iniciais da infância são decisivos no processo de desenvolvimento, 
que é constituído pela interação das características biopsicológicas, 
herdadas geneticamente, e experiências oferecidas pelo meio ambiente. O 
alcance do potencial de cada criança depende do cuidado responsivo às suas 
necessidades de desenvolvimento”. 

 

Existem fortes evidências que associam ambiente e DI principalmente na 

primeira infância. Tais evidências apontam  que quanto mais “rico em estimulos” for o 

ambiente, melhor será o desenvolvimento da criança (Bradley, 2002; Brazelton, 

Greespan, 2002). 

Estudos indicam ainda que as aquisições da criança durante a primeira infância 

repercutem para toda a vida adulta (Bradley,Corwyn, McAdoo&Coll, 2001; Brazelton, 

Clark et. al., 2020; Greespan, 2002; Shore, 2000). 

Considerando como ambiente “tudo o que cerca a criança inclusive as relações 

familiares e sociais”, julga-se que a organização do ambiente físico (elementos que 

compõem a casa como cômodos, móveis e objetos) e social (onde se desenvolvem 

as relações, como festas, períodos de recreação), assim como a relação entre 

cuidador primário e criança, interferem no desenvolvimento infantil, tornando-se um 

importante determinante de saúde e de DI (Macedo et al., 2010). 
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Restringir a definição do ambiente a um lugar “físico” específico é desfavorável. 

Visto que, um “lar é construído por mais do que as paredes e cômodos de uma casa. 

As experiências domésticas e as relações que se estabelecem entre adultos e 

crianças são poderosos componentes do ambiente, a isso comumente denomina-se 

lar e  família”. Um passeio no parque com a mãe, uma visita ao estádio de futebol com 

o pai, uma discussão entre os pais dentro do carro a caminho da escola podem estar 

fortemente associados à rede de atos e eventos que fazem parte do “ambiente” e da 

vida de uma criança. Para algumas crianças, a noção de lar pode estar vinculada a 

várias residências simultaneamente (Bradley, 2002). 

Esse “ambiente” em que a criança está inserida, assim como seu cuidador, 

revela componentes essenciais para a existência de um padrão positivo de 

desenvolvimento infantil. Pois, quando uma pessoa se interessa pela outra e 

demonstra esse interesse realizando uma atividade conjunta, tem-se não apenas 

condições especialmente favoráveis para a aprendizagem, mas também favorece a 

busca e o aprimoramento da relação. Sendo assim, ambientes fisico e socialmente 

empobrecidos, somados à ausência de estimulação e brincadeiras limitam as 

oportunidades da criança de interagir com o meio em que vive (Bastos et al., 1999; 

Bradley, 2002). 

A influência negativa do ambiente no desenvolvimento do cérebro humano foi 

estudada e relatada em crianças órfãs da Romênia privadas de estímulos afetivo-

familiares no inicio de suas vidas. Segundo pesquisa realizada por Costa (2018) o 

governo do ditador Nicolae Ceauşescu, que durou de 1974 a 1989, implantou um 

projeto para aumentar o “capital humano” da Romênia e com isso fomentar a 

produtividade econômica criando uma série de políticas públicas para estimular a 

natalidade, impedindo a contracepção e cobrando taxas de casais que tinham menos 

de cinco filhos. Dessa maneira, muitas crianças foram abandonadas e entregues ao 

Estado, considerado mais competente para criá-las. Estas passaram a viver em 

orfanatos que supriam suas necessidades fisiológicas, mas tinham restrições ao 

convívio familiar/afetivo e a um cuidador responsivo e carinhoso. Durante esse 

período, mais de 65.000 crianças foram abrigadas em orfanatos, sendo que 85% 

foram deixadas nessas instituições ainda no primeiro mês de vida. Nos orfanatos 

públicos, apenas um cuidador era responsável por 10 crianças menores de 3 anos ou 

20 crianças quando elas eram maiores de 3 anos de idade. As crianças chegavam a 
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entrar em contato com 17 cuidadores diferentes em uma semana e permaneciam até 

20 horas por dia desacompanhadas em seus berços (Chugani et al., 2001). As 

condições descritas nos orfanatos romenos eram de importante privação de estímulos 

sensoriais, onde o ambiente foi definido como salas com 20 a 30 crianças muitas 

vezes balançando-se para frente e para trás, ou mudando o apoio dos pés quando em 

posição vertical, enquanto seguravam as grades dos berços, em silêncio. As paredes 

não eram decoradas e as crianças não tinham brinquedos. Além disso, havia pouca 

interação com o cuidador e até mesmo a alimentação de lactantes era recebida 

através de um frasco escorado ou auto-segurado (Fisher et al., 1997). Após a queda 

de Nicolae Ceauşescu, pesquisadores liderados por Charles Nelson tiveram acesso a 

essas crianças que apresentavam déficit do desenvolvimento e importantes 

alterações emocionais e comportamentais. As crianças avaliadas apresentavam o 

metabolismo reduzido (hipo-metabolismo) em diversas áreas do córtex cerebral. Em 

suma, os estudos sobre a neuroplasticidade e a vulnerabilidade sugerem que o 

cérebro pode ser “moldado” pelo ambiente, tanto por experiências positivas quanto 

negativas (Costa, 2018). 

Cabe lembrar que, no Brasil, crianças de classes econômicas mais baixas 

“crescem e se desenvolvem” frequentemente em ambientes de privação de espaço e 

de estimulação física e afetiva (Lamy Filho et al., 2011). Por essa razão, a lição 

apreendida com a experiência dos “orfãos da Romenia” nos mostra a importância de 

reconhecer e modificar esses “ambientes” de privação de cuidado e de relações 

afetivas, buscando transformá-los em espaços capazes de promover o 

desenvolvimento infantil. 

Nesse sentido, construir ambientes familiares “protetores” e “ricos em 

estimulação afetiva” é um desafio, principalmente quando esses ambientes estão 

localizados nas periferias das grandes metrópoles. Para tanto, se faz necessário o 

investimento em políticas públicas que preparem pais e cuidadores para realizarem 

atividades de interação efetiva, regular e recíproca com a criança por longos períodos 

de tempo. Ademais, é imprescindível ajudá-los a compreender que a atividade de 

interação infantil deve ainda ser progressivamente mais complexa; e que os objetos e 

símbolos presentes no ambiente devem estimular a atenção, a exploração, a 

manipulação e a imaginação de seus filhos em desenvolvimento (Bradley, 2002). A 

esse processo de “modificação” do ambiente, Bronfenbrenner chama de “transição 
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ecológica”. 

Para Bronfenbrenner (1979/1996), as transições ecológicas são elementos-

base no processo de desenvolvimento, sendo, ao mesmo tempo, consequências e 

instigadores de aprendizagens: quanto mais experiências de transições ecológicas a 

criança tiver, mais rico será o seu desenvolvimento. Portanto, ao privarmos uma 

criança de ambientes novos, ou em constante mutação do ponto de vista da 

estimulação, estamos limitando o potencial de desenvolvimento desta criança 

(Bradley, 2002; Bronfenbrenner, Morris, 2006). 

No fim da década de 1970, Bronfenbrenner publicou um estudo, inicialmente 

chamado de Teoria Ecológica, que privilegiava uma noção de desenvolvimento que 

enfatizava os diferentes contextos presentes em ambientes naturais para 

compreensão da realidade vivida e percebida pela pessoa. O autor afirma que a 

pessoa é resultado do contexto em que ela se insere (Bronfenbrenner, 1986). 

Entretanto, ao reformular sua teoria para uma compreensão bioecológica do 

desenvolvimento humano, Bronfenbrenner passou a ressaltar, além da 

interdependência indivíduo-contexto, as características da pessoa. Dessa forma, para 

este autor, o desenvolvimento humano é definido como “o conjunto de processos 

através dos quais as particularidades da pessoa e do ambiente interagem para 

produzir constância e mudança nas características da pessoa no curso de sua vida”. 

O autor diz ainda que, a interação da pessoa com o ambiente é caracterizada pela 

reciprocidade; a pessoa em desenvolvimento molda-se, muda e recria o meio no qual 

se encontra (Bronfenbrenner, 1989). 

Bronfenbrenner (1993) ressaltou a importância das políticas públicas sobre o 

bem-estar e o desenvolvimento dos seres humanos. Isso o levou, durante muitos 

anos, a tentar modificar, desenvolver e implementar políticas, que pudessem 

influenciar a vida das crianças e de suas famílias. 

Dessa maneira, a teoria Bioecológica busca compreender a forma como a 

pessoa está inserida e se desenvolvendo nos diferentes sistemas ambientais, que são 

dinâmicos e vivenciados ao mesmo tempo. Essa teoria ficou conhecida e foi utilizada 

por vários pesquisadores no Brasil (Verissimo, 2017; Haddad,1997; Yunes, 2001) 

como um modelo que diferencia as várias camadas (esferas ou dimensões) de 

ambientes que conformam o indivíduo. 
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Bronfenbrenner e Morris (1998) incluíram uma nova forma de olhar as 

propriedades da pessoa em desenvolvimento a partir da qual tendem a reforçar a 

ênfase nas características biopsicológicas desse indivíduo (Martins, Szymanski, 

2004). No modelo bioecológico são representados quatro aspectos multidirecionais 

inter-relacionados, chamado de modelo PPCT: “processo, pessoa, contexto e 
tempo”. A seguir, detalham-se cada um desses aspectos: 

a) Processo: alcança destaque como principal mecanismo responsável pelo 

desenvolvimento e relaciona-se com as interações recíprocas que ocorrem de 

forma gradativa, quando considerada sua complexidade, entre o sujeito e as 

pessoas, objetos e símbolos presentes no seu ambiente imediato 

(Bronfenbrenner, Morris, 2006). Essas formas particulares de interação entre 

organismos e contextos, denominadas processos proximais, são 

fundamentais e devem acontecer regularmente por períodos de tempo 

extensos. Processos proximais são considerados como propulsores do 

desenvolvimento (Bronfenbrenner, 2005). Brincar individualmente ou em grupo, 

interação entre crianças, adquirir novas habilidades motoras e/ou cognitivas, 

são exemplos citados por Bronfenbrenner como mecanismos do 

desenvolvimento. É pelo empenho nessas tarefas que o indivíduo torna-se 

capaz de atribuir significado ao seu mundo e, a partir disso, transformá-lo. De 

maneira geral, as pessoas com as quais as crianças pequenas interagem 

constantemente são os pais e outras pessoas mais velhas, como professores 

e familiares, estes desempenham importante papel nos processos que cercam 

a interação direta face a face – processos proximais foi o nome dado por 

Bronfenbrenner a esse tipo de interação (Bronfenbrenner, 2005). 

b) Pessoa: refere-se ao fenômeno de estabilidade e mudanças na vida do 

indivíduo em desenvolvimento no decorrer de sua existência. A abordagem 

destaca a importância de consideração às características do indivíduo, como 

suas crença, seu nível de atividade e temperamento, além de seus objetivos e 

motivações. Para o autor, isso tem impacto relevante tanto na forma como os 

contextos são experienciados pela pessoa, quanto nos tipos de contextos nos 

quais o sujeito se insere. No modelo bioecológico proposto por Bronfenbrenner 

e Morris (1998), são descritas três características da pessoa que influenciam e 
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moldam o curso do desenvolvimento humano: Demandas, Recursos e 

Disposições. 

A primeira, Demandas, é definida como as disposições que podem colocar os 

processos proximais em movimento e continuam sustentando a sua operação. 

São estímulos imediatos em direção à outra pessoa, tais como interesse e 

capacidade de resposta (decisão de interagir ou não), levando em 

consideração características físicas do interlocutor que influenciam as 

interações iniciais de forma positiva ou negativa (Bronfenbrenner, Morris, 

2006). 

A segunda, Recursos, influencia a capacidade de empenho em processos 

proximais ativos. Refere-se aos recursos bioecológicos de habilidade, 

experiência e conhecimento para que os processos proximais sejam efetivos 

em determinada fase de desenvolvimento. Esta característica considera os 

recursos sociais e materiais que promovem processos proximais, como por 

exemplo acesso à comida de qualidade, moradia adequada, cuidado parental, 

educação, entre outros. E, também, os recursos que operam como elementos 

perturbadores: deficiências físicas e genéticas graves, lesões cerebrais, etc. 

Sendo assim, este conjunto de recursos constituem os “passivos” e os “ativos” 

biopsicológicos que interferem na inclinação de um indivíduo para se engajar 

verdadeiramente em processos proximais (Bronfenbrenner, Morris, 2006). 

A terceira característica do indivíduo, Disposições, é aquela relacionada às 

diferenças de temperamento, motivação, persistência, etc., que influenciam na 

capacidade de dedicar-se e persistir em atividades progressivamente 

complexas. Como exemplo podemos supor duas crianças que, em condições 

equivalentes de recurso, seguem caminhos distintos dependendo do tipo de 

motivação que recebem – Enquanto uma receberá estímulo para ser bem-

sucedida e persistir nas tarefas, e provavelmente alcançará sucesso, a outra, 

apesar dos mesmos recursos não terá a mesma disposição, força e 

persistência (Bronfenbrenner, Morris, 2006). 

c) Contexto: é caracterizado por qualquer evento ou condição fora do 

organismo que pode influenciar ou ser influenciado pela pessoa em 

desenvolvimento. Sabe-se que o ambiente ecológico de desenvolvimento 

humano não se restringe a um ambiente único e imediato, e deve ser descrito 
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como um conjunto de estruturas que têm o mesmo centro, cada uma contida 

na seguinte (Bronfenbrenner, 1996, p.18). Esse conjunto de estruturas, que nas 

palavras do autor lembra um jogo de bonecas russas encaixadas uma dentro 

da outra, interferem mutuamente entre si e causam juntas um efeito no 

desenvolvimento da pessoa. Essas estruturas foram classificadas como 

subsistemas organizados socialmente para auxiliar, amparar e nortear o 

indivíduo em crescimento. São eles: microssistema, mesossistema, 

exossistema e macrossistema, que juntos contribuem para descrever e analisar 

os contextos de vida proximais e distais do desenvolvimento humano 

(Bronfenbrenner, 1993). O Microssistema: segundo a definição apresentada 

por Bronfenbrenner (1996, p. 18), “é onde acontece um padrão de atividades, 

papéis e relações interpessoais experienciados pela pessoa em 

desenvolvimento num dado ambiente com características físicas e materiais 

específicas”. Trata-se, portanto, de um ambiente ou local no qual o indivíduo 

pode estabelecer interações face a face. Nesse sistema, as relações devem ter 

como características essenciais: reciprocidade, o que um indivíduo faz na 

conjuntura relacional influencia o outro, e vice-versa; equilíbrio de poder, quem 

tem o domínio da relação progressivamente passa-o para a pessoa em 

desenvolvimento, de acordo com suas capacidades e necessidades; e, afeto, 

ativa a preservação de sentimentos, preferencialmente positivos ao longo do 

processo. São exemplos de microssistema a família, a escola, a creche, a 

universidade, a depender da situação de vida de cada um. Como aponta 

Bronfenbrenner (1996) em sua definição, o microssistema possui elementos 

que influenciam o desenvolvimento psicológico, como as atividades, os papéis 

e as relações interpessoais. O Mesossistema: abarca a interação entre dois 

ou mais microssistemas em que a pessoa em desenvolvimento está inserida. 

Tais interações podem contribuir para o desenvolvimento de forma positiva ou 

negativa. Um exemplo de mesossistema é composto pela vinculação entre o 

microssistema familiar e o escolar, ou seja, a união de esforços entre pais e 

professores tendo em vista o desenvolvimento saudável da criança. O 
Exossistema: também formado a partir da união entre diferentes contextos, 

exceto pela inserção da pessoa em desenvolvimento, mesmo se ela puder ser 

afetada por esse subsistema. Como é o caso do ambiente de trabalho dos pais, 

onde a criança não está presente, mas sofre as consequências das rotinas do 
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local. Ou ainda em, dois exemplos distintos, o primeiro quando os pais têm um 

dia estressante no trabalho e chegam em casa menos dispostos a interagir com 

a criança, e o segundo quando a empresa adota a política de licença 

maternidade estendida promovendo o fortalecimento do vínculo mãe-bebê nos 

primeiros meses de vida da criança (Bronfenbrenner, 2005). O 
Macrossistema: à extensão dos sistemas de valores e crenças que estão 

inseridos nas múltiplas culturas, as quais permeiam o curso do 

desenvolvimento, Bronfenbrenner denominou macrossistema. É um quadro de 

estrutura mais ampla e integra-se a todos os padrões globais do micro, meso e 

exossistema, associados aos sistemas sociais, políticos e econômicos. 

Exemplifica-se macrossistema ao considerarmos os eventos que inspiram o 

contexto familiar, como no caso de uma criança que cresce em uma tribo 

indígena e é fortemente influenciada pelo macrossistema da cultura presente 

neste contexto (Bronfenbrenner, 2005). 

d) Tempo: o cronossistema, uma dimensão inserida nos demais elementos 

dessa teoria, acrescenta dimensões de tempo às estruturas existentes, ao 

captar as mudanças do meio – diz respeito às modificações de vida 

influenciadas pelos  eventos ambientais que oferecem condições para o 

desenvolvimento das pessoas (Bronfenbrenner, Evans, 2000). Sendo assim, 

cronossistema é o resultado do tempo sobre outros sistemas. Este aspecto leva 

em consideração os fatores relacionados ao macrossistema, como mudanças 

de políticas públicas e crises econômicas, que afetam a pessoa em 

desenvolvimento (Kagitçibasi, 2007). Ainda como fatores do cronossistema 

estão as mudanças nas estruturas familiares, causadas tanto pelo aumento do 

número de mulheres no mercado de trabalho, quanto pelo declínio da família 

estendida em países em desenvolvimento. 

 

Assim, a relação entre o indivíduo e os 5 sistemas interconectados promovem 

o desenvolvimento humano, que é dinâmico e contextualizado, no qual o indivíduo 

atua ativamente participando do próprio processo de desenvolvimento, como ilustra a 

figura 1. 
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Figura 1 – Diagrama esquemático e ilustrativo dos níveis do ambiente a partir da 
Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner. São Paulo, 2020 

 
Fonte: A autora. 

 

O diagrama acima ajuda a visualizar como a criança em desenvolvimento está 

conectada a uma série de ambientes relacionais nos quais ela, ao mesmo tempo, 

exerce e sofre influências que impactam direta ou indiretamente no seu 

desenvolvimento; por isso a importância de pensar como construir intervenções que 

sensibilizem e articulem o maior número possível desses sistemas a fim de 

potencializar o DI. 

O desenvolvimento da criança está diretamente relacionado com o suporte que 

é oferecido ao seu comportamento exploratório e à sua demanda para a 

aprendizagem de novas habilidades. Um “ambiente desfavorável” impacta 

negativamente o ritmo de DI, pois torna de baixa qualidade a interação da criança com 

o ambiente físico e social. Interações sociais,  afetivas e ambientais pobres limitam a 

capacidade da criança de aprender (Shore, 2000). Além disso, de acordo com a idade 

a criança demanda mais suporte para aprendizagem e aprimoramento de habilidades 

sociocognitivas. Por essa razão, a falta de suporte para aprendizagem pode causar 

danos para o desenvolvimento, sendo estes diretamente proporcionais à gravidade 

das condições adversas, podendo até ser irreversíveis (Saegert, Winkel, 1990). 
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Atualmente discute-se que é tarefa dos pais e cuidadores, a partir do exercício 

da parentalidade “positiva”, prover esse suporte para a aprendizagem e cuidado 

responsivo das crianças. Então, a parentalidade positiva pode ser entendida como um 

grupo de ações com o objetivo não apenas de auxiliar as crianças a se ajustarem ao 

ambiente, mais também a explorarem de forma exitosa as oportunidades que lhes são 

oferecidas (Saegert, Winkel, 1990). 

Nesse sentido, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal em parceria com o 

Ibope Inteligência publicou a pesquisa Primeiríssima Infância - Creche, realizada em 

2016, que teve o objetivo de mapear as necessidades e os interesses das famílias em 

relação ao atendimento educacional de crianças de 0 a 3 anos. Participaram da 

pesquisa 9.593.641 domicílios de diversas regiões do Brasil com crianças de 0 a 3 

anos de idade e no documento declarou-se que 33% delas frequentavam a creche 

(pública ou particular), 12% eram levadas para a casa de alguém durante o dia, 

enquanto 57% ficavam em casa (FMCSV, 2017). Dados do mesmo ano, obtidos pelo 

Observatório da Primeira Infância, apontam uma cobertura de 31% de creches 

públicas e conveniadas na cidade de São Paulo para a faixa etária de 0 a 3 anos, ou 

seja, 69% das crianças do município não têm acesso à educação infantil. Vale 

ressaltar que na perspectiva da Teoria Bioecológica tanto a creche, quanto a casa de 

alguém que cuida da criança fazem parte do microssistema (Observatório da Primeira 

Infância, 2018). 

Portanto, pode-se concluir que a maioria das crianças de 0 a 3 anos de idade 

no Brasil depende exclusivamente dos pais e cuidadores familiares e, por 

consequência, do ambiente doméstico para aprender e se desenvolver. Fato que 

reitera a ideia apresentada acima de que o cuidado infantil e a criação de ambientes 

estimuladores e protetivos são tarefas de pais e cuidadores familiares. 

 

1.2 AS PROPOSTAS ASSISTENCIAIS PARA AJUDAR PAIS E 
CUIDADORES A CONSTRUÍREM AMBIENTES FAVORÁVEIS 
PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

Embora em países pobres ou em desenvolvimento as dificuldades 

socioeconômicas sejam um importante determinante para o processo de saúde-

doença e para a parentalidade positiva, programas com foco na primeira infância têm 
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demonstrado resultados positivos. Na Colômbia, uma intervenção realizada junto a 

pais e cuidadores de crianças que combinou estimulação psicossocial e nutrição, 

utilizando a visita domiciliar (VD) como ferramenta, alcançou resultados significativos 

como escores adequados na cognição e linguagem das crianças, quando comparados 

com o grupo controle (Attanasio et al., 2014). Um outro programa de intervenção 

também de visitação com foco no desenvolvimento psicossocial, realizado na 

Jamaica, demonstrou que as crianças assistidas, passados 20 anos, obtiveram 

ganhos salariais médios 42% maiores, quando comparadas com o grupo controle 

(Gertler et al., 2014). Cabe ressaltar que os programas acima citados têm em comum 

o foco nos cuidadores familiares e a importância de organização do ambiente 

domiciliar. 

No Brasil existem algumas iniciativas governamentais e não governamentais 

que enfocam o ambiente e as competências parentais para o pleno desenvolvimento 

das crianças. Contudo, as avaliações de impacto desses programas e a adoção dos 

mesmos como políticas públicas ainda são incipientes. 

Desse modo, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) pode ser mencionada 

como um modelo de assistência, inserido no Sistema Único de Saúde (SUS), que 

utiliza a VD e o foco no ambiente sóciofamiliar como meio de oferecer cuidado às 

crianças. E, portanto, tem potência para impactar o desenvolvimento da criança e as 

competências parentais. 

Existem também iniciativas, complementares às políticas públicas sociais 

(como o Sistema Único de Assistência Social - SUAS) e de saúde, que partilham os 

mesmos instrumentos e focos, tal como o Programa Infância Melhor (PIM) iniciado em 

2003 no Estado do Rio Grande do Sul, que ressalta a importância da parentalidade 

positiva para o desenvolvimento da criança. Este programa reconhece a VD e a 

ludicidade junto à criança como tecnologias de fortalecimento dos cuidados parentais. 

No PIM, as visitas são realizadas por profissionais com ensino médio completo que 

passam por treinamento específico abrangendo temas de saúde física e psicossocial. 

Ressalta-se que o PIM obteve resultados exitosos nos domínios sócio-emocional, 

motor, cognitivo, além de um melhor vínculo com o cuidador (Verch, 2017). Um outro 

exemlo de propostas dessa natureza são os seguintes programas e iniciativas: 

Atenção à Primeira Infância e à Maternidade, desenvolvida no município de Munhoz 

de Melo-PR (2012); Atenção Melhor à Infância, realizada em Vila Velha-ES (2012); 
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Programa Primeira Infância Ribeirinha, nos municipios de Iraduba, Novo Airão e 

Manacapuru-AM (2013); Cresça com Seu Filho, desenvolvido em Fortaleza-CE 

(2014); São Paulo Carinhosa, em São Paulo-SP (2014); Atenção Nutricional e 

Estímulo ao Desenvolvimento da Primeira Infância, realizado em 28 municípios do 

Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e São Paulo (2014), Primeira Infância Acreana, 

no Acre (2015); e, o programa Em Construção, no Estado de Alagoas (2016) (Verch, 

2017). As iniciativas de cuidado com foco no desenvolvimento da primeira infancia, no 

fortalecimento da parentalidade e na importância do ambiente para o DI citadas acima 

encontram-se em diferentes estágios de implementação e continuidade, e infelizmente 

não foram ainda “assumidas” como políticas públicas efetivas. 

Atualmente, por influência do Marco Legal da Primeira Infância (Brasil, 2016a) 

foi implantado em âmbito nacional o Programa Criança Feliz. Este programa está 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e tem como objetivos: promover o 

desenvolvimento humano na primeira infância; apoiar a gestante e a família na 

preparação para o nascimento; promover o cuidado à criança em vulnerabilidade; 

colaborar com o exercício da parentalidade; estimular o desenvolvimento de 

atividades lúdicas; e focar seu atendimento prioritariamente nos primeiros mil dias de 

vida, por meio de visitação domiciliar. É uma ação em larga escala que prioriza tanto 

as gestantes e as crianças de famílias integrantes do Programa Bolsa Família - PBF, 

quanto as famílias com crianças portadoras de deficiência que recebem Benefício de 

Prestação Continuada - BPC e, também, as crianças privadas do convívio familiar 

(Decreto Federal nº 8.869 de 2016) (Brasil, 2016b). A adesão às diretrizes do 

programa Criança Feliz é voluntária aos Estados e Municípios e o projeto já atendeu, 

em dois anos de atividades, a mais de 275 mil crianças e 37 mil gestantes, apesar de 

sofrer com dificuldades orçamentárias, políticas e de operacionalização (Brasil, 

2018b). Tal programa é um passo importante na implementação de políticas públicas 

direcionadas  à criança e ao adolescente no Brasil. 

Uma outra iniciativa de assistência com foco no DI que foi testada na cidade de 

São Paulo (Brasil) é o Programa Jovens Mães Cuidadoras (PJMC), cuja proposta se 

caracteriza pela construção de práticas parentais positivas com finalidade de 

promover o DI. O programa tem como público-alvo adolescentes que engravidam em 

situação de vulnerabilidade social. O PJMC foi inspirado em iniciativas internacionais 

tais como: Family Nursing Partnership®, desenvolvido nos EUA e no Reino Unido; e, 
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Minding the Baby®, nos EUA. 

O PJMC possibilita o uso de tecnologias leves numa proposta de assistência 

pioneira em seus moldes no Brasil. Portanto, mostrar sua potencialidade para a 

construção de práticas parentais positivas, expressas através de um ambiente 

favorável para o desenvolvimento infantil, traria perspectivas para a adoção desse 

programa em larga escala, integrando políticas públicas de saúde voltadas para a 

primeira infância. 

O PJMC foi testado no contexto da pesquisa “O efeito do Programa de Visitação 

para Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento infantil: um estudo piloto”, a partir de 

um ensaio clínico controlado randomizado (RCT), iniciado em agosto de 2015 e 

encerrado em maio de 2018. Esta pesquisa passou pelos Comitês de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo e da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Todos 

os participantes assinaram um termo de consentimento informado. O estudo foi 

registrado em clinicaltrial.gov (Identificador: NCT02807818). 

Por apresentar resultados preliminares exitosos, o PJMC recebeu incentivos 

financeiros adicionais para iniciar uma nova etapa de pesquisa com duração de 3 

anos, ampliando sua amostragem para 200 mães adolescentes. Para esta nova fase 

o programa sofreu algumas alterações: expandiu sua área de abrangência e foi 

rebatizado como “Primeiros Laços”. 

Os dados utilizados na presente pesquisa foram derivados do banco de dados 

da pesquisa “O efeito do Programa de Visitação para Jovens Gestantes sobre o 

desenvolvimento infantil: um estudo piloto”, realizada entre 2015 e 2018. A qual será 

mais detalhada no item metodologia. 

 

1.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTO NO AMBIENTE EM INTERVENÇÕES 
COM FOCO NO DI 
 

Diversos autores têm explorado formas de avaliar o ambiente, dentre eles, Silva 

et al. (2018). Dessa maneira a necessidade de instrumentalizar profissionais de saúde 

para reconhecer vulnerabilidades no desenvolvimento infantil, desenvolveram uma 

pesquisa com o objetivo de validar marcadores de vulnerabilidade a disfunções no 
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desenvolvimento socioemocional de lactentes. Com a intenção de que estes 

marcadores possam contribuir na construção de propostas de intervenções, como o 

PJMC, que incidam sobre esses agravos. Os autores validaram para microssistema e 

mesossistema os seguintes marcadores de Vulnerabilidade Individual: (i) Dificuldade 

dos pais/cuidadores em se relacionar com a criança; (ii) Fragilidade dos 

pais/cuidadores na proteção física e segurança da criança; (iii) Situação de 

adoecimento dos pais/cuidadores; (iv) Presença de instabilidade nas relações 

familiares e no apoio social; e (v) Situação de violência e/ou dependência química dos 

pais/cuidadores. Para exossistema e macrossistema, os marcadores de 

Vulnerabilidade Social foram: (i) Dificuldade de autonomia dos pais/cuidadores devido 

à condição sociocultural; (ii) Precariedade nas condições socioeconômicas dos 

pais/cuidadores; e (iii) Vulnerabilidade Programática: Indisponibilidade de programas 

para atender à criança e sua família. 

Esses marcadores podem auxiliar na identificação e encaminhamento de 

crianças em condições de risco para o DI para programas de intervenção, sendo assim 

um elemento direcionador das ações específicas desses programas em sua fase de 

elaboração na intenção de atender às necessidades da população-alvo. 

Em uma revisão sistemática com metanálise que incluiu ensaios clínicos 

randomizados e estudos quase-experimentais, Kendrick et al. (2000) avaliaram a 

efetividade dos programas de visita domiciliar envolvendo pelo menos uma visita pós-

natal com foco na parentalidade e qualidade do ambiente doméstico. O autor descreve 

que 34 estudos de sua revisão relataram resultados relevantes; 26 deles abrangiam 

famílias em risco de desfechos de saúde adverso para mãe ou para a criança, sendo 

assim semelhante a população atendida pelo PJMC. A aferição da qualidade do 

ambiente doméstico foi realizada de várias maneiras nos estudos analisados, contudo, 

a medida padrão mais comumente utilizada foi o Inventário de Observação Doméstica 

para Mensuração do Ambiente (HOME). O autor coloca a possibilidade de 

superestimação de dados dos estudos analisados devido ao viés de “desejabilidade 

social”, ou seja, os pais apresentam um melhor comportamento durante a visita de 

avaliação porque desejam um resultado favorável; assim, o escore HOME poderia ser 

uma medida menos tendenciosa, por ser construída levando-se em consideração, 

também, a observação do entrevistador e não apenas o autorrelato da mãe como a 

maioria dos outros instrumentos disponíveis. 
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A partir da publicação de Kendrick et al identificou-se a necessidade de uma 

revisão da literatura para o presente estudo, e vem sendo desenvolvida uma pesquisa 

de revisão sistemática de literatura e metanálise, com a finalidade de levantar artigos 

de pesquisa, do tipo RCT, que avaliaram a efetividade de programas de visitação 

domiciliária na promoção de parentalidade e qualidade do ambiente doméstico. Nesta 

revisão sistemática o descritor parentalidade foi associado, separadamente, aos 

descritores ambiente doméstico, saúde ambiental, eficácia, avaliação, resultado, visita 

domiciliar, visitador de saúde, enfermagem em saúde comunitária, estudo 

comparativo, ensaio controlado não dominado, ensaio clínico e estudo comunitário. O 

quadro 1 abaixo apresenta a estratégia de busca usada para cada uma das base de 

dados onde foram realizadas as buscas. 

 
Quadro 1 – Estratégia de busca utilizada em cada base de dados consultada para 
levantamento de estudos do tipo RCT. São Paulo, 2020 

Base de Dados Estratégia de Busca 

Embase 

('clinical trial' OR 'clinical study' OR 'evaluation and follow up' OR 
'economics') AND ('health visitor' OR 'home visit' OR 'domiciliary visit') AND 
(effectiveness OR evaluation OR outcome) AND (1997:py OR 1998:py OR 
1999:py OR 2000:py OR 2001:py OR 2002:py OR 2003:py OR 2004:py OR 
2005:py OR 2006:py OR 2007:py OR 2008:py OR 2009:py OR 2010:py OR 
2011:py OR 2012:py OR 2013:py OR 2014:py OR 2015:py OR 2016:py OR 
2017:py OR 2018:py) 

Web of Science (effectiveness OR evaluation OR outcome) AND (“home visit” OR 
“domiciliary visit” OR “health visitor”) com filtro para 1997-2018 

CINAHL (effectiveness OR evaluation OR outcome) AND (“home visit” OR 
“domiciliary visit” OR “health visitor”) com filtro para 1997-2018 

Scopus TITLE-ABS-KEY (effectiveness OR evaluation OR outcome) AND ((“health 
visitor”) AND (domiciliar OR home)) com filtro para 1997-2018 

PubMed 

((((((“Clinical Trial”[Publication Type] OR “Randomized Controlled 
Trial”[Publication Type]) OR “Comparative Study”[Publication Type]) OR 
“Follow-Up Studies”[Mesh]) OR “Prospective Studies”[Mesh]) AND 
“Community Health Nursing”[Mesh]) AND (((“Health Visit”[Journal] OR 
(“health”[All Fields] AND “visit”[All Fields]) OR “health visit”[All Fields]) OR 
(“house calls”[MeSH Terms] OR (“house”[All Fields] AND “calls”[All Fields]) 
OR “house calls”[All Fields] OR (“home”[All Fields] AND “visit”[All Fields]) 
OR “home visit”[All Fields])) OR (Domiciliary[All Fields] AND visit$[All 
Fields]))) AND (((“Evaluation”[Journal] OR “Evaluation (Lond)”[Journal] OR 
“evaluation”[All Fields]) OR effectiveness[All Fields]) OR outcome[All 
Fields]) AND (“1997/01/01”[PDAT] : “2018/12/31”[PDAT]) 

Fonte: A autora. 
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Em seguida, foi realizada busca de artigos científicos publicados nas bases de 

dados PubMed, Embase, Web of Science, CINAHL e Scopus. Dois revisores 

avaliaram independentemente os títulos e os resumos de todos os artigos 

identificados na busca eletrônica. O quadro abaixo apresenta o resultado das buscas 

nas bases de dados. 

 
Quadro 2 – Resultados das buscas de estudos RCT em bases de dados. São 
Paulo, 2020 

Base de Dados Resultado da Busca Descartados pelo 
Título 

Selecionados pelo 
Resumo 

Embase 856 841 15 

Web of Science 875 868 7 

CINAHL 768 766 2 

Scopus 127 80 3 

PubMed 62 60 2 

Fonte: A autora. 
 

Tal pesquisa encontra-se em andamento, dada a especificidade do assunto; 

atualmente os revisores estão em fase de leitura integral dos artigos para realizar 

análise de sensibilidade e qualidade de metodológica, através da escala de Jadad, 

para posterior reunião de consenso e tabulação dos dados. Houve dificuldade em 

traçar uma estratégia de busca eficiente para cada base de dados, visto que deveriam 

ser rastreados artigos que utilizaram o HOME como instrumento, e por isso a pesquisa 

estendeu-se além do prazo inicialmente planejado. Contudo, a investigação realizada 

até o momento permitiu o levantamento de artigos que subsidiam a discussão dessa 

dissertação. 

O Home Observation for Measurement of the Environment Inventary (HOME) 

ou Inventário de Observação para Medição do Ambiente utiliza a teoria dos sistemas 

ecológicos de Urie Bronfenbrenner (Totsika, Sylva, 2004) descrita anteriormente e, 

por isso, foi o instrumento escolhido da coleta de dados. 
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2 HIPÓTESE 
 

O Programa Jovens Mães Cuidadoras (PJMC) promove práticas parentais 

positivas que reconhecem o ambiente como um importante “condicionante” do DI. 

Logo, estimula as mães/cuidadores/familiares a “mudarem” esse ambiente domiciliar, 

em âmbito físico, social e relacional, para que este possa impactar positivamente no 

cuidado à criança. 

A maioria dos programas com foco no DI, como os citados anteriormente, 

preocupam-se em avaliar seus desfechos na perspectiva da criança, resultando em 

dados sobre aquisição e desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e 

socioeducacionais. Contudo, o impacto dos programas no ambiente domicliar, 

considerado um mediador importante para as aquisições infantis, é pouco estudado. 

Por se tratar de um programa com acompanhamento longitudinal, que busca a 

construção de competências parentais positivas, espera-se que, produza impacto no 

ambiente domiciliar de modo permanente e seja refletido no desenvolvimento dos 

outros filhos. 

Se o PJMC evidenciar resultados positivos na construção e manutenção do 

ambiente físico e social onde a criança se desenvolve, pode se constituir em uma 

alternativa ou complementação de cuidado para o desenvolvimento de competências 

parentais que dão suporte adequado ao DI. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

● Avaliar os resultados do PJMC no ambiente domiciliar de cuidado à criança, 

utilizando o Inventário HOME. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Comparar os resultados do Inventário HOME, entre os grupos Controle e 

Intervenção; 

● Analisar e comparar as subescalas de cada dimensão do Inventário HOME 

entre os grupos Controle e Intervenção: 

○ Responsividade emocional e verbal do cuidador primário;  

○ Ausência de restrição e punição;  

○ Organização do ambiente físico e temporal;  

○ Disponibilidade de materiais, brinquedos e jogos apropriados para a 

criança;  

○ Envolvimento do cuidador primário com a criança;  

○ Oportunidade de variação na estimulação cotidiana. 

● Verificar associação entre os resultados do Inventário HOME no Grupo 

Intervenção e o número de visitas recebidas; 

● Verificar associação entre os resultados do Inventário HOME no Grupo 

Intervenção e a presença de companheiro da mãe; 

● Verificar associação entre os resultados do Inventário HOME no Grupo 

Intervenção e a escolaridade materna. 
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4 MÉTODO 
 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

Este é um estudo de natureza exploratória, descritiva, centrada no ambiente 

domiciliar de mães adolescentes e seus bebês acompanhados pelo Projeto Jovens 

Mães Cuidadoras (PJMC). Utilizando dados secundários coletados na pesquisa “O 

efeito do Programa de Visitação para Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento 

infantil: um estudo piloto” (registrado em clinicaltrial.gov; identificador: NCT02807818), 

e considerando a importância de se apresentar a trajetória metodológica que produziu 

os dados aqui analisados, me dedico nas próximas páginas a descrever 

detalhadamente tal pesquisa. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA “O EFEITO DO PROGRAMA 
DE VISITAÇÃO PARA JOVENS GESTANTES SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UM ESTUDO PILOTO” 
 

Desenho do Estudo e Participantes 

A pesquisa “O efeito do Programa de Visitação para Jovens Gestantes sobre o 

desenvolvimento infantil: um estudo piloto” foi um estudo controlado randomizado 

(RCT), registrado em clinicaltrial.gov (Identificador: NCT02807818), realizado para 

analisar a eficácia do PJMC. RCT é um tipo de estudo que se dedica a testar uma 

determinada intervenção através da divisão dos participantes em dois grupos: um que 

recebe a intervenção (grupo intervenção); e, outro que é considerado padrão para 

comparação (grupo controle). Esta divisão é aleatória para que as características dos 

participantes sejam semelhantes entre os grupos mantendo-os equilibrados. A análise 

dos resultados ou avaliação de desfechos no RCT é conduzida por pesquisadores que 

passaram por um cegamento, ou seja, não podem identificar a qual grupo pertence 

cada participante (Jadad, 2007; Souza, 2009). Foram sujeitos desse RCT Cento e 

sessenta e nove adolescentes grávidas e classificadas quanto aos critérios de 

inclusão: (a) idade 14 a 19 anos de idade, (b) primípara, (c) gravidez entre 8-16 

semanas, (d) classificação social baixa (as classes C, D, E de acordo com a escala 



 

 

44 Método 

ABEP), (e) residindo na região oeste da cidade de São Paulo (ABEP, 2016). Destas 

169 gestantes, 80 foram incluídas na pesquisa e randomizadas para Grupo 

Intervenção (n = 40) que recebe VD do PJMC além dos cuidados usuais na rede 

pública de saúde e Grupo Controle (n = 40) que recebe cuidados usuais na rede 

pública de saúde. Para garantir grupos homogêneos a randomização foi estratificada 

levando em consideração não apenas o tipo de Unidade Básica de Saúde (UBS), que 

serve de referência para o atendimento da gestante (se é UBS tradicional ou conta 

com ESF), mas também o contexto familiar com base no nível de escolaridade da mãe 

da adolescente grávida. 

 

Características da assistência oferecida ao Grupo Intervenção 

O PJMC foi desenvolvido com base nos programas Minding the Baby® 

(Estados Unidos) e Nurse Family Partnership® (Reino Unido), promove uma 

intervenção de VDs realizada por enfermeiras que começa entre a 8o e a 16o semana 

de gestação e termina aos 24 meses de vida da criança, ou a qualquer momento que 

a adolescente solicite seu desligamento. A frequência de VD realizada pode ser 

quinzenal (durante a gestação e dos 2 meses a 20 meses de idade da criança), 

semanal (no início da gestação e durante o puerpério) ou mensal (de 21 a 24 meses 

de vida da criança) como ilustrado no fluxograma da figura 2. Este programa se apoia 

em três referenciais teóricos: a Teoria do Apego, que reconhece a importância crítica 

de bebês recém-nascidos desenvolverem ligações seguras com suas mães para seu 

desenvolvimento posterior; a Teoria da Autoeficácia, que fornece uma estrutura para 

as enfermeiras visitadoras compreenderem como as mulheres tomam decisões para 

si e para seu filho; e, a Teoria Bioecológica, que destaca a importância do contexto 

social, comunitário e familiar da mãe em influenciar suas decisões, comportamentos 

e as formas de cuidar dos filhos. O PJMC tem como objetivos promover a saúde e o 

desenvolvimento durante a primeira infância da seguinte maneira: 1) melhorando os 

resultados da saúde da mãe e da criança; 2) promovendo relações de cuidado 

sensíveis e responsivas entre mãe e criança; 3) desenvolvendo na mãe a 

parentalidade positiva (definida como a habilidade tanto da mãe estar atenta às 

necessidades físicas e emocionais do filho, quanto sustentar ações para suprir essas 

necessidades); 4) estimulando interações cognitivas e emocionais entre mães e bebês 

(apego); 5) colaborando para melhorar e aprimorar a rede de apoio familiar e social; 
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e, 6) apoiando ações para melhorar a autoeficácia (definida como a capacidade 

individual para o alcance de uma melhor inserção no trabalho e na vida) das mães 

adolescentes (Pinheiro et al., 2018). 

 
Figura 2 – Fluxograma de visitas domiciliares do Programa Jovens Mães 
Cuidadoras. São Paulo, 2020 

 
Fonte: A autora. 

 

As VDs do PJMC são compostas por cinco dimensões de assistência:  

1) Cuidados com a saúde - a enfermeira visitadora oferece ações de cuidado 

à saúde materna e infantil, acompanhando o progresso da gestação, o 

desenvolvimento do feto, a alimentação saudável, a qualidade de vida, a 

vacinação, o crescimento e o desenvolvimento infantil, a utilização de métodos 

contraceptivos, entre outros tópicos;  

2) Saúde ambiental - a enfermeira visitadora auxilia a mãe a reconhecer as 

potencialidades e limites de sua casa e imediações para o crescimento e 

desenvolvimento da criança, ajuda a mãe a “antever” situações de risco e fazer 

a prevenção de acidentes domésticos. Também encoraja a adolescente a 

refletir  sobre as potencialidades e fragilidades do território onde ela vive no 

sentido de identificar recursos favoráveis para garantir segurança, acesso à 

saúde e educação;  

Mensal 

4 visitas 

21 a 24 
meses 

 

Puerpério Gestação 3 a 20 
meses 

Quinzenal Semanal Quinzenal 

6 visitas 14 – 17 
visitas 

36 visitas 

Total 60 a 63 Visitas Domiciliares 
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3) Parentalidade positiva - a enfermeira visitadora estimula e ajuda a mãe a 

desenvolver as competências parentais necessárias para um cuidado sensível 

e responsivo, que proporcione o desenvolvimento cognitivo e emocional da 

criança, considerando a mesma como um sujeito em formação;  

4) Rede social & família - a enfermeira visitadora incentiva a mãe a reconhecer 

e ampliar sua rede de apoio dentro e fora da família, informando-a sobre direitos 

sociais, políticas públicas e preparando-a para que seja capaz de utilizar esses 

recursos quando necessário;   

5) Projeto de vida - a enfermeira visitadora acompanha a mãe no 

planejamento, de forma estruturada, de ações para retomar objetivos como 

continuar os estudos, capacitar-se para encontrar um emprego e, ainda, utilizar 

sua rede social de apoio. 

 

Sendo assim, o PJMC possui protocolos para nortear as VDs por período de 

acompanhamento (gestação, puerpério, 2 a 12 meses e 13 a 24 meses do bebê). 

Nesses protocolos também são registrados todos os dados das visitas e intervenções 

realizadas (Pinheiro et al., 2018). Para que a intervenção seja realizada da melhor 

maneira possível, as enfermeiras visitadoras participam de reuniões de supervisão 

semanais. Nestas se discutem casos com 2 enfermeiras sêniores e 2 psicólogas 

especializadas em psicologia do desenvolvimento infantil (Fracolli et al., 2018; 

Pinheiro et al., 2018). 

 

Características da assistência que incide sobre o Grupo Controle 

As participantes alocadas no grupo controle receberam atendimento nas UBS 

e demais serviços oferecidos pelo SUS, seguindo as diretrizes nacionais do Ministério 

da Saúde no contexto dos cuidados pré-natais e puericultura de rotina (Brasil, 2010, 

2012a, 2012b, 2018a; Paim et al., 2011). 

 

Coleta de dados para Avaliação de Desfechos 

Na pesquisa “O efeito do Programa de Visitação para Jovens Gestantes sobre 

o desenvolvimento infantil: um estudo piloto”  todas as participantes foram submetidas 
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a avaliações de desfecho, realizadas por entrevistadores cegos para o status de 

participação das mães. As avaliações foram realizadas no momento do ingresso no 

programa (linha de base), em seguida com 30 semanas de gestação, aos 3, 6, 12 e 

24 meses de vida da criança. As entrevistas foram conduzidas por psicólogos 

experientes e treinados para aplicar os testes específicos. Antes do início da coleta 

de dados, os entrevistadores receberam treinamento próprio. Tais avaliações tinham 

como foco a saúde materna geral, a saúde mental e a saúde ambiental, exposição ao 

estresse, suporte social, neurodesenvolvimento da criança, e exposição à negligência 

e ao abuso. A relação de todos os instrumentos aplicados nas avaliações pode ser 

encontrada no ANEXO 1. Os dados foram coletados entre 06 de fevereiro de 2016 e 

18 de dezembro de 2018. 

A figura 3, dividida em três partes para proporcionar uma leitura mais 

confortável, apresenta o CONSORT da pesquisa “O efeito do Programa de Visitação 

para Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento infantil: um estudo piloto”. 
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Figura 3 (1) – Diagrama de fluxo CONSORT da pesquisa “O efeito do Programa de 
Visitação para Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento infantil: um estudo piloto”. 
São Paulo, 2020 
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Figura 3 (2) – Diagrama de fluxo CONSORT da pesquisa “O efeito do Programa de 
Visitação para Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento infantil: um estudo piloto”. 
São Paulo, 2020 
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Figura 3 (3) – Diagrama de fluxo CONSORT da pesquisa “O efeito do Programa de 
Visitação para Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento infantil: um estudo piloto”. 
São Paulo, 2020 

 
 

 

4.3 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA “O EFEITO DO 
PROGRAMA DE VISITAÇÃO PARA JOVENS GESTANTES SOBRE 
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UM ESTUDO PILOTO” 
 

O gerenciamento e armazenamento dos dados da pesquisa “O efeito do 

Programa de Visitação para Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento infantil: um 

estudo piloto” foi realizado através da plataforma REDCap. Trata-se de um software 

livre, sem custos de aquisição ou de atualizações. É uma plataforma digital, que 

funciona em modos online e offline, acessível a partir de computadores, tablets ou até 

mesmo smartphones. O REDCap permite a importação e exportação de dados, a 

construção de relatórios reprodutíveis e a transferência de dados para os principais 

softwares de análises estatísticas (REDCap, 2019). Os dados foram inseridos no 

REDCap por 2 digitadores capacitados através de treinamentos presenciais e por 

webconferência oferecidos pelo Consórcio REDCap Brasil. Após a inserção, os dados 
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foram revisados por 3 revisores independentes, que fizeram um levantamento de 10% 

de todos os dados inseridos e realizaram conferência de digitação com os dados em 

formato físico. 

 

4.4 ACESSO AOS DADOS DA PESQUISA “O EFEITO DO 
PROGRAMA DE VISITAÇÃO PARA JOVENS GESTANTES SOBRE 
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UM ESTUDO PILOTO” 
 

Para acessar os dados da pesquisa “O efeito do Programa de Visitação para 

Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento infantil: um estudo piloto” é necessário 

uma solicitação formal ao coordenador da pesquisa através de requisição digital, 

especificando quais dados seriam necessários e sua finalidade de uso. Após 

aprovação do coordenador, a requisição é encaminhada ao Data Manager da 

pesquisa, que compila os dados solicitados e os encaminha por email em versão 

compatível com os principais softwares de análises estatísticas. Os dados solicitados 

para esta pesquisa foram os referentes ao Inventário HOME e ao questionário 

sociodemográfico. 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS DOS DADOS SELECIONADOS E UTILIZADOS 
NESTA PESQUISA 

4.5.1 Inventário de Observação Doméstica para Mensuração do Ambiente - 
HOME 
 

O Inventário HOME tem capacidade de medir a qualidade e a quantidade de 

estimulação e suporte disponíveis no ambiente familiar da criança, e a relação destes 

com seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Ele é focado na criança 

dentro do ambiente e não no status socioeconômico da familia (Caldwell, Bradley, 

2001). Elegeu-se este instrumento não apenas pela sua larga utilização internacional 

em estudos semelhantes, mas também por ser constituído de questões que levam em 

consideração os diferentes aspectos do ambiente físico, social e relacional 

estabelecidos na moradia. 
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Existem quatro versões do instrumento que avaliam o ambiente nas diferentes 

fases do desenvolvimento: 1. Inventário HOME versão Infant Toddler (IT-HOME) 

avalia crianças desde o nascimento até os três anos; 2. Inventário HOME versão Early 

Childhood (EC-HOME) destinado a crianças entre três e seis anos; 3. Inventário 

HOME versão Middle Childhood (MC-HOME) designado para crianças na faixa etária 

compreendida entre 6 e 10 anos; e, 4. Inventário HOME versão Early Adolescent (EA-

HOME), destinado a crianças e pré-adolescentes entre 10 e 14 anos. Neste estudo foi 

utilizada a versão Infant Toddler ou IT-HOME (ANEXO 2). 

O IT-HOME é composto por uma entrevista com o cuidador primário da criança 

e pela observação direta da interação do cuidador com criança. 

 

São 45 itens divididos em seis subescalas, a saber: 

1. Responsividade emocional e verbal do cuidador primário: comunicação 

e interações efetivas entre cuidador e a criança (11 pontos); 

2. Ausência de restrição e punição: como o adulto disciplina a criança (8 

pontos); 

3. Organização do ambiente físico e temporal: como o tempo da criança é 

organizado fora da casa da família. Como se parece o espaço pessoal da 

criança no lar (6 pontos); 

4. Disponibilidade de materiais, brinquedos e jogos apropriados para a 
criança: presença de vários tipos de brinquedos disponíveis para a criança 

e apropriados para sua idade (9 pontos); 

5. Envolvimento do cuidador primário com a criança: como o adulto 

interage fisicamente com a criança (6 pontos); 

6. Oportunidade de variação na estimulação cotidiana: a forma como a 

rotina da criança incorpora encontros com pessoas diferentes do cuidador 

principal (5 pontos). 
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Em cada subescala do Inventário IT- HOME há itens de observação (18 itens), 

de entrevista (24 itens) e que podem ser observados ou perguntados (3 itens). Para 

cada item é dado 0 ou 1 ponto, de acordo com a ausência ou a presença do 

comportamento durante a observação, respectivamente. Cada subescala possui uma 

quantidade máxima de pontos, a depender do número de itens que a compõem: 

Responsividade emocional e verbal do cuidador primário – 11 pontos, Ausência de 

restrição e punição – 8 pontos, Organização do ambiente físico e temporal – 6 pontos, 

Disponibilidade de materiais, brinquedos e jogos apropriados para a criança – 9 

pontos, Envolvimento do cuidador primário com a criança – 6 pontos, Oportunidade 

de variação na estimulação cotidiana – 5 pontos. O escore total do IT-HOME é dado 

pela somatória dos itens presentes em cada subescala, totalizando 45 pontos. O 

escore do IT-HOME fornece um perfil da família em relação ao nível de estimulação 

do ambiente no qual a criança vive. Assim convencionou-se a seguinte classificação:  

de zero a 25 pontos é considerado nível inferior à 4ª parte, de 25 a 36 pontos é 

entendido como nível médio e de 37 a 45 pontos compreende-se como nível superior 

à 4ª parte elaborados por Caldwell, Bradley (1984). 

 

4.5.2 Questionário de dados sociodemográficos 
 

O questionário sociodemográfico foi construído pelos pesquisadores e continha 

questões sobre estado civil, escolaridade, raça, ocupação, renda, uso de benefícios 

sociais e características de moradia (ANEXO 3). 

Assim como o IT-HOME esse questionário foi aplicado com 3, 6, 12 e 24 meses 

de vida do bebê. Em todos as avaliações as participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS/SP parecer 1.061.143 de 

maio/2015 e parecer 2.324.151 de outubro/2017) e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (parecer 2.286.606 de setembro/2017). Tais aprovações 

podem ser encontradas no ANEXO 4. 
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4.6 TRATAMENTO DOS DADOS NESTA PESQUISA 
 

Para esta pesquisa, a partir das informações do IT-HOME, realizou-se uma 

análise descritiva e comparativa dos dados com cálculo de escore total e das 

subescalas do inventário IT-HOME para os grupos Intervenção (GI) e Controle (GC). 

Os dados sociodemográficos de escolaridade da mãe, assim como a presença de 

parceiro, foram avaliados para verificar sua influência na comparação de alguns 

resultados do inventário IT-HOME entre GC e GI. Segundo a compreensão de 

ambiente colocada para esta pesquisa os dados sociodemográficos também 

compõem o ambiente social, familiar e afetivo da criança. Ainda para este estudo, o 

tratamento dos dados não considerou as variáveis com dados incompletos. Apenas a 

variável escolaridade foi tratada quando houve inconsistência. Os testes estatísticos 

usados, não paramétricos, retiraram da análise as linhas com um dado incompleto. 

Testes estatísticos foram aplicados conforme a necessidade e indicação do 

profissional estatístico que deu suporte ao estudo adotando-se o nível de significância 

de 5%. A análise dos dados foi realizada com os softwares RStudio, versão 1.2.1335; 

R, versão 3.60: GUI 1.70 El Capitan Build e Excel, versão 16.16.3. 
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5 RESULTADOS 
 

Nesta seção serão apresentados dados referentes a: 

● Perfil sociodemográfico; 

● Escores totais do inventário IT- HOME; 

● Escores das subescalas do inventário IT- HOME; 

● Exemplos de casos de melhores e piores escores do inventário IT-HOME 

para GC e GI; 

● Relação de algumas características sociodemográficas da mãe com os 

escores do inventário IT-HOME; 

● Relação entre o número de visitas e os escores  do inventário IT-HOME; 

● Relação entre a rotatividade de enfermeira visitadora que acompanhou uma 

mesma mãe e os escores do inventário IT- HOME. 

 

5.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 

O perfil sociodemográfico das mães adolescentes estudadas mostrou quanto à 

sua Cor ou Raça, no GC, que 32,5% (13 gestantes) declararam-se como Branca, 

15,0% (6 gestantes), como Pretas, 47,5% (19 gestantes), como Pardas, 2,5% (1 

gestante) Amarela e 2,5% (1 gestante) Indígena. Já no Grupo Intervenção (GI), 30,0% 

(12 gestantes) se declararam Branca, 10,0% (4 gestantes), Pretas, 52,5% (21 

gestantes) afirmaram ser Pardas, 7,5% (3 gestantes), Amarelas e 0,0% se declarou 

Indígena. Considerando esta variável, pode-se dizer que os grupos são semelhantes. 

Quanto ao Estado Civil, no GC, 35,0% (14 gestantes) disseram ser Casadas 

ou viver com o cônjuge, 15,0% (6 gestantes), Solteiras, 50,0% (20 gestantes) se 

declararam Solteiras com parceiro fixo ou namorado, e 0,0% se declarou Viúva ou 

como Divorciada/Separada. No GI, 32,5% (13 gestantes) se declararam Casadas ou 

vivem com cônjuge, 22,5% (9 gestantes), Solteiras, 45,0% (18 gestantes), Solteiras 

com parceiro fixo ou namorado e, novamente, nenhuma gestante se declarou Viúva 

ou Divorciada/Separada.   
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No que diz respeito à Escolaridade, no GC, declararam-se como 

Analfabeta/Fundamental incompleto 2,5% (1 gestante), Fundamental I 

completo/Fundamental II incompleto, 7,5% (3 gestantes), Fundamental 

completo/Médio incompleto, 80,0% (32 gestantes), Médio completo/Superior 

incompleto, 10,0% (4 gestantes), nenhuma gestante se declarou com escolaridade 

Superior completo. No GI, observaram-se resultados levemente distintos: nenhuma 

gestante ou 0,0% se declarou Analfabeta/Fundamental I incompleto ou Superior 

completo, 20,0% (8 gestantes) afirmaram estudo de Fundamental I 

completo/Fundamental II incompleto, enquanto 70,0% (28 gestantes) estudaram até 

o Fundamental completo/Médio incompleto e, por fim, 10,0% (4 gestantes) 

declararam-se com escolaridade Médio completo/Superior incompleto. 

Quando perguntadas sobre sua situação ocupacional, no GC 25,0% (10 

gestantes) estavam Empregadas, 35,0% (14 gestantes), Desempregadas, 27,5% (11 

gestantes) eram Estudantes, 12,5% (5 gestantes) disseram ser Donas de Casa e 

nenhuma gestante 0,0% se declarou pensionista ou com outra ocupação. No Grupo 

Intervenção, foram observados números discretamentes diferentes e desfavoráveis: 

12,5% (5 gestantes) se declararam como Empregadas, 47,5% (19 gestantes), 

Desempregadas, 2,5% (1 gestante), Pensionista, 25,0% (10 gestantes) Estudantes, 

12,5% (5 gestantes), Donas de casa e nenhuma gestante 0,0% declarou sua situação 

ocupacional como outro. 

Sobre o rendimento mensal, entre as gestantes que disseram estar 

empregadas no Grupo Controle, observamos que 20,0% (2 gestantes) declararam 

receber menos de R$ 300, 10,0% (1 gestante) recebia entre R$ 301 e R$ 500, 30,0% 

(3 gestantes) tinham rendimentos entre R$ 501 e R$ 800, e 40,0% (4 gestantes) 

auferiram entre R$ 801 e R$ 1100. Já no Grupo Intervenção, 20,0% (1 gestante) 

recebia menos de R$ 300, para outros 20,0% (1 gestante) os provimentos variavam 

entre R$ 301 e R$ 500, enquanto 40,0% (2 gestantes) eram remuneradas entre R$ 

501 e R$ 800, e apenas 20,0% (1 gestante) entre R$ 801 e R$ 1100. Os dados acima 

descritos podem ser encontrados na Tabela 1 (APÊNDICE A). 
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5.2 INVENTÁRIO IT-HOME 
 

No GI, do total de 40 mães 18 (45%) receberam as 4 avaliações previstas para 

aplicação do IT-HOME, 11 (27,5%) passaram por 3 avaliações, 3 (7,5%) por 2 

avaliações, enquanto 2 (5%) apenas 1 avaliação e 6 (15%) das participantes do GI 

não foram avaliadas pelo Inventario IT-HOME. Neste grupo, da totalidade de mães 

randomizadas, 23 (57,5%) têm avaliações dos tempos 3 e 6 meses, destas, 22 

(95,65%) apresentaram aumento no escore total neste período, 1 (4,3%) apresentou 

queda no escore total. Vinte e oito mães (70%) têm avaliações para os tempos 6 e 12 

meses, destas, 15 (53,57%) apresentaram aumento de escore no período e 13 

(46,42%) demonstram queda de escore total. Para os tempos de 12 e 24 meses foram 

avaliadas 25 mães (62,5%), destas, 4 (16%) apresentaram aumento de escore no 

período, 20 (80%) queda de escore e 1 (4%) manteve o mesmo escore. Observou-se 

que 32 (80%) mães do GI tiveram o ambiente domiciliar avaliado através do IT-HOME 

por mais de uma vez em 2 anos de vida da criança, como demonstra a Tabela 2. 

No GC, das 40 mães randomizadas, 19 (47,5%) receberam as 4 avaliações do 

IT-HOME, 10 (25%) participaram de 3 avaliações, 5 (12,5%) de 2 avaliações, 

enquanto 3 (7,5%) apenas 1 avaliação e 3 (7,5%) das participantes do GC não 

receberam avaliação do Inventário IT-HOME. Neste grupo, da totalidade das mães 

participantes, 27 (67,5%) têm medidas dos tempos de 3 e 6 meses, destas 21 

(77,77%) apresentaram aumento no escore total neste período, 1 (3,7%) apresentou 

queda e 5 (18,51%) mantiveram o mesmo escore total. Vinte e nove mães (72,5%) 

têm avaliações para os tempos de 6 e 12 meses, destas, 19 (65,51%) apresentaram 

aumento de escore, 9 (31,03%) mostraram queda de escore e 1 (3,44%) manteve o 

mesmo escore total do IT-HOME no período. Para os tempos de 12 e 24 meses foram 

avaliadas 25 mães, destas 3 (12%) apresentaram aumento de escore e 22 (88%) 

indicaram queda no escore total. Observou-se que 34 (85%) das mães tiveram o 

ambiente domiciliar avaliado através do IT-HOME por mais de uma vez, como pode 

ser observado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Variações do Escore IT-HOME Total entre avaliações para Grupos 
Intervenção (GI) e Grupo Controle (GC). São Paulo, 2020 

 Período de avaliação IT-
HOME 

↑ Score ↓ Score = Score Total 

N % N % N % N % 

 3 |-| 6 meses 22 95,6 1 4,3 0 0 23 57,5 

GI 6 |-| 12 meses 15 53,57 13 46,42 0 0 28 70 

 12 |-| 24 meses 4 16 20 80 1 4 25 62,5 

 3 |-| 6 meses 21 77,77 1 3,7 5 18,51 27 67,5 

GC 6 |-| 12 meses 19 65,51 9 31,03 1 3,44 29 72,5 

 12 |-| 24 meses 3 12 22 88 0 0 25 62,5 

Fonte: A autora. 
 

A quantidade de maiores e menores escores de resultado do IT-HOME estão 

listados na Tabela 3 abaixo. Considerando maiores escores de resultados aqueles 

cujo escore da avaliação de 24 meses esteja no quartio superior da pontuação da 

escala (entre 37 e 45). E como menores escores de resultado aqueles cujo escore da 

avaliação de 24 meses esteja no quartio inferior da pontuação da escala (entre 0 e 

25). Foram excluídos aqueles casos em que não havia dados da avaliação de 24 

meses. Assim, no GI, 2 participantes (5%) se classificaram entre os maiores 

resultados e 9 participantes (22,5%) se classificaram entre os menores resultados. No 

GC, 4 participantes (10%) estiveram entre os maiores resultados, enquanto 13 

participantes (32,2%) entre os menores resultados. 

 
Tabela 3 – Número de mães participantes com maiores e menores Escores IT-
HOME Total para Grupos Intervenção (GI) e Grupo Controle (GC). São Paulo, 2020 

Resultados 
GI GC 

N % N % 
Maior 2 5 4 10 
Menor 9 22,5 13 32,5 

Fonte: A autora. 
 

 

Dentre todas as avaliações, os escores máximos alcançados foram de 41 para 

os dois grupos e os escores mínimos obtidos foram de 15 e 16, respectivamente, para 

GI e GC independente do tempo de avaliação. 
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Vale lembrar que o Inventário IT-HOME é composto por 45 itens (somando total 

de 45 pontos) divididos em seis subescalas: Responsividade emocional e verbal do 

cuidador primário – 11 pontos, Ausência de restrição e punição – 8 pontos, 

Organização do ambiente físico e temporal – 6 pontos, Disponibilidade de materiais, 

brinquedos e jogos apropriados para a criança – 9 pontos, Envolvimento do cuidador 

primário com a criança – 6 pontos, Oportunidade de variação na estimulação cotidiana 

– 5 pontos. 

Na Tabela 4 é apresentada uma compilação dos resultados de Subescalas e 

IT-HOME Total ao longo do tempo, que serão discutidos mais detalhadamente a 

seguir. 

 
Tabela 4 – Resultados das Subescalas e IT-HOME Total para GI e GC ao longo do 
tempo. São Paulo, 2020 

Variável Grupo Tempo N* Média DP Mediana Min Max 

Subescala 
Responsividade 

Controle 

3 meses 27 7,52 1,89 8 3 10 

6 meses 35 8,46 2,21 9 2 11 

12 meses 30 8,67 2,04 9,5 3 11 

24 meses 27 7,63 2,91 7 2 11 

Intervenção 

3 meses 28 7,96 2,22 9 1 10 

6 meses 29 9,28 1,33 10 6 11 

12 meses 32 9,47 1,57 10 6 11 

24 meses 25 8,92 2,10 10 4 11 

Subescala 
Ausência.punição 

Controle 

3 meses 27 5,33 0,78 5 3 7 

6 meses 35 5,40 0,55 5 5 7 

12 meses 30 5,20 1,63 5 1 8 

24 meses 27 4,81 2,11 5 0 8 

Intervenção 

3 meses 28 5,46 0,64 5 5 7 

6 meses 29 5,48 0,69 5 4 7 

12 meses 32 5,41 0,88 5 3 7 

24 meses 25 5,08 1,63 6 1 7 

Subescala 
Organização.ambiente 

Controle 

3 meses 27 4,41 1,05 4 2 6 

6 meses 35 4,97 1,04 5 3 6 

12 meses 30 5,13 0,78 5 4 6 

24 meses 27 4,22 1,19 4 2 6 

Intervenção 

3 meses 28 4,36 1,37 5 1 6 

6 meses 29 5,00 1,07 5 2 6 

12 meses 32 5,06 1,05 5 2 6 

24 meses 25 4,76 0,97 5 3 6 

(continua) 
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(continuação) 

Variável Grupo Tempo N* Média DP Mediana Min Max 

Subescala 
Disponibilidade.materiais 

Controle 

3 meses 27 2,48 1,34 3 0 5 

6 meses 35 4,11 1,71 4 1 9 

12 meses 30 6,07 2,59 6,5 1 9 

24 meses 27 4,56 2,49 5 0 9 

Intervenção 

3 meses 28 2,50 1,43 3 0 5 

6 meses 29 4,66 1,65 4 2 7 

12 meses 32 6,09 2,04 7 2 9 

24 meses 25 4,04 2,68 4 0 8 

Subescala 
Envolvimento.materno 

Controle 

3 meses 27 3,89 1,50 4 2 6 

6 meses 35 4,63 1,29 5 1 6 

12 meses 30 4,20 1,30 5 2 6 

24 meses 27 2,67 1,39 3 1 5 

Intervenção 

3 meses 28 3,93 1,41 4 1 6 

6 meses 29 4,66 1,08 5 1 6 

12 meses 32 4,56 0,98 5 2 6 

24 meses 25 3,12 1,13 3 1 5 

Subescala 
Estimulação.diária 

Controle 

3 meses 27 2,33 0,73 2 1 4 

6 meses 35 2,83 0,92 3 1 5 

12 meses 30 2,60 0,97 3 0 5 

24 meses 27 2,81 0,92 3 1 4 

Intervenção 

3 meses 28 2,50 0,92 3 1 5 

6 meses 29 3,07 0,88 3 1 5 

12 meses 32 3,00 0,95 3 1 5 

24 meses 25 3,36 1,15 3 1 5 

HOME.Total 

Controle 

3 meses 27 26,00 4,75 27 17 34 

6 meses 35 30,40 4,89 31 18 41 

12 meses 30 31,90 6,63 32,5 16 41 

24 meses 27 26,70 7,12 25 16 39 

Intervenção 

3 meses 28 26,70 4,74 27 15 33 

6 meses 29 32,10 3,62 33 23 37 

12 meses 32 33,60 4,44 34 24 41 

24 meses 25 29,30 5,70 30 17 38 

(conclusão) 

*número de sujeitos avaliados 
Fonte: A autora. 

 

O gráfico 1 apresenta a distribuição dos escores totais do IT-HOME para GC e 

GI em cada tempo de avaliação. Pode-se observar que GC e GI apresentam uma 

mediana de escore diferente em todos os momentos de avaliação, exceto aos 3 meses 
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quando as medianas dos dois grupos são iguais. Aos 6 e 12 meses ambos os grupos 

apresentam tendência de aumento do valor da mediana, sendo que no GI este 

aumento é mais significativo. De 12 para 24 meses ambos os grupos apresentam 

tendência de queda na mediana de escore, sendo a queda mais significativa no GC 

que atingiu valores inferiores aos verificados na avaliação de 3 meses. Assim, aos 24 

meses a mediana de escore IT-HOME Total é 25 para o GC e 30 para o GI. A diferença 

de mediana entre os grupos variou ao longo do tempo, sendo a maior diferença de 5 

pontos aos 24 meses. Dados numéricos podem ser observados na Tabela 5 

(APÊNDICE B). 

 
Gráfico 1 – Análise visual dos Escores IT-HOME Total dos grupos Controle e 
Intervenção ao longo do tempo. São Paulo 2020 

 

Fonte: A autora. 
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5.2.1 Resultados das subescalas IT-HOME 
 

As subescalas do IT-HOME se apresentam da seguinte forma: 

a) Na subescala Responsividade Emocional e Verbal do cuidador (11 

pontos) GC e GI iniciam, respectivamente, com medianas 8 e 9; aos 6 meses 

observa-se tendência de aumento em 1 ponto para ambos os grupos; aos 

12 meses o GC ganha 0,5 ponto e o GI mantém sua mediana anterior (GC 

9,5 e GI 10); aos 24 meses observa-se queda de 2,5 pontos na mediana do 

GC e estabilização na mediana do GI, aumentando assim a diferença de 

pontos entre os grupos (GC 7 e GI 10), conforme apresentado no gráfico 2. 

Dados numéricos podem ser observados na Tabela 6 (APÊNDICE C). 

 

Gráfico 2 – Análise visual do Subescore Responsividade Emocional e Verbal do 
cuidador (Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 
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b) Na Subescala Ausência de Restrição e Punição (8 pontos) nos GC e GI 

observa-se mediana 5 e este valor se mantém aos 3, 6 e 12 meses. Aos 24 

meses o GI apresenta aumento de 1 ponto na mediana, terminando em 6 

pontos e o GC permanece em 5 pontos. Vale ressaltar que o escore máximo 

para esta subescala é 8 e foi atingido apenas pelo grupo controle aos 12 e 

24 meses. Conforme apresentado no gráfico 3. Dados numéricos podem ser 

observados na Tabela 7 (APÊNDICE D). 

 

Gráfico 3 – Análise visual do Subescore Ausência de Restrição e Punição 
(Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

 
Fonte: A autora. 

 

 

c) Na subescala Organização do Ambiente Físico e Temporal (6 pontos), GC 

e GI iniciam, respectivamente, com mediana de subescores 4 e 5; aos 6 

meses o GC sobre um ponto, passando para 5 e o GI se mantém em 5; aos 

12 meses os valores não se modificam e aos 24 meses a mediana do GC 

cai um ponto terminando com os mesmos resultados verificados aos 3 
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meses, ou seja, 4 e 5 para GC e GI, respectivamente, conforme apresentado 

no gráfico 4. Dados numéricos podem ser observados na Tabela 8 

(APÊNDICE E). 

 

Gráfico 4 – Análise visual do Subescore Organização do Ambiente Físico e 
Temporal (Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

 
Fonte: A autora. 

 

d) Na subescala Disponibilidade de Materiais de Brinquedos e Jogos 
apropriados (9 pontos) os dois grupos iniciam com a mediana de 

subescores 3; aos 6 meses ambos os grupos apresentaram um aumento de 

1 ponto; aos 12 meses o GC apresenta aumento de 2,5 pontos ficando com 

mediana de 6,5 e o GI apresenta um aumento de 3 pontos ficando com 

mediana de 7. Na avaliação de 24 meses ambos os grupos apresentam 

tendência de queda nas medianas, terminando com 5 para GC e 4 para GI. 

Pode-se ressaltar que esta é a única subescala em que o GI termina com 

subescore inferior ao GC, conforme apresentado no gráfico 5. Dados 

numéricos podem ser observados na Tabela 9 (APÊNDICE F). 
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Gráfico 5 – Análise visual do Subescores Disponibilidade de Materiais de 
Brinquedos e Jogos Apropriados (Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do 
tempo. São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 

 

 

e) Na subescala Envolvimento do Cuidador com a Criança (6 pontos), GC e 

GI iniciam com o mesmo valor de mediana: 4; apresentam aumento de 1 

ponto aos 6 meses; aos 12 meses ambos os grupos mantêm a mediana de 

5 e, chegando aos 24 meses pode-se observar pelo gráfico 6 que ambos os 

grupos apresentam queda de mediana para 3, um valor menor que o inicial. 

Dados numéricos podem ser observados na Tabela 10 (APÊNDICE G). 
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Gráfico 6 – Análise visual do Subescore Envolvimento do Cuidador com a 
Criança (Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 

 

 

f) Na subescala Oportunidade de Variação na Estimulação Cotidiana (5 

pontos) GC e GI iniciam mediana, respectivamente, 2 e 3; aos 6 meses o 

GC apresenta aumento de 1 ponto, enquanto o GI mantém a mediana da 

avaliação anterior (GC 3, GI 3). Este resultado não se altera aos 12 e aos 24 

meses. Conforme apresentado no gráfico 7. Dados numéricos podem ser 

observados na Tabela 11 (APÊNDICE H). 
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Gráfico 7 – Análise visual do Subescore Oportunidade de Variação na 
Estimulação Cotidiana  (Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. 
São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 

 

 

5.2.2 Casos com “melhores e piores” escores IT-HOME e as contribuições das 
subescalas 
 

Dado o interesse em compreender onde se localizam os pontos de fragilidade 

e os potenciais da Intervenção do PMJC, a proposta para esta etapa é apontar quais 

foram as “subescalas” que impactaram de forma tanto positiva, quanto negativa no 

escore total do IT-HOME. Os casos a seguir foram eleitos por apresentarem dados 

em todos os tempos de avaliação e pontuações de destaque. 
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a) Abaixo apresenta-se um exemplo de caso de cada grupo (intervenção e 

controle) que obteve maior escore total. Considerando maior escore de 

resultados aqueles cujo escore total da avaliação de 24 meses esteja no 

quartio superior da pontuação da escala (entre 37 e 45). 
 

Caso 1 (GI) 
 

No caso 1 abaixo representado pelos gráficos 8 e 9 observa-se que o escore 

total teve aumento dos 3 aos 12 meses, antes de apresentar pequena queda. 

Enquanto a pontuação da última avaliação foi maior em comparação à primeira e está 

no quartio superior. Comparando as subescalas pode-se dizer que Responsividade 

Emocional e Verbal, Organização do Ambiente e Variação da Estimulação foram as 

que mais contribuíram para o bom resultado, visto que elas mantiveram-se em seus 

escores máximos na maioria dos tempos de avaliação. 

 
Gráfico 8 – Escore IT-HOME Total ao longo do tempo para Caso 1 GI. 
São Paulo, 2020 

 
Fonte: A autora. 
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Gráfico 9 – Subescores ao longo do tempo para Caso 1 GI. São Paulo, 2020 

 
Fonte: A autora. 

 

 

Caso 2 (GC) 
 

No caso 2 abaixo representado pelos gráficos 10 e 11 observa-se um aumento 

progressivo de pontuação no escore total dos 3 aos 24 meses, saindo do quartil médio 

na primeira avaliação para o quartil superior na última avaliação. Analisando as 

subescalas, pode-se dizer que Organização do Ambiente e Disponibilidade de 

Materiais foram as que mais contribuíram para este resultado, ao se manterem com 

pontuações crescentes e no subescore máximo ou muito próximo dele. 
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Gráfico 10 – Escore IT-HOME Total ao longo do tempo para Caso 2 GC. São Paulo, 
2020 

 
Fonte: A autora. 
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Gráfico 11 – Escores ao longo do tempo para Caso 2 GC. São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 
 

 

b) Abaixo apresenta-se um exemplo de caso de cada grupo (intervenção e 

controle) que obteve menor escore total. Considerando menor escore de 

resultados aqueles cujo escore total da avaliação de 24 meses esteja no 

quartio inferior da pontuação da escala (entre 0 e 25). 
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Caso 3 (GI) 

 

No caso 3 abaixo representado pelos gráficos 12 e 13 observa-se aumento de 

pontuação dos 3 aos 12 meses e, então, uma queda acentuada aos 24 meses para 

um valor inferior ao apresentado aos 3 meses, deixando o escore final no quartio 

inferior. Analisando as subescalas pode-se dizer que Responsividade Emocional e 

Verbal, Ausência de Restrição e Punição, Organização do Ambiente, Disponibilidade 

de Materiais de Brinquedos e Envolvimento do Cuidador foram as que contribuíram 

para o resultado final, pois apresentaram queda nos últimos tempos de avaliação. 

 
Gráfico 12 – Escore IT-HOME Total ao longo do tempo para Caso 3 GI. São Paulo, 
2020 

 
Fonte: A autora. 
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Gráfico 13 – Subescores ao longo do tempo para Caso 3 GI. São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 
 

 

Caso 4 (GC) 
 

No caso 4 abaixo representado pelos gráficos 14 e 15 observa-se aumento de 

pontuação dos 3 aos 12 meses e, então, uma queda acentuada aos 24 meses para 

um valor inferior ao apresentado aos 3 meses, deixando o escore final no quartio 

inferior. Analisando as sub escalas pode-se dizer que Responsividade Emocional, 

Ausência de Restrição e Punição e Disponibilidade de Materiais de Brinquedos foram 
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as que contribuíram para o resultado final, pois apresentaram queda apenas no último 

tempo de avaliação e para escores inferiores aos do primeiro tempo de avaliação. 

 
Gráfico 14 – Escore IT-HOME Total ao longo do tempo para Caso 4 GC. 
São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 
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Gráfico 15 – Subescores ao longo do tempo para Caso 4 GC. São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 
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5.3 RELAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
DA MÃE: PRESENÇA DE COMPANHEIRO E ESCOLARIDADE 
MATERNA, COM O ESCORE IT-HOME TOTAL E SUBESCALAS 

5.3.1 Presença de companheiro 
 

O gráfico 16 abaixo, dividido em duas partes para facilitar a leitura, apresenta 

os escores IT-HOME Total e por subescalas para mães com e sem a presença de um 

companheiro no GC e GI. 

Na presença de companheiro o escore IT-HOME Total do GC e GI demonstram 

valores de mediana muito próximos aos 3 meses, enquanto aos 6 meses a diferença 

entre as medianas aumenta e o GI apresenta pontuação maior que GC, com 

significância estatística (p=0,04). Aos 12 meses ambos os grupos indicam aumento 

de mediana. Entre 12 e 24 meses observa-se uma queda importante de mediana em 

ambos os grupos, sendo a maior queda no GC. No escore IT-HOME Total observa-se 

que a mediana das mães sem companheiro no GI apresenta menores valores, quando 

comparada ao GC aos 3 meses. A mediana de ambos os grupos cresce 

gradativamente até os 12 meses com GC apresentando melhores pontuações que GI, 

contudo a diferença de pontos entre os grupos diminui entre 3 e 12 meses. Aos 24 

meses o GI mantém seu valor anterior de mediana, mas o GC retrata uma queda 

significativa de valor. 

Na subescala Responsividade Emocional e Verbal do Cuidador, na presença 

de companheiro aos 3 meses o GI apresenta mediana maior que GC, já aos 6 meses 

ambos os grupos indicam aumento e GI se mantém acima de GC. Aos 12 e 24 meses 

o GC apresenta queda progressiva de mediana, porém o GI consegue manter a 

mesma mediana atingida aos 6 meses, mostrando-se mais estável. Além disso, a 

diferença de medianas que se estabelece aos 12 meses entre GI e GC, sendo GI com 

a maior pontuação, tem significância estatística (p=0,04). Na ausência de 

companheiro, GC aponta mediana maior que o GI aos 3 meses. Enquanto aos 6 

meses GC mantém a mediana anterior e GI tem discreto aumento da mediana, e aos 

12 meses GC denota discreto aumento e GI aumento significativo, com mediana maior 

que GC. Ainda aos 12 meses ambos os grupos apresentam queda de mediana, 

contudo, a queda do GC é bastante significativa atingindo valor inferior ao 

apresentado na avaliação de 3 meses. Já o GI, neste cenário, exibe uma queda 
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discreta e tem valor superior ao apresentado aos 6 meses. 

Observando-se a escala Ausência de Restrição e Punição na condição com 

companheiro os dois grupos apresentam desempenhos equivalentes dos 3 aos 12 

meses; aos 24 meses a mediana do GI se mantém e do GC apresenta aumento, 

terminando o período em destaque. Já na condição sem companheiro é possível notar 

que aos 3 meses GC tem mediana maior que GI. Já aos 6 meses GC mantém o valor 

de mediana e GI apresenta discreto aumento, contudo permanecendo com valor 

inferior aos de GC; aos 12 meses a situação se inverte, GC apresenta uma queda e 

GI aumenta o valor da mediana; aos 24 meses GC apresenta nova queda e GI 

mantém o valor da mediana, terminando com pontuação superior ao GC. 

Quanto à subescala Organização do Ambiente Físico e Temporal, na presença 

de companheiro o GI apresenta mediana mais alta que o GC aos 3 meses, enquanto 

aos 6 meses GI mantém o valor de mediana e GC apresenta aumento, ficando com 

mesmo valor que GI; aos 12 meses ambos os grupos mantêm suas medianas; aos 24 

meses GC apresenta nova queda no valor de sua mediana e GI mantém. Na ausência 

de companheiro GI e GC demonstram a mesma mediana aos 3 meses; aos 6 meses 

GC apresenta discreta queda de mediana e GI o mantém; aos 12 meses o GC 

apresenta discreto aumento de mediana, recuperando o valor exibido aos 3 meses e 

o GI mantém o valor da mediana; aos 24 meses o GC apresenta nova queda e GI se 

mantém imóvel. Chama atenção a estabilidade da mediana do GI durante todos os 

tempos de avaliação independente da condição em relação a parceiro. 

Na subescala Disponibilidade de Materiais e Brinquedos, na presença de 

companheiro aos 3 meses observa-se a mesma mediana em ambos os grupos; aos 6 

meses o GC apresenta discreto aumento de mediana e o GI exibe aumento um pouco 

mais consistente, ficando com valor acima do GC, com significância estatística 

(p=0,02); aos 12 meses ambos os grupos têm aumento de mediana, que é maior no 

GC deixando os valores iguais; aos 24 meses observa-se queda de mediana nos 2 

grupos, sendo a queda mais intensa no GI, que fica com mediana inferior ao GC. Na 

condição sem companheiro aos 3 meses GC exibe mediana maior que GI; aos 6 

meses a mediana do GC sofre discreto aumento e do GI se mantém; aos 12 meses 

ambos os grupos apresentam importante aumento de mediana, ficando o GI com valor 

maior que GC; aos 24 meses a mediana dos dois grupos sofre queda, contudo, o 

declínio no GC é mais significativo, deixando-o com valor inferior ao GI. 
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Com relação ao Envolvimento do Cuidador com a Criança, na presença de 

companheiro aos 3 meses os dois grupos apresentam a mesma mediana; enquanto 

aos 6 meses observa-se o mesmo aumento na mediana de ambos os grupos; aos 12 

meses tem-se manutenção nas mediana para ambos os grupos; aos 24 meses as 

medianas caem, sendo a queda menor no GI que encerra com valor superior ao GC. 

Na ausência de companheiro, aos 3 meses o GC tem mediana maior que GI; aos 6 

meses GC mantém sua mediana e observa-se aumento na mediana do GI; aos 12 

meses a mediana do GC cai e do GI aumenta ficando acima do GC; a partir de então 

ambas as medianas apresentam queda e aos 24 meses chegam ao mesmo valor. 

Chama atenção que o valor da mediana para o GI aumenta até os 12 meses, mas cai 

aos 24 meses e termina com o mesmo valor que tinha aos 3 meses. 

Na subescala Oportunidade de Variação na Estimulação Cotidiana, aos 3 

meses no quesito ‘com companheiro’ é possível observar que o GI apresenta mediana 

superior ao GC; aos 6 meses o GC tem aumento de mediana e atinge o mesmo valor 

do GI, sendo mantida esta situação aos 12 e 24 meses; o GI, aos 24 meses mostra 

discreto aumento de mediana, com significância estatística (p=0,04). Chama atenção 

a estabilidade das mediana do GI até os 12 meses. Na avaliação ‘sem companheiro’ 

aos 3 meses GC e GI apresentam a mesma mediana; aos 6 meses observa-se 

aumento de mediana para o GI e manutenção de mediana para o GC; aos 12 meses 

a mediana do GI sofre queda e os grupos apresentam os mesmos valores de mediana 

observados aos 3 meses; aos 24 meses ambas as medianas aumentam. Chama 

atenção a estabilidade do GC dos 3 aos 12 meses na ausência de companheiro. Os 

dados numéricos podem ser verificados na Tabela 12. 
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Gráfico 16 (parte 1) – Relação entre a presença de companheiro materno e escore 
IT-HOME total e subescores para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

 

 
Fonte: A autora. 
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Gráfico 16 (parte 2) – Relação entre a presença de companheiro materno e escore 
IT-HOME total e subescores para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

 
Fonte: A autora. 
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Tabela 12 – Relação entre a presença de companheiro materno e escore IT-HOME 
Total e subescores para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

 
Presença 

de 
Parceiro? 

Tempo de 
Avaliação Grupo min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

HOME 
Total 

Sim 

3 meses 
Controle 17 21,75 26,5 29,25 34 24 

0,25 
Intervenção 20 24,75 27 30 33 24 

6 meses 
Controle 18 27 30,5 32,5 41 28 

0,04 
Intervenção 26 30 33 35 37 25 

12 meses 
Controle 17 29,25 32 36,75 41 22 

0,35 
Intervenção 24 31 34 36 41 25 

24 meses 
Controle 16 21,5 25 30 39 19 

0,19 
Intervenção 17 25 29,5 33,25 38 20 

Não 

3 meses 
Controle 27 27 27 30 33 3 

0,71 
Intervenção 15 16,5 23,5 30,75 33 4 

6 meses 
Controle 24 28,5 30,5 32,5 33 6 

0,91 
Intervenção 23 26 29,5 32,5 34 4 

12 meses 
Controle 16 31,25 35 38 40 8 

0,9 
Intervenção 24 31,5 34 38 41 7 

24 meses 
Controle 16 20 24 32,5 36 7 

0,28 
Intervenção 21 25 34 35 38 5 

Responsividade 
Emocional e 

Verbal do 
Cuidador 

Sim 

3 meses 
Controle 3 6 7,5 9 10 24 

0,1 
Intervenção 3 8 9 9 10 24 

6 meses 
Controle 2 8 9 10 11 28 

0,07 
Intervenção 6 9 10 10 11 25 

12 meses 
Controle 5 7 8 10 11 22 

0,04 
Intervenção 6 8 10 10 11 25 

24 meses 
Controle 2 6,5 7 10 11 19 

0,1 
Intervenção 4 7,75 10 11 11 20 

Não 

3 meses 
Controle 8 8,5 9 9,5 10 3 

0,85 
Intervenção 1 4,75 8 10 10 4 

6 meses 
Controle 6 8 9 10 11 6 

0,91 
Intervenção 6 7,5 8,5 9,5 11 4 

12 meses 
Controle 3 10 10 11 11 8 

0,75 
Intervenção 6 9,5 11 11 11 7 

24 meses 
Controle 4 4 4 10,5 11 7 

0,45 
Intervenção 5 7 9 10 11 5 

(continua) 
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(continuação) 

 
Presença 

de 
Parceiro? 

Tempo de 
Avaliação Grupo min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

Ausência de 
Restrição e 

Punição 

Sim 

3 meses 
Controle 3 5 5 6 7 24 

0,55 
Intervenção 5 5 5 6 7 24 

6 meses 
Controle 5 5 5 6 7 28 

0,33 
Intervenção 4 5 5 6 7 25 

12 meses 
Controle 1 4,25 5 6 7 22 

0,74 
Intervenção 3 5 5 6 6 25 

24 meses 
Controle 0 4 6 6 8 19 

0,57 
Intervenção 1 3,75 5 6 7 20 

Não 

3 meses 
Controle 5 5,5 6 6 6 3 

0,69 
Intervenção 5 5 5 5,5 7 4 

6 meses 
Controle 5 5,25 6 6 6 6 

0,7 
Intervenção 5 5 5,5 6 6 4 

12 meses 
Controle 5 5 5,5 7,25 8 8 

1 
Intervenção 4 5,5 6 7 7 7 

24 meses 
Controle 3 3 4 5,5 7 7 

0,53 
Intervenção 6 6 6 7 7 5 

Organização do 
Ambiente Físico 

e Temporal 

Sim 

3 meses 
Controle 2 4 4 5 6 24 

0,91 
Intervenção 1 4 5 5 6 24 

6 meses 
Controle 3 5 5 6 6 28 

0,93 
Intervenção 2 5 5 6 6 25 

12 meses 
Controle 4 5 5 6 6 22 

0,76 
Intervenção 2 4 5 6 6 25 

24 meses 
Controle 2 3 4 5 6 19 

0,13 
Intervenção 3 4 5 5 6 20 

Não 

3 meses 
Controle 3 4 5 5 5 3 

0,84 
Intervenção 2 4,25 5 5,25 6 4 

6 meses 
Controle 3 3 4,5 6 6 6 

0,82 
Intervenção 5 5 5 5,25 6 4 

12 meses 
Controle 4 4,75 5 5,25 6 8 

0,49 
Intervenção 4 5 5 6 6 7 

24 meses 
Controle 3 4 4 5,5 6 7 

0,35 
Intervenção 4 5 5 6 6 5 

(continua) 
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(continuação) 

 
Presença 

de 
Parceiro? 

Tempo de 
Avaliação Grupo min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

Disponibilidade 
de materiais de 
brinquedos e 

jogos 
apropriados 

Sim 

3 meses 
Controle 0 2 3 3 5 24 

0,78 
Intervenção 0 1 3 3,25 5 24 

6 meses 
Controle 1 3 4 4,25 9 28 

0,02 
Intervenção 2 4 5 6 7 25 

12 meses 
Controle 1 4 6 8 9 22 

0,88 
Intervenção 2 5 6 7 9 25 

24 meses 
Controle 0 2 5 6 8 19 

0,61 
Intervenção 0 2 3,5 6 8 20 

Não 

3 meses 
Controle 3 3 3 3 3 3 

0,69 
Intervenção 1 1 2 3,25 4 4 

6 meses 
Controle 3 4 4 4 5 6 

0,22 
Intervenção 2 2 2 3 6 4 

12 meses 
Controle 1 5 7,5 8,25 9 8 

1 
Intervenção 2 5,5 8 8 9 7 

24 meses 
Controle 3 3 4 6 9 7 

1 
Intervenção 0 2 7 8 8 5 

Envolvimento do 
Cuidador com a 

Criança 

Sim 

3 meses 
Controle 2 2 4 5 6 24 

0,47 
Intervenção 2 3 4 5 6 24 

6 meses 
Controle 1 4,75 5 5 6 28 

0,81 
Intervenção 1 5 5 5 6 25 

12 meses 
Controle 2 3 5 5 6 22 

0,51 
Intervenção 2 4 5 5 6 25 

24 meses 
Controle 1 1,5 2 3,5 5 19 

0,17 
Intervenção 1 2 3 4 5 20 

Não 

3 meses 
Controle 4 4,5 5 5 5 3 

0,55 
Intervenção 1 1 3 5 5 4 

6 meses 
Controle 1 4,25 5 5,75 6 6 

0,32 
Intervenção 2 3,5 4 4,25 5 4 

12 meses 
Controle 2 3,75 4 5 5 8 

0,53 
Intervenção 2 4 5 5 5 7 

24 meses 
Controle 1 2 3 3 4 7 

0,55 
Intervenção 2 2 3 4 5 5 

(continua) 
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(continuação) 

 
Presença 

de 
Parceiro? 

Tempo de 
Avaliação Grupo min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

Oportunidade de 
Variação na 
Estimulação 

Cotidiana 

Sim 

3 meses 
Controle 1 2 2 3 3 24 

0,19 
Intervenção 1 2 3 3 5 24 

6 meses 
Controle 1 2 3 3 5 28 

0,35 
Intervenção 1 3 3 3 5 25 

12 meses 
Controle 1 3 3 3 5 22 

0,83 
Intervenção 2 3 3 4 5 25 

24 meses 
Controle 1 2 3 4 4 19 

0,04 
Intervenção 1 3 3,5 4,25 5 20 

Não 

3 meses 
Controle 1 1,5 2 3 4 3 

0,84 
Intervenção 1 1,75 2 2 2 4 

6 meses 
Controle 1 2 2 2,75 4 6 

0,49 
Intervenção 2 2 2,5 3,5 5 4 

12 meses 
Controle 0 1 2 2,25 3 8 

0,85 
Intervenção 1 1,5 2 2 4 7 

24 meses 
Controle 1 2 3 3 4 7 

0,86 
Intervenção 1 2 3 3 3 5 

(conclusão) 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 
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5.3.2 Escolaridade Materna 
 

No gráfico 17 abaixo, dividido em duas partes para facilitar a leitura, pode-se 

analisar a relação entre escolaridade e os escores IT-HOME. No GC nenhuma mãe 

apresentava escolaridade Fundamental I, por isso observa-se apenas a curva do GI. 

As curvas de escore IT-HOME Total se comportam de forma parecida entre GC 

e GI quando olhamos os resultados de mães com escolaridade Fundamental II. Com 

a diferença de que o GI inicia com escores mais altos comparados ao GC e mantém 

elevados ao longo do tempo, mesmo quando ambos os grupos apresentam queda de 

escore na avaliação de 24 meses. Chama atenção que no GC a queda aos 24 meses 

é para um escore inferior ao inicial. Contudo, encontramos dados estatisticamente 

significativos para mães com escolaridade Fundamental II aos 6 meses no escore 

total, quando GI apresenta 4,5 pontos a mais que GC (p=0,02); e na subescala 

Responsividade Emocional e Verbal do Cuidador, quando GI apresenta 1 ponto a mais 

que GC (p=0,01). Nesta subescala também encontramos dados estatisticamente 

significativos para a mesma escolaridade aos 24 meses, quando GI tem 3 pontos a 

mais que GC (p=0,05). 

Para as mães com escolaridade Ensino Médio pode-se observar curvas que se 

comportam de forma discretamente distinta. Visto que aos 3 meses, o GC apresenta 

escore ligeiramente menor que o GI; aos 6 meses têm-se a inversão dessa situação, 

pois o GC mostra uma tendência de aumento do escore mais acentuada que o GI e a 

diferença de pontos entre GC e GI diminui; aos 12 meses ambos os grupos 

demonstram aumento de escore, o GC tem escore mais alto que GI e a diferença de 

pontos entre eles aumenta discretamente; finalmente aos 24 meses observa-se queda 

de escore em ambos os grupos, sendo o escore do GC maior que do GI e a diferença 

de pontos entre eles é mantida. 

Também chama atenção a subescala Ausência de Restrição e Punição. 

Quando aplicada às mães com escolaridade Fundamental II, pois não se observa 

alteração no subescore de ambos os grupos entre 3 e 6 meses, sendo a pontuação 

atingida pelo GI ligeiramente inferior ao GC. A partir de 6 meses o GC apresenta uma 

tendência de queda de subescore bastante acentuada até os 24 meses, mas o GI 

apresenta discreta queda aos 6 meses e ligeiro aumento aos 24 meses, terminando 

com subescore maior que o inicial. 
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Para as mães com escolaridade Ensino Médio as subescalas de maior 

destaque são as seguintes: 1-Responsividade Emocional, 2-Ausência de Restrição e 

Punição e 3-Envolvimento Materno ou do cuidador com a criança. Na primeira, 

observa-se aos 3 meses uma considerável diferença de subescores entre os grupos, 

sendo o subescore do GI maior quando comparado ao GC; aos 6 meses o GI 

apresenta discreta tendência de queda e o GC acentuada tendência de aumento 

ficando com o maior subescore entre os grupos; aos 12 meses os grupos apresentam 

o mesmo subescore, a partir daí ambos os grupos exibem tendência de queda no 

subescore; contudo este efeito é mais intenso no GC que chega aos 24 meses com 

subescore inferior ao GI. Neste caso, pode-se dizer que a intervenção apresenta efeito 

mais consistente aos 24 meses fazendo com que a tendência de queda no subescore 

seja menos acentuada. Na segunda, observa-se aos 3 meses uma considerável 

diferença de subescores entre os grupos, sendo que GI apresenta maior subescore 

que GC; a partir de então o subescore do GC tem acentuada ascensão chegando aos 

12 meses com valores equivalentes entre os grupos; aos 24 meses observa-se uma 

tendência de queda muito mais elevada no GI, que atinge um subescore menor que 

os valores apresentados pelo GC aos 24 e aos 3 meses, sugerindo que a intervenção 

mostra algum efeito apenas até os 12 meses para mães com maior escolaridade. Na 

terceira, observa-se aos 3 meses uma considerável diferença de subescores entre os 

grupos, sendo que pela primeira vez essa variação é a favor do GC; aos 6 meses há 

uma tendência de aumento para ambos os grupos; aos 12 meses há uma discreta 

tendência de queda para o GC e uma acentuada tendência de aumento para o GI, 

diminuindo a diferença de subescores entre os grupos; aos 24 meses ambos os 

grupos apresentam uma tendência de queda, porém ela é maior para o GC que 

termina com um subescore ligeiramente menor que o GI, sugerindo que a intervenção 

apresenta melhora de efeito progressivamente até os 12 meses e depois parece não 

ter efeito para as mães com maior escolaridade. Os dados numéricos podem ser 

verificados na Tabela 13. 
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Gráfico 17 (parte 1) – Relação entre a escolaridade materna e escore IT-HOME 
total e subescores para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 
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Gráfico 17 (parte 2) – Relação entre a escolaridade materna e escore IT-HOME 
total e subescores para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 
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Tabela 13 – Relação entre a escolaridade materna e escore IT-HOME Total e 
subescores para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

HOME Escolaridade Tempo Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N Valor p* 

HOME Total 

Fundamental I 

3 meses 
Controle      0 

0 
Intervenção 21 24 27 27,5 28 3 

6 meses 
Controle      0 

0 
Intervenção 29 29,5 30 31 32 3 

12 meses 
Controle 30 30 30 30 30 1 

0,80 
Intervenção 24 29,25 32,5 34,25 35 4 

24 meses 
Controle 25 25 25 25 25 1 

1 
Intervenção 24 24,5 25 29,5 34 3 

Fundamental II 

3 meses 
Controle 17 22,5 27 29,5 34 23 

0,46 
Intervenção 15 24,25 27,5 30 33 22 

6 meses 
Controle 18 27 29,5 31,75 41 26 

0,02 
Intervenção 23 30,25 34 35 37 22 

12 meses 
Controle 16 27,5 32 36,75 41 22 

0,20 
Intervenção 25 31,25 33,5 36 41 22 

24 meses 
Controle 18 20,25 24,5 29,25 39 18 

0,10 
Intervenção 17 24,75 29,5 34,25 38 16 

Ensino Médio 

3 meses 
Controle 19 23,5 26 28 31 4 

1 
Intervenção 23 24 25 28 31 3 

6 meses 
Controle 27 30,5 32 32,5 36 7 

0,84 
Intervenção 26 30,5 32,5 33,5 35 4 

12 meses 
Controle 32 32,5 37 39 40 7 

0,82 
Intervenção 24 33 37 38 41 6 

24 meses 
Controle 16 28,25 35 37,25 39 6 

0,57 
Intervenção 26 28 31,5 33,5 38 6 

Responsividade 
Emocional e 

Verbal do 
Cuidador 

Fundamental I 

3 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 6 7 8 8,5 9 3 

6 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 6 7,5 9 9,5 10 3 

12 meses 
Controle 10 10 10 10 10 1 

1 
Intervenção 6 9 10,5 11 11 4 

24 meses 
Controle 11 11 11 11 11 1 

0,34 
Intervenção 8 8 8 8,5 9 3 

Fundamental II 

3 meses 
Controle 3 6 8 9 10 23 

0,17 
Intervenção 1 7,25 9 9 10 22 

6 meses 
Controle 2 6,5 9 10 11 26 

0,01 
Intervenção 6 9 10 10 11 22 

12 meses 
Controle 3 7 8 10 11 22 

0,06 
Intervenção 6 8 10 10,75 11 22 

24 meses 
Controle 2 4,25 7 9,75 11 18 

0,05 
Intervenção 4 7 10 11 11 16 

 
 Ensino Médio 3 meses 

Controle 5 8 9 9,25 10 4 
1 

Intervenção 9 9 9 9 9 3 

(continua) 
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HOME Escolaridade Tempo Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N Valor p* 

6 meses 
Controle 8 9,5 10 10 11 7 

0,09 
Intervenção 8 8,75 9 9 9 4 

12 meses 
Controle 9 9,5 10 11 11 7 

1 
Intervenção 9 10 10 10,75 11 6 

24 meses 
Controle 4 7,25 11 11 11 6 

1 
Intervenção 7 7,75 10,5 11 11 6 

Ausência de 
Restrição e 

Punição 

Fundamental I 

3 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 5 5,5 6 6,5 7 3 

6 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 6 6 6 6 6 3 

12 meses 
Controle 5 5 5 5 5 1 

0,13 
Intervenção 6 6 6 6 6 4 

24 meses 
Controle 7 7 7 7 7 1 

0,61 
Intervenção 3 3 3 5 7 3 

Fundamental II 

3 meses 
Controle 4 5 5 6 7 23 

0,80 
Intervenção 5 5 5 6 7 22 

6 meses 
Controle 5 5 5 6 7 26 

0,62 
Intervenção 4 5 5 6 7 22 

12 meses 
Controle 1 4,25 5 6 8 22 

0,97 
Intervenção 3 5 5 6 7 22 

24 meses 
Controle 0 3,25 5 6 8 18 

0,46 
Intervenção 1 5 6 6 7 16 

Ensino Médio 

3 meses 
Controle 3 4,5 5,5 6 6 4 

0,69 
Intervenção 5 5,5 6 6 6 3 

6 meses 
Controle 5 5 5 5,5 6 7 

0,19 
Intervenção 5 5,75 6 6 6 4 

12 meses 
Controle 5 5 6 6 8 7 

1 
Intervenção 5 5 5,5 6,75 7 6 

24 meses 
Controle 3 4,25 5,5 6 7 6 

1 
Intervenção 2 4,25 5,5 6 7 6 

Organização do 
Ambiente Físico 

e Temporal 

Fundamental I 

3 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 3 4 5 5 5 3 

6 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 2 3,5 5 5,5 6 3 

12 meses 
Controle 4 4 4 4 4 1 

0,45 
Intervenção 4 4,75 5,5 6 6 4 

24 meses 
Controle 2 2 2 2 2 1 

0,34 
Intervenção 4 4,5 5 5 5 3 

Fundamental II 

3 meses 
Controle 2 4 5 5 6 23 

0,81 
Intervenção 2 4 5 5 6 22 

6 meses 
Controle 3 4,25 5 6 6 26 

0,77 
Intervenção 2 5 5 5 6 22 

12 meses 
Controle 4 5 5 6 6 22 

0,73 
Intervenção 3 4 5 6 6 22 

(continua) 

(Continuação) 
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HOME Escolaridade Tempo Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N Valor p* 

24 meses 
Controle 3 4 4 5,75 6 18 

0,61 
Intervenção 3 4 5 5,25 6 16 

Ensino Médio 

3 meses 
Controle 3 3 3,5 4 4 4 

0,58 
Intervenção 1 3 5 5,5 6 3 

6 meses 
Controle 3 4 5 5,5 6 7 

0,15 
Intervenção 5 5,75 6 6 6 4 

12 meses 
Controle 4 4,5 5 6 6 7 

0,87 
Intervenção 2 5 5,5 6 6 6 

24 meses 
Controle 3 3,25 4 4 6 6 

0,16 
Intervenção 3 5 5 5,75 6 6 

Disponibilidade 
de materiais de 
brinquedos e 

jogos 
apropriados 

Fundamental I 

3 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 1 2 3 3 3 3 

6 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 4 4 4 5 6 3 

12 meses 
Controle 6 6 6 6 6 1 

0,71 
Intervenção 2 2 3,5 5,5 7 4 

24 meses 
Controle 1 1 1 1 1 1 

0,50 
Intervenção 2 3 4 6 8 3 

Fundamental II 

3 meses 
Controle 0 2 3 3 5 23 

0,90 
Intervenção 0 1,25 3 3,75 5 22 

6 meses 
Controle 1 3 4 4 9 26 

0,03 
Intervenção 2 4 5 6 7 22 

12 meses 
Controle 1 4 5,5 8 9 22 

0,51 
Intervenção 4 5 7 8 9 22 

24 meses 
Controle 1 3 4 6 8 18 

0,50 
Intervenção 0 2 3 6 8 16 

Ensino Médio 

3 meses 
Controle 0 2,25 3 3 3 4 

1 
Intervenção 1 1 1 3 5 3 

6 meses 
Controle 3 3,5 4 4 6 7 

0,61 
Intervenção 2 2 3 4,75 7 4 

12 meses 
Controle 5 6 8 9 9 7 

0,42 
Intervenção 2 4,75 7,5 8 9 6 

24 meses 
Controle 3 5,5 7,5 8 9 6 

0,14 
Intervenção 1 2,5 5,5 7 7 6 

Envolvimento do 
Cuidador com a 

Criança 

Fundamental I 

3 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 3 3,5 4 4 4 3 

6 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 4 4 4 4,5 5 3 

12 meses 
Controle 3 3 3 3 3 1 

1 
Intervenção 2 2,75 3,5 4,25 5 4 

24 meses 
Controle 2 2 2 2 2 1 

1 
Intervenção 2 2 2 2,5 3 3 

Fundamental II 3 meses 
Controle 2 2 4 5 6 23 

0,51 
Intervenção 1 3 5 5 6 22 
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HOME Escolaridade Tempo Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N Valor p* 

6 meses 
Controle 1 4,25 5 5 6 26 

0,45 
Intervenção 2 5 5 5 6 22 

12 meses 
Controle 2 3 4,5 5 6 22 

0,09 
Intervenção 2 4,25 5 5 6 22 

24 meses 
Controle 1 1 2 3 5 18 

0,09 
Intervenção 1 2 3 4 5 16 

Ensino Médio 

3 meses 
Controle 2 4,25 5 5 5 4 

0,26 
Intervenção 2 2,5 3 3,5 4 3 

6 meses 
Controle 4 4,5 5 5,5 6 7 

0,11 
Intervenção 1 3,25 4 4,25 5 4 

12 meses 
Controle 4 4,5 5 5 6 7 

0,56 
Intervenção 3 4,25 5 5 5 6 

24 meses 
Controle 1 3,25 4 4,75 5 6 

0,73 
Intervenção 3 3 3,5 4 5 6 

Oportunidade de 
Variação na 
Estimulação 

Cotidiana 

Fundamental I 

3 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 1 1 1 1,5 2 3 

6 meses 
Controle      0 

0,51 
Intervenção 2 2,5 3 3 3 3 

12 meses 
Controle 2 2 2 2 2 1 

0,41 
Intervenção 2 2,75 3 3 3 4 

24 meses 
Controle 2 2 2 2 2 1 

0,34 
Intervenção 3 3 3 3,5 4 3 

Fundamental II 

3 meses 
Controle 1 2 2 3 4 23 

0,17 
Intervenção 1 2 3 3 5 22 

6 meses 
Controle 1 2 3 3 5 26 

0,44 
Intervenção 1 3 3 3 5 22 

12 meses 
Controle 0 2 3 3 5 22 

0,19 
Intervenção 1 3 3 3,75 5 22 

24 meses 
Controle 1 2 3 3 4 18 

0,17 
Intervenção 1 3 3 4,25 5 16 

Ensino Médio 

3 meses 
Controle 1 1,75 2,5 3 3 4 

1 
Intervenção 1 2 3 3 3 3 

6 meses 
Controle 2 2 3 3,5 4 7 

0,09 
Intervenção 3 3,75 4 4,25 5 4 

12 meses 
Controle 1 2,5 3 3 3 7 

0,48 
Intervenção 2 2,25 3 3,75 4 6 

24 meses 
Controle 2 2,25 3 3,75 4 6 

0,35 
Intervenção 1 3,25 4 4 5 6 

(conclusão) 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 

(continuação) 
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5.4 RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE VISITAS E O DESEMPENHO 
NO INVENTÁRIO IT-HOME 
 

Ao longo do projeto aplicou-se a hipótese de que quanto maior o número de 

visitas melhor seria o desempenho das mães no Inventário IT-HOME, pois estas 

seriam expostas a um número maior de processos de cuidado, teriam mais 

oportunidades para esclarecer dúvidas e maior possibilidade de mudança ou 

incorporação de hábitos e aquisição de habilidades. No entanto, no gráfico 18 pode-

se observar que houve fraca correlação entre o número de visitas e o escore IT-HOME 

Total. As famílias que atingiram escores IT-HOME no quartio superior (entre 37 e 45) 

receberam o mesmo número de visitas que aquelas que atingiram escores IT-HOME 

no quartio médio (entre 26 e 36). No geral as mães receberam entre 50 e 60 visitas, 

sendo que a maioria com este intervalo de visitas se concentra no quartio médio. O 

valor de coeficiente de correlação lineal de Pearson foi 0,17. O valor estimado do 

coeficiente de correlação é considerado baixo. Ou seja, não há uma associação lineal 

entre os escores HOME e o número de visitas. 
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Gráfico 18 – Correlação entre o número de visitas e o escore IT-HOME Total. São 
Paulo, 2020 

 
Fonte: A autora. 

5.5 RELAÇÃO ENTRE A ROTATIVIDADE DE ENFERMEIRA E O 
DESEMPENHO NO INVENTÁRIO IT-HOME 
 

Por se tratar de um trabalho em que o vínculo é de seus principais pilares, a 

hipótese seria de que as mães que tiveram troca de enfermeira poderiam apresentar 

escore IT-HOME mais baixos. O gráfico 19 mostra que em todos os tempos de 

avaliação, exceto aos 6 meses, as mães que foram acompanhadas pela mesma 

enfermeira do início ao fim da pesquisa (sem troca de enfermeira) apresentaram 

medianas de escore total IT-HOME maiores, quando comparadas a mães que 

passaram por pelo menos uma troca de enfermeira ao longo da pesquisa. Aos 6 

meses, as mães que passaram por troca de enfermeira apresentaram uma elevação 

de mediana estatisticamente significativa (valor de p menor que 0,05) Dados 

numéricos podem ser observados na Tabela 14 (APÊNDICE I). 
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Gráfico 19 – Relação entre troca ou não de enfermeiras visitadoras e o escore 
IT-HOME Geral. São Paulo, 2020 

 
 
Fonte: A autora. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Os dados sociodemográficos revelam em ambos os grupos que a maioria das 

participantes eram pardas, solteiras, com baixa escolaridade (considerando a idade, 

a maioria das participantes encontra-se em atraso escolar), desempregadas e quando 

empregadas a renda foi menor que um salário mínimo (R$ 788,00 em 2015). Estes 

são dados condizentes com os divulgados no Levantamento de Informações 

Territoriais (LIT) realizado com base no Censo Demográfico de 2010 do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) onde pode-se verificar o seguinte: 1,6% dos 

moradores de aglomerados subnormais (nome dado pelo IBGE as favelas) possuíam 

curso superior, 51% das mulheres se declaram de cor parda, 58% das mulheres têm 

o primeiro filho antes dos 20 anos, 21% dos lares em favelas são chefiados por mães 

solo, 31,6% da população que trabalha recebe até meio salário mínimo, 27,8% 

possuem trabalho sem carteira assinada (IBGE, 2013). 

Apesar da diferença entre os grupos não ser estatisticamente significativa, na 

maioria das análises, este estudo mostrou resultados positivos da intervenção do 

PJMC. A análise dos Escores IT-HOME Total dos grupos Controle e Intervenção ao 

longo do tempo indica uma tendência de que a qualidade do ambiente domiciliar 

apresenta melhores escores até 1 ano de idade do bebê e após decaia nos 2 grupos; 

contudo, no GI a queda é menor, denotando potencial do PJMC para manter um 

ambiente de qualidade para o desenvolvimento da criança. Os dados sugerem que o 

PJMC precisa sofrer adequações na abordagem do período de 13 a 24 meses, para 

que esta seja mais efetiva na manutenção da qualidade do ambiente. 

Andrade et al. (2005) em um estudo de coorte transversal com o objetivo de 

analisar a associação entre a qualidade do estímulo doméstico e o desempenho 

cognitivo infantil, examinou 350 crianças com idades entre 17 e 42 meses residentes 

em áreas centrais e periféricas de Salvador-BA, que não sofreram nenhum tipo de 

intervenção prévia, e encontrou uma média de escore IT-HOME Total de 27, número 

menor que o encontrado na amostra do PJMC; com isso fica claro o potencial do 

PJMC mesmo com a necessidade de ajustes. 

Na subescala Responsividade Emocional e Verbal do Cuidador a intervenção 

se destaca, pois a análise longitudinal evidencia melhora progressiva neste aspecto 

da qualidade do ambiente; entretanto o mesmo não acontece no GC. Este é um 
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resultado esperado da intervenção, já que desde a gestação as enfermeiras 

visitadoras trabalham com as mães o vínculo afetivo e estimulação do bebê. Nas 

visitas são abordados temas referentes à importância de conversar com o bebê desde 

a gravidez, responder ao seu balbuciar, apontar e nomear objetos de interesse, 

explicar o mundo de forma suave e com vocabulário compreensível ao bebê 

(manhês), contar histórias como formas de brincar, estimular a exploração elogiando 

as aquisições de habilidades e motivando a transposição das dificuldades 

encontradas de forma amorosa, acolhedora e compreensiva (Pinheiro, 2016). Essa 

abordagem parece ter atingido os resultados esperados, visto que na maioria dos 

tempos de avaliação a mediana do GI é igual ou maior do que a concentração dos 

melhores resultados do GC. Os resultados encontrados nesta subescala são 

parecidos com os demonstrados em um estudo RCT canadense, que investigou os 

efeitos de uma intervenção domiciliar com duração de um ano - baseada no Modelo 

Transacional de Intervenção Precoce em Casa - com foco no desenvolvimento infantil 

em uma amostra de recém-nascidos termo e pré-termo (Barrera, Rosenbaum e 

Cunningham, 1986). 

Na Subescala Ausência de Restrição e Punição existe uma tendência de 

manutenção de escores iguais entre GI e GC, no que diz respeito à dimensão da 

qualidade do ambiente dos 3 até os 12 meses; a partir dai há uma mudança positiva 

apenas no GI. Podemos atribuir isso ao crescente ganho de autonomia e capacidade 

de interação do bebê. Aos 24 meses o bebê é mais ativo e explorador, muitas vezes 

não atendendo às demandas, imposições ou expectativas dos cuidadores sobre seu 

comportamento (Mahler, Pine, Bergman, 2002); o que pode resultar em restrições e 

punições mais frequentes (Cassidy, Berlin, 1994). O resultado diferenciado pode 

indicar que as mães do GI estavam mais dispostas a aceitarem comportamentos de 

difícil manejo, provavelmente devido ao empenho das enfermeiras não apenas em 

mostrar para mãe que uma criança com desenvolvimento saudável é mais 

exploradora, mas ainda que colocar restrições a esse comportamento é prejudicial ao 

desenvolvimento infantil. Também pode indicar que o impacto do programa pode ser 

cumulativo, ou seja, embora tenha se iniciado a intervenção na gravidez, o impacto 

dessa dimensão de qualidade do ambiente só consegue ser visualizado aos 24 

meses. Chama atenção o fato de apenas o GC ter atingido a pontuação máxima da 

subescala (8 pontos) em dois tempos de avaliação. Estes dados de pontuação 
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favoráveis para GI (aumento de subescore após os 12 meses) estão de acordo com 

um estudo realizado para testar os impactos na criança, de um programa de 

intervenção aplicado no período pré-natal direcionado a famílias que vivem em 

comunidades desfavorecidas de Dublin, na Irlanda; onde as famílias do grupo que 

recebeu tratamento também foram mais propensas a aceitar comportamentos infantis 

abaixo do ideal sem o uso de punição (Orri et al., 2019). 

Quanto à Organização do Ambiente Físico e Temporal também podemos inferir 

um potencial do PJMC em manter essa dimensão da qualidade do ambiente 

doméstico. O foco de observação e perguntas tratado nessa subescala dizem respeito 

à organização do ambiente no sentido de manter uma estabilidade, ou seja, a rotina. 

Dada a pontuação menor do GC quando comparado com o GI aos 3 meses e 

alterações insipientes ao longo do tempo, pode-se concluir que este outro resultado é 

condizente com a proposta do PJMC. Visto que desde o início das VDs é colocada a 

importância da construção e manutenção de uma rotina tanto para a família, quanto 

para a criança, além de preparar a mãe para o fato de que a criança demandará uma 

necessidade gradativamente maior de envolvimento em atividades que exigirão 

planejamento (Pinheiro, 2016). 

A subescala Disponibilidade de Materiais de Brinquedos e Jogos apropriados é 

a única em que o GI apresenta pontuação menor que o GC aos 24 meses; este 

resultado também pode ser entendido como efeito da Intervenção. Por se destinar a 

uma população economicamente desfavorecida, o PJMC aposta no poder da 

interação e propaga a ideia de que o cuidador pode ser um “brinquedo” muito atrativo 

para criança, além de estimular que objetos do cotidiano, como potes plásticos, 

panelas e meias velhas, sejam usados pelas mães na improvisação de brinquedos 

(Pinheiro, 2016). Isso pode ter impacto negativo na pontuação de itens da subescala 

como “O cuidador primário fornece brinquedos que favorecem a coordenação viso-

motora simples – por exemplo: peças para serem introduzidas ou retiradas dos 

orifícios, caixas, contas para enfiar, etc” que compõem esta subescala. Outro aspecto 

a se considerar é o natural aumento do tamanho dos brinquedos com a progressão 

da idade. E o fato de as mães que participaram deste RCT residirem em espaços 

físicos bastante limitados, que raramente comportariam o armazenamento de um 

brinquedo como triciclo ou mesas e cadeiras apropriadas para a criança, impactando 

negativamente a pontuação de questões como “A criança tem um patinete, um 
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andador, um triciclo, qualquer carrinho que a criança impulsiona com os pés”. 

A dimensão da qualidade do ambiente que surpreendeu de forma negativa diz 

respeito à subescala Envolvimento do Cuidador com a Criança, pois ambos os grupos 

apresentaram, aos 24 meses, pontuações menores que aos 3 meses, quando a 

princípio se esperaria o contrário. Porém, podemos fazer uma reflexão a cerca do 

desenvolvimento, posto que, aos 24 meses a fragilidade física é reduzida e com o 

progressivo ganho de habilidades as mães tendem a dar cada vez mais autonomia às 

crianças, reduzindo assim a vigilância sobre elas; o que é considerado saudável e 

prova o desenvolvimento do sentimento de empatia nas mães (Brazelton, Cramer, 

1992). Outro fenômeno a ser considerado é a introdução das crianças na creche após 

completarem 12 meses, fenômeno esse que inclusive exigiu uma adaptação das 

visitas do PJMC, pois as crianças já não ficavam na casa em horário comercial, o qual 

era o adotado para realização das VDs. Grande parte das mães acredita que na 

creche a criança receberá a maior parte da estimulação necessária ao seu 

desenvolvimento, e por isso deixam de se preocupar em oferecer brincadeiras 

estruturadas para a criança em casa (Bógus et al., 2007). Os apontamentos citados 

acima podem impactar de forma negativa em itens da subescala como “O cuidador 

primário tende a conversar com a criança dentro do seu campo visual e tende a olha-

la frequentemente” ou “O cuidador primário estrutura os períodos de brinquedo da 

criança”, portanto esses dados sugerem que a intervenção precisaria abordar de 

forma mais incisiva esses dois subitens, do aspecto da qualidade do ambiente que diz 

respeito a Envolvimento do Cuidador com a Criança. 

Outro aspecto da qualidade do ambiente em que uma revisão da intervenção 

pode ser bem-vinda é o contemplado pela subescala Oportunidade de Variação na 

Estimulação Cotidiana. Nesta, apesar de o GI apresentar melhor resultado que GC 

aos 3 meses, este último permanece inalterado durante todos os tempos seguintes de 

avaliação. Talvez a intervenção possa optar por oferecer um conjunto de atividades 

para estimulação da criança através de brincadeiras que envolvam tanto a criança, 

quanto a mãe e, ainda, outro cuidador, promovendo fortalecimento do vínculo, para 

além do desenvolvimento de habilidades da criança. Um bom exemplo desse tipo de 

intervenção é o Programa Primeira Infância Melhor (PIM), que leva ações 

socioeducativas às famílias com crianças de zero até seis anos em situação de 

vulnerabilidade social através da orientação de atividades lúdicas especificas, 
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voltadas à promoção das habilidades/capacidades das crianças, considerando seu 

contexto cultural, suas necessidades e interesses, em atendimentos semanais 

realizados nas casas das famílias (Verch, 2017). 

O presente estudo alcançou escores IT-HOME Totais e de subescalas muito 

parecidos com os encontrados por Souza e Magalhães (2012), em seu estudo cujo 

objetivo foi comparar o desenvolvimento motor de crianças mineiras de 12 a 18 meses 

nascidas pré-termo e a termo; além de investigar sua relação com o desempenho 

funcional e com a quantidade e qualidade de estímulos ambientais. Ambos os estudos 

apresentam medianas que se aproximam bastante da mediana padrão reportada no 

manual do Home Observation Measurement of the Environment (HOME), exceto para 

subescala Disponibilidade de Materiais de Brinquedos e Jogos apropriados e para 

escores IT-HOME Total que estão abaixo da mediana americana (Souza, Magalhães, 

2012). 

Os dados apresentados mostram que o impacto do PJMC no ambiente é 

limitado, poucas análises verificaram diferença estatisticamente significativa entre os 

GC e GI, causando a impressão de que a pouca diferença observada pode ser 

entendida mais como uma adaptação natural da mãe aos acontecimentos, do que um 

efeito direto do PJMC. 

Nos casos específicos apresentados, a subescala Responsividade Emocional 

e Verbal do Cuidador pode ser considerada uma potência da intervenção, pois ela 

contribui para um melhor resultado no GI, mas o mesmo não acontece no GC. Da 

mesma forma se comporta a subescala Oportunidade de Variação na Estimulação 

Cotidiana, que além de aparecer como contribuindo para um melhor resultado no GI, 

não aparece como contribuindo para um resultado ruim em nenhum dos grupos. Como 

fragilidades pode-se considerar a subescala Ausência de Restrição e Punição, por 

apresentar grande contribuição para um resultado pior em ambos os grupos. Diante 

disso é relevante que em uma revisão dos protocolos de visita do PJMC sejam 

incluídas estratégias que possam impactar em aspectos considerados para pontuação 

na subescala Ausência de Restrição e Punição como, por exemplo, orientações que 

levem a mãe a promover uma comunicação saudável com a criança, sem gritos, 

cuidando para não demonstrar irritabilidade ou hostilidade verbal, muito menos 

punições físicas (Barros, Freitas, 2015). 
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De acordo com a Teoria Bioecológica (Bronfenbrenner, 1996) a família é uma 

parte importante do ambiente da criança em desenvolvimento e a amostra em estudo 

é composta por famílias com características diversas. Assim, justifica-se a eleição de 

algumas características maternas, tais como escolaridade da mãe e presença de 

companheiro, para correlacionar com os resultados do Inventário IT-HOME e 

conhecer o impacto do microssistema familiar no desenvolvimento da criança. 

Estudos apontam que a presença de ambos os pais é importante para o 

desenvolvimento infantil e, também, crianças que crescem com o pai ou com uma 

figura paterna apresentam melhor desenvolvimento cognitivo e menores índices de 

problemas de comportamento (Black, Dubowitz, Starr, 1999; Marshall, English, 

Stewart, 2001). Diante disso, avaliou-se a relação entre os escores IT-HOME e a 

presença de um companheiro para a mãe. 

Na presença de companheiro o escore IT-HOME Total aos 6 meses do GI 

apresenta pontuação maior que GC, com significância estatística, o que pode indicar 

uma associação positiva entre a presença de companheiro e melhores pontuações no 

IT-HOME Total para as mães que recebem a intervenção; ou seja, possivelmente a 

intervenção ajuda as mães com companheiro a melhorarem a qualidade geral do 

ambiente domiciliar. 

Na subescala Responsividade Emocional e Verbal do Cuidador aos 12 meses 

e na presença de companheiro o GI apresenta mediana de subescore maior que o 

GC, com significância estatística. Contudo, comparando resultados com e sem 

companheiro, ambos os grupos apresentam melhores escores desta subescala na 

ausência de companheiro, o que pode ser explicado pelo fato da criança não ser o 

único foco de atenção e cobrança (Barker, Loewenstein, Ribeiro, 1997). Quando há 

um companheiro algumas mães sentem-se envergonhadas em usar o “manhês” na 

presença do cônjuge e, então, se habituam a não faze-lo na presença de outras 

pessoas, dificultando a avaliação deste item através da observação. Denomina-se 

“manhês” às modificações na fala da mãe, ou figura substitutiva, dirigidas à criança 

pequena frequentemente representadas por uma fala mais lentificada, aveludada, 

com uso de falseto, diminutivos, repetições, partes sussurradas, duração prolongada 

de certas palavras, mais de um acento frasal, etc; que são observadas em diferentes 

línguas e culturas (Cavalcante, Barros, 2012; Scorsi, Lyra, 2012) e constituem-se em 

um instrumento importante para o desenvolvimento tanto psíquico (Pierotti, Levy, 
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Zornig, 2010), quanto físico - motor e linguagem - da criança (Flores, Beltrami, Souza, 

2011), e por isso é usado como ponto de avaliação em Indicadores de Risco para o 

Desenvolvimento Infantil - IRDI (Mozzaquatro, Arpini, Polli, 2015). 

Na presença de um companheiro também pode haver maior cobrança por 

organização, o que leva a mãe a diminuir a frequência com que permite à criança se 

envolver em atividades e jogos que promovam bagunça (Barker, Loewenstein, 

Ribeiro, 1997). Estes aspectos poderiam contribuir para menor pontuação no 

Inventário IT-HOME. Entretanto, para o GI os subescores aos 12 meses são muito 

próximos tanto para presença quanto para ausência de companheiro; o mesmo não 

acontece no GC. Isso pode sugerir que a intervenção tem o potencial para amenizar 

o suposto efeito negativo que a presença de um companheiro pode exercer sobre a 

responsividade do cuidador. Durante as visitas, as enfermeiras visitadoras sempre 

conversam diretamente com a criança usando o “manhês” de forma clara e audível e 

expressando ideias de fácil compreensão. Ademais, interrompem imediatamente a 

conversa com as mães quando a criança solicita atenção, exercendo assim uma 

modelagem para o comportamento das mães (Pinheiro, 2016). 

Para a subescala Disponibilidade de Materiais e Brinquedos observa-se um 

comportamento de trajetória muito diferente com a variável presença de companheiro. 

Aos 6 meses, enquanto o GC mantém a mesma pontuação de mediana independente 

da presença de companheiro, no GI com a presença de companheiro, o aumento de 

pontuação é mais intenso, com significância estatística; o que pode se justificar por 

serem os três primeiros meses de vida um período em que a presença da mães é 

mais constante devido a amamentação. Além disso as enfermeiras visitadoras do 

PJMC estimulam que a interação com os pais e as descobertas do próprio corpo e do 

mundo sejam o foco mais lúdico para o bebê, o que pode afastar alguns pais ou 

companheiros imbuídos da cultura social que o coloca no papel de provedor, no caso, 

através do fornecimento de brinquedos para a criança (Barker, Loewenstein, Ribeiro, 

1997). O aumento desse subescore no GI na avaliação de 6 meses, com significância 

estatística, está de acordo com o que se espera. Pois apenas aos 6 meses com o 

fortalecimento muscular e ganhos motores, as enfermeiras visitadoras do PJMC 

estimulam mais intensamente a introdução de brinquedos, então os pais ou 

companheiros das mães também podem sentir-se mais confortáveis para interagir 

com a criança, que já não parece tão frágil e não é amamentada com tanta frequência, 
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e essa interação é facilitada por brinquedos. Isso pode explicar a relação entre a 

presença de companheiro e o aumento da qualidade do ambiente no que diz respeito 

à disponibilidade de brinquedos (Engle, Breaux, 1998). Apesar dos bons resultados, 

ajustes no protocolo de visitas também podem ser feitos no sentido de incluir mais a 

participação do pai no primeiro trimestre de vida e mostrar que, apesar da cultura 

social, o papel do pai em prover o afeto e cuidados básicos são muito importantes 

para o desenvolvimento do bebê (Cox, Owen, Henderson, 1992). 

Na subescala Oportunidade de Variação na Estimulação Cotidiana é possível 

observar padrões de desempenho da mediana no subescore muito distintos, na 

presença ou ausência de companheiro para ambos os grupos. Na presença de 

companheiro os subescores do GI são mais altos desde os 3 meses e apesar de se 

manterem estáveis aos 6 e 12 meses, tendem a aumentar discretamente aos 24 

meses, com significância estatística; diferente do GC que mantém a mesma mediana 

dos 6 aos 24 meses. Este padrão de estabilidade não acontece na ausência de 

companheiro, condição em que a mediana de subescore de ambos os grupos varia 

ao longo dos tempos de avaliação e aos 24 meses os dois grupos têm o mesmo 

resultado. É possível inferir que a presença de companheiro potencializa o efeito da 

intervenção neste aspecto da qualidade do ambiente. E que a intervenção tenha efeito 

cumulativo, pois nesta condição o GI apresenta tendência de aumento de subescore 

aos 24 meses e o GC não. Os dados sugerem que a intervenção pode ser capaz de 

manter a estabilidade da qualidade do ambiente na presença de um companheiro para 

a mãe. Estes resultados estão de acordo com o que é empreendido nas VDs, pois as 

enfermeiras visitadoras abordam a importância da leitura e contação de historias para 

a criança, estimulam que o pai ou companheiro deve fazer parte da rotina de cuidados 

da criança e explicam a importância de proporcionar para a criança a oportunidade de 

conviver e, ainda, estabelecer relações saudáveis com outros membros da família, 

dentro e fora de casa (Pinheiro, 2016). 

Os resultados do PJMC no ambiente domiciliar com a variável presença de 

companheiro tornam-se de difícil comparação com resultados de outros estudos já 

publicados, pois aqui observamos resultados diversos nas subescalas do IT-HOME, 

enquanto outros estudos apresentam apenas resultados que apontam o escore IT-

HOME Total. Andrade et al. (2005), por exemplo, no mesmo estudo transversal já 

citado anteriormente, com o objetivo de analisar a associação entre a qualidade do 
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estímulo doméstico e o desempenho cognitivo infantil, examinando 350 crianças com 

idades entre 17 e 42 meses residentes em áreas centrais e periféricas de Salvador-

BA, que não sofreram nenhum tipo de intervenção prévia, com relação a presença de 

companheiro, obtiveram piores escores para as mães sem companheiro, as médias 

foram de 27,3 e 25,7 para aquelas com companheiro e sem companheiro, 

respectivamente. No PJMC os piores resultados do IT-HOME Total foram para mães 

com companheiro. De uma forma geral, autores que estudam responsividade 

materna, relacionando-a ao desenvolvimento infantil, dizem que mães com apoio de 

um companheiro tendem a receber maior apoio social e a serem mais responsivas e 

envolvidas com seus filhos, o que favoreceria o desenvolvimento infantil (Burchinal, 

Follmer, Bryant, 1996; Heck, Parker, 2002). 

Com relação a escolaridade é possível supor que, na população geral, mães 

com maior escolaridade foram expostas a um maior número de informações sobre 

desenvolvimento infantil e, por isso, conseguem prestar cuidados de maior qualidade, 

promover uma estimulação mais adequada e diversa, estabelecer relações mais 

saudáveis do ponto de vista físico e emocional e proporcionar menor exposição a 

riscos. Bradley (2002), afirma que a escolaridade materna exerce impacto sobre o 

desenvolvimento da criança através de fatores como práticas parentais, organização 

do ambiente doméstico, vivência com materiais para estimulação, entre outros. 

Ao analisar os gráficos de Escore IT-HOME Total parece que o PJMC promove 

melhores resultados para mães com menor escolaridade, pois para aquelas com 

ensino fundamental II houve uma diferença maior de escore entre os grupos; as mães 

do GI com ensino fundamental II atingiram escores maiores que as mães do grupo 

intervenção com escolaridade Ensino Médio aos 3 e 6 meses, sendo que aos 6 meses 

houve significância estatística. Isso também pode indicar que a intervenção teve 

resultados mais eficazes até os 6 meses, pois ao receber a intervenção as mães com 

baixa escolaridade conseguiram proporcionar à criança um ambiente com maior 

qualidade, quando comparadas a um cuidador com maior escolaridade. 

A escolaridade da mãe, segundo a Teoria Bioecológica (Bronfenbrenner, 

Morris, 1998), pode ser interpretada como um aspecto relacionado à “Recurso”, não 

da pessoa em desenvolvimento, a criança, mas daquela com quem se estabelece 

processos proximais e pode influenciar nos cuidados oferecidos à criança, dentro do 

microssistema. Tal aspecto pode ser mediador das subescalas Responsividade 
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Emocional e Verbal do Cuidador, Envolvimento do Cuidador com a Criança e 

Oportunidade de Variação da Estimulação Cotidiana. Observando as subescalas 

nota-se que Responsividade Emocional e Verbal do cuidador e Envolvimento do 

Cuidador com a Criança foram aquelas que apresentaram maior diferença entre os 

grupos quando a escolaridade da mãe foi Fundamental II. O que está de acordo com 

as expectativas do PJMC, pois desde a gestação as enfermeiras falam sobre a 

importância de se comunicar com a criança e considerá-la como um sujeito com 

desejos e necessidades, reconhecendo e elogiando seus ganhos de habilidades com 

carinho; de forma que mesmo as mãe com menor escolaridade podem compreender 

e aplicar as orientações da enfermeira visitadora. 

Na amostra do PJMC a escolaridade pode ter relação, estatisticamente 

significante, com o desempenho no Inventário IT-HOME apenas aos 6 meses para 

Escore Total, e aos 6 e 24 meses para subescore Responsividade Emocional e Verbal 

do cuidador. Andrade et al. (2005), em um estudo com o objetivo de analisar a 

associação entre a qualidade do estímulo doméstico e o desempenho cognitivo infantil 

de crianças entre 17 e 42 meses, identificando o impacto da escolaridade materna 

sobre a qualidade dessa estimulação, ao examinar a escolaridade das mãe em seu 

estudo encontrou a média de escore IT-HOME Total de 27,9 para mãe com mais de 

5 anos de estudo (equivalente ao Fundamental II ou maior), resultado inferior ao 

encontrado para todos os tempo de medida (dentro da mesma faixa etária) na amostra 

do PJMC. Na amostra de Andrade et al, apenas a subescala Ausência de Restrição e 

Punição se comportou de forma independente da escolaridade. Diferente do resultado 

encontrado por Lamy Filho et al. (2011) em uma pesquisa que objetivou analisar o 

ambiente domiciliar de 176 crianças de 2 anos quanto à oferta de estímulos e sua 

relação com suspeitas de atraso de desenvolvimento, em uma comunidade de baixa 

renda na periferia de São Luiz – MA, mostrou que a baixa escolaridade dos pais 

(menor ou igual a 5 anos de estudo - equivalente ao período de ensino fundamental I 

até ensino fundamental II) teve associação significante para baixos escores do IT-

HOME. 

No mesmo sentido, um estudo realizado com 630 crianças em Pelotas-RS 

(Martins et al., 2004) buscou identificar fatores de risco que possam estar associados 

à qualidade do ambiente; e encontrou forte associação entre escolaridade materna e 

qualidade do ambiente. Apesar deste estudo utilizar a versão MC-HOME, para pré-
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escolares, vale citá-lo aqui para ilustrar que a associação entre qualidade do ambiente 

e escolaridade materna é relevante ao longo de toda infância. 

O PJMC foi estruturado de forma a instrumentalizar as mães, ainda que tenham 

pouca escolaridade, para que sejam capazes de promover um ambiente favorável ao 

desenvolvimento da criança. 

O Inventário IT-HOME mede a qualidade do ambiente levando em 

consideração, de forma geral, a qualidade dos cuidados, o nível de estimulação e 

exposição a riscos ou elementos limitantes. Logo, os resultados apresentados acima 

no escore IT-HOME Total mostram que a intervenção foi capaz de impulsionar o 

desempenho dos cuidadores com menor escolaridade a níveis similares aos 

apresentados pelos cuidadores com maior escolaridade, até os 12 meses de vida da 

criança. 

A relação entre o número de visitas e os resultados apresentados pelos 

participantes é foco de interesse de grande parte dos programas de intervenção 

precoce na primeira infância (Holland et al., 2014; Raikes et al., 2006). Os dados 

analisados na amostra do PJMC sugerem que não há uma associação comprovada 

entre os escores IT-HOME e o número de visitas, tal resultado se contrapõe ao que 

encontramos na literatura. Em um estudo de avaliação do programa Early Head Start, 

que teve como objetivo identificar se medidas de envolvimento dos pais nos 

programas de visitas domiciliares (dentre elas o número de visitas) prediziam 

resultados para crianças e para a família, chegou à conclusão de que muitas das 

variáveis de envolvimento em visitas domiciliares na amostra de 951 famílias 

associaram-se significativamente às variáveis de resultados da criança e da família. 

Para os resultados dos pais (entre eles a pontuação de escore HOME Total), a 

associação foi significativa em todas as análises, significando que, naquela amostra, 

houve associação positiva entre o número de visitas recebidas pela família e seu 

desempenho no HOME, embora a magnitude desses efeitos tenha sido de pequena 

a moderada (Raikes et al., 2006). 

O Programa Nurse Family Partnership também fez um estudo parecido, com 

objetivo de examinar os padrões de frequência de visitas em uma amostra com 743 

famílias do programa em Memphis, nos Estados Unidos, e as associações desses 

padrões com características e resultados familiares (entre eles os resultados do 

inventário HOME). No estudo, os participantes que receberam ao menos 50% do 
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número de visitas recomendado pelo programa apresentaram melhores ambientes 

domésticos (Holland et al., 2014). 

Talvez uma limitação do presente estudo para encontrar relação positiva entre 

o número de visitas e os resultados da intervenção no inventário IT-HOME, seja o 

tamanho da amostra; já que quando comparada às amostras dos estudos acima 

citados que encontraram uma associação positiva, chama-se atenção para esta 

discrepância. Assim, recomenda-se que novas análises sejam realizadas com uma 

amostra mais significativa. 

Por diversas razões, ao longo dos 3 anos em que a pesquisa se desenvolveu, 

houve uma rotatividade de enfermeiras visitadoras. Por consequência, algumas mães 

foram acompanhadas por mais de uma enfermeira durante a participação no PJMC 

(Fracolli et al., 2018). Considerando que o Enfermeiro é reconhecido como um 

profissional capacitado e bem aceito pelas famílias para propagar ações promotoras 

de parentalidade e desenvolvimento infantil (Reticena et al., 2019), alcançando, assim, 

melhores resultados em VDs quando comparado a outros profissionais de saúde 

(Donelan-Mccall, Olds, 2012); e, ainda, por ser o PJMC uma intervenção pautada no 

relacionamento enfermeira visitadora – mãe adolestente, mesmo comprovada a 

importância dessa relação para a construção de um papel maternal (Abreu-D'Agostini, 

2020), analisou-se a relação entre a rotatividade de enfermeira visitadora e os 

resultados no inventário IT-HOME. Dessa maneira, os dados indicam que a 

assistência de uma mesma enfermeira - do início ao fim da participação de cada mãe 

no PJMC - refletiu em uma mediana maior na maioria dos tempos de avaliação. 

Contudo, não foi um elemento que estabeleceu relação, estatisticamente comprovada, 

com o desempenho das mães no IT-HOME, pois apenas aos 6 meses houve relação 

estatística, e esta foi favorável à rotatividade de enfermeiras visitadoras. Portanto a 

alternância de enfermeira visitadora não teria influência na qualidade do ambiente 

doméstico. 
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7 CONCLUSÃO 
 

Na presente pesquisa o enfoque analítico foi direcionado a um dos 

objetivos/dimensão do PJMC definida como “saúde ambiental”. Esta dimensão se 

propõe a auxiliar a mãe adolescente a reconhecer a casa, a comunidade, os recursos 

sociais e as relações pessoais e familiares como processos que influenciam o 

desenvolvimento da criança. Para tanto, durante as VDs são apresentados conteúdos 

relativos à organização do domicílio e do entorno com foco na segurança, 

acessibilidade a serviços de qualidade e influência do ambiente social no 

desenvolvimento sociocognitivo da criança. As enfermeiras visitadoras fornecem 

apoio emocional e ajuda reflexiva para identificar recursos disponíveis no ambiente 

que possam garantir condições de vida adequadas, moradia segura, creche e escola, 

e acesso a serviços de saúde e segurança comunitária (Pinheiro, 2016). 

Diante disso os resultados mostram um discreto impacto das ações 

desenvolvida pelo PJMC na qualidade do “ambiente” das famílias assistidas. Muito 

embora a amostra seja pequena e instável ao longo dos períodos de avaliações, 

dificultando assim que os achados sejam estatisticamente conclusivos. 

Na experiência como enfermeira visitadora e, atualmente, como supervisora do 

PMJC e, ainda, do Programa PRIMIEROS LAÇOS* foi possível observar que o 

conjunto de intervenções aplicadas pelo PJMC tem resultado cumulativo, traça um 

caminho longo e lento para se converter em mudança concreta e perceptível no estilo 

de vida das famílias. 

Quando se trabalha com condições de vulnerabilidade severa torna-se muito 

desafiador medir impactos a curto prazo, pois a instabilidade da situação financeira e 

social muitas vezes faz com que mudanças positivas manifestas em um mês precisem 

ser modificadas no seguinte, para atender a alguma demanda mais urgente o ponto 

de vista da sobrevivência. Ou seja, a construção de um ambiente domiciliar favorável 

ao desenvolvimento infantil é lenta e sua manutenção delicada. 

As políticas públicas ou equipamentos que podem ser empregadas em favor 

das famílias - com o objetivo de transformar a realidade de vulnerabilidade (Bolsa 

 
*  Após sua primeira etapa (2015 – 2018) o Programa Jovens Mães Cuidadoras sofreu algumas 

modificações, entre elas uma expansão e foi rebatizado como “Programa Primeiros Laços”. 
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Família, CRAS, CREAS, Creche, EJA) - são vistas por seu público-alvo como limitadas 

e de difícil acesso. Com isso há certa resistência das famílias quando tais políticas 

públicas ou equipamentos são recomentados pelas enfermeiras visitadoras. 

Um aspecto relevante para construção de um ambiente domiciliar saudável é o 

território, ou o entorno da residência, e nele a atuação do PJMC é muito limitada. A 

presença do tráfico, a violência e as barreiras geográficas colocam-se ainda como 

questões que exigem empenho não apenas da família, mas também da enfermeira 

visitadora para que seja possível ultrapassar este obstáculo e fazer evoluir a 

intervenção com a frequência e qualidade desejadas. Ou seja, intervenções para 

melhorar o ambiente de vida das crianças precisam ser intersetoriais, pois problemas 

complexos só se enfrentam com ações colaborativas e complementares (Clark et.al., 

2020). 

Cabe aqui ainda a ressalva de que o instrumento escolhido para a análise, o 

Inventário de Observação Doméstica para Mensuração do Ambiente (HOME), foi 

eleito por ser um instrumento utilizado por muitos programas pelo mundo, incluindo 

aqueles programas que inspiraram o PJMC. Contudo, a construção do HOME levou 

em consideração uma amostra norte americana de classe média e, apesar da 

validação, talvez sejam necessárias algumas adaptações culturais para que o mesmo 

possa apreender com fidelidade a realidade das periferias brasileiras, sendo mais 

sensível a proposta do PJMC. Tais adaptações têm sido estudadas em diferentes 

culturas e em outros estudos pelo mundo (Bradley, Corwyn, Whiteside-Manse, 1996; 

Jones et al., 2017). Assim, o resultado de pouco impacto do PJMC pode acontecer 

devido à inadequação do instrumento. 

Mundialmente, programas de intervenção precoce com foco na primeira 

infância que possuem como estratégia a VD têm desenvolvido estudos e modificado 

suas diretrizes em relação à dose de intervenção (Holland et al., 2014, 2018; Ingoldsby 

et al., 2013; Wang et al., 2018), pois tem-se notado que a depender das características 

sociodemográficos das famílias, a adesão aos programas pode variar, impactando na 

diferença entre dose recomendada versus dose aceita e, consequentemente, nos 

resultados. No PJMC observou-se uma grande variação do número de avaliações 

realizadas ao longo do tempo, perdas em diferentes tempos de avaliação podem 

indicar necessidade de revisão da dose da intervenção e torna difícil a execução de 

análises em uma amostra, que já era pequena inicialmente. Recomenda-se, portanto, 
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que as análises realizadas neste estudo sejam replicadas com a amostra do Programa 

Primeiros Laços, que buscou a inclusão de número de participantes próximo de 200. 

O fato de o PJMC ser uma intervenção inserida em uma pesquisa RCT e ter 

seus recursos humanos financiados através de bolsa de pesquisa, ou por 

voluntariado, constitui outra limitação do estudo. Houve dificuldade na retenção dos 

profissionais nos dois núcleos da pesquisa: intervenção e avaliação. A troca de 

enfermeira visitadora parece não ter impactado na qualidade do ambiente doméstico, 

mas pode ter impactado na qualidade da intervenção entregue às famílias, pois apesar 

de passar pelo treinamento teórico e técnico, a expertise que se adquire com as 

experiências vivenciadas no acompanhamento das famílias, constitui um substrato 

que não se pode oferecer por meio de treinamento e que é aliado à qualidade da 

intervenção. O mesmo pode-se dizer em relação às avaliadoras, que muitas vezes 

não estão familiarizadas com a realidade das famílias e as condições de trabalho 

impostas pelas residências e pelo território. 

Diante do que se levantou, faz-se necessária uma revisão detalhada dos 

protocolos de intervenção, em especial do protocolo aplicado a partir dos 13 meses 

de vida da criança; para que as ações de cuidado empregadas pelas enfermeiras 

visitadoras sejam adaptadas às demandas especificas dessa fase do DI, além da 

necessidade de trabalhar uma transição da forma com que a mãe enxerga seu filho, 

que já não é mais um bebê totalmente vulnerável e dependente, mas sim uma criança 

que precisa de maior liberdade para se desenvolver explorando suas potencialidades. 

Entretanto, para que isso aconteça ela exige também um cuidado atento, gentil, 

amoroso e responsivo da mãe, que funcione como um porto seguro para o qual a 

criança pode se voltar quando precisar e onde não caiba nenhum tipo de violência. 

Outras ações podem ser úteis no sentido de potencializar o impacto da 

intervenção. São elas: uma maior pactuação com escolas, para assegurar a 

permanência da mãe enquanto gestante, diminuir a evasão escolar e propiciar o 

retorno quando o abandono escolar se deu antes da gestação, possibilitando que 

tenham maior escolaridade; creches, para que as mães tenham maior conhecimento 

sobre o papel da creche e possam sentir-se seguras em contar com esse 

equipamento; CRAS e CREAS, para que a família possa ter acesso a benefícios 

sociais de direito, vagas e encaminhamentos para emprego, assistência necessária 

em casos de violência; além da UBS como parceira essencial para o PJMC. 
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Ao longo deste estudo algumas questões, que extrapolam os objetivos, se 

fizeram presente e podem ser foco de futuros estudos: Qual seria o instrumento mais 

adequado para captar o impacto do PJMC no ambiente domiciliar e que pudesse levar 

em consideração as especificidades da realidade das famílias que vivem nas favelas 

brasileiras? O tipo de intervenção proposta pelo PJMC consegue ultrapassar as 

barreiras impostas pela extrema vulnerabilidade social das famílias brasileiras? A 

estrutura proposta pelo PJMC pode ser replicada em outras cidades e se transformar 

em política pública? Quais as competências necessárias para enfermeira visitadora 

que atua em um programa de intervenção precoce no contexto brasileiro como o 

PJMC? Que tipo de incremento financeiro e logístico pode ser incorporado pelo PJMC 

para amenizar as perdas amostrais, assim como as de equipe? 

Como implicações para a prática de enfermagem, os resultados do presente 

estudo podem contribuir para lançar um olhar mais profundo e diferenciado sobre a 

necessidade de ações voltadas para a construção e manutenção de um ambiente 

doméstico favorável ao DI, serem implementadas na prática dos serviços de saúde, 

seja em atendimentos na UBS ou na abordagem de VDs da ESF que considere mais 

o ambiente doméstico. Para isso pode ser necessário que a enfermeira saia de seu 

“setting terapêutico” habitual, ampliando sua zona de conforto para conhecer 

profundamente a realidade do território em que atua e ser mais empática na 

assistência às famílias com crianças. 

Os resultados do estudo apontam ainda a necessidade de superarmos visões 

centradas na parentalidade disfuncional, na família desestruturada, como forma de 

explicarmos os desfechos negativos no desenvolvimento infantil, pois tais desfechos 

se dão por uma conjunção de razões e, para revertê-los devemos investir na 

identificação de fatores protetores e potencializadores de resiliência no processo 

parental, principalmente em cenários de maior vulnerabilidade, como é o caso da 

imensa maioria dos brasileiros. 

Para uma contribuição que extrapole os limites da atenção primaria, este 

estudo deixa a recomendação de incorporação da temática da parentalidade no 

currículo das faculdades de enfermagem. Apesar da formação do enfermeiro permitir 

que ele seja reconhecido como potencial ator na construção da parentalidade, tal 

temática é abordada apenas em cursos específicos voltados para assistência à 
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criança, quando na verdade, se a parentalidade fosse tratada de forma abrangente na 

graduação, o enfermeiro poderia estar capacitado a desenvolver ações promotoras 

de parentalidade em qualquer área de atuação dentro da enfermagem. 

Além disso sugerimos uma reflexão sobre a possibilidade de que o tipo de 

assistência oferecida pelas enfermeiras visitadoras de programas de intervenção 

precoce voltados à primeira infância, como o PJMC, faça parte do “hall” de Práticas 

Avançadas em Enfermagem; visto que exige um treinamento denso, que contempla 

aspectos de saúde da mulher, obstetrícia, puericultura, saúde mental e saúde pública. 
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APÊNDICE A 
 
Tabela 1 – Perfil socioeconômico das gestantes do PJMC no momento do Baseline. 
São Paulo, 2020 

 

Em qual grupo de randomização o paciente foi alocado? 

Controle Intervenção Total 

Count Column N % Count Column N % Count Column N % 

A sua cor ou raça é: 

Branca 13 32,5% 12 30,0% 25 31,3% 

Preta 6 15,0% 4 10,0% 10 12,5% 

Parda 19 47,5% 21 52,5% 40 50,0% 

Amarela 1 2,5% 3 7,5% 4 5,0% 

Indígena 1 2,5% 0 0,0% 1 1,3% 

Qual e o seu estado civil? 

Casada ou vive com o cônjuge 14 35,0% 13 32,5% 27 33,8% 

Viúva 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Divorciada ou separada 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Solteira 6 15,0% 9 22,5% 15 18,8% 

Solteira, (com parceiro fixo, 
namorando) 20 50,0% 18 45,0% 38 47,5% 

Qual o seu nível de 
escolaridade? 

Analfabeto / Fundamental I 
incompleto 1 2,5% 0 0,0% 1 1,3% 

Fundamental I completo / 
Fundamental II incompleto 3 7,5% 8 20,0% 11 13,8% 

Fundamental completo/Médio 
incompleto 32 80,0% 28 70,0% 60 75,0% 

Médio completo/Superior 
incompleto 4 10,0% 4 10,0% 8 10,0% 

Superior completo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Em qual situação 
ocupacional você se 

encontra? 

Empregada 10 25,0% 5 12,5% 15 18,8% 

Desempregada 14 35,0% 19 47,5% 33 41,3% 

Pensionista 0 0,0% 1 2,5% 1 1,3% 

Estudante 11 27,5% 10 25,0% 21 26,3% 

Dona de Casa 5 12,5% 5 12,5% 10 12,5% 

Outro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Qual é o rendimento (R$) 
mensal que você ganha 

normalmente neste 
trabalho? 

Menos que R$ 300 2 20,0% 1 20,0% 3 20,0% 

Entre R$301 e R$500 1 10,0% 1 20,0% 2 13,3% 

Entre R$ 501 e R$ 800 3 30,0% 2 40,0% 5 33,3% 

Entre R$ 801 e R$ 1100 4 40,0% 1 20,0% 5 33,3% 

Entre R$ 1101 e R$2000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Entre R$ 2001 e R$3000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Entre R$ 3001 e R$ 4000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Acima de R$ 4001 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

não sabe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fonte: A autora 
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APÊNDICE B 
 
Tabela 5 – Distribuição dos Escores IT-HOME Total para Grupos Intervenção (GI) e 
Grupo Controle (GC). São Paulo, 2020 

Tempo de Avaliação Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

3 meses 
Controle 17 22,5 27 29,5 34 27 

0,52 
Intervenção 15 24 27 30 33 28 

6 meses 
Controle 18 27,5 31 33 41 35 

0,08 
Intervenção 23 30 33 35 37 29 

12 meses 
Controle 16 29,25 32,5 37 41 30 

0,44 
Intervenção 24 31 34 36,5 41 32 

24 meses 
Controle 16 20,5 25 32 39 27 

0,17 
Intervenção 17 25 30 34 38 25 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 
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APÊNDICE C 
 
Tabela 6 – Distribuição do Subescore Responsividade Emocional e Verbal do 
cuidador (Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

Tempo de Avaliação Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

3 meses 
Controle 3 6 8 9 10 27 

0,21 
Intervenção 1 7,75 9 9 10 28 

6 meses 
Controle 2 8 9 10 11 35 

0,17 
Intervenção 6 9 10 10 11 29 

12 meses 
Controle 3 7 9,5 10 11 30 

0,11 
Intervenção 6 8,75 10 11 11 32 

24 meses 
Controle 2 5,5 7 10,5 11 27 

0,12 
Intervenção 4 7 10 11 11 25 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 
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APÊNDICE D 
 
Tabela 7 – Distribuição do Subescore Ausência de Restrição e Punição (Inventário 
IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

Tempo de Avaliação Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

3 meses 
Controle 3 5 5 6 7 27 

0,75 
Intervenção 5 5 5 6 7 28 

6 meses 
Controle 5 5 5 6 7 35 

0,59 
Intervenção 4 5 5 6 7 29 

12 meses 
Controle 1 5 5 6 8 30 

0,81 
Intervenção 3 5 5 6 7 32 

24 meses 
Controle 0 3,5 5 6 8 27 

0,81 
Intervenção 1 4 6 6 7 25 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 
 
 



 

 

131 

APÊNDICE E 
 
Tabela 8 – Distribuição do Subescore Organização do Ambiente Físico e 
Temporal (Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

Tempo de Avaliação Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

3 meses 
Controle 2 4 4 5 6 27 

0,79 
Intervenção 1 4 5 5 6 28 

6 meses 
Controle 3 4,5 5 6 6 35 

0,93 
Intervenção 2 5 5 6 6 29 

12 meses 
Controle 4 5 5 6 6 30 

0,95 
Intervenção 2 4 5 6 6 32 

24 meses 
Controle 2 3 4 5 6 27 

0,79 
Intervenção 3 4 5 5 6 25 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 
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APÊNDICE F 
 
Tabela 9 – Distribuição do Subescore Disponibilidade de Materiais de 
Brinquedos e Jogos Apropriados (Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do 
tempo. São Paulo, 2020 

Tempo de Avaliação Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

3 meses 
Controle 0 2 3 3 5 27 

0,96 
Intervenção 0 1 3 3,25 5 28 

6 meses 
Controle 1 3 4 4,5 9 35 

0.10 
Intervenção 2 4 4 6 7 29 

12 meses 
Controle 1 4,25 6,5 8 9 30 

0,75 
Intervenção 2 4,75 7 8 9 32 

24 meses 
Controle 0 3 5 6 9 27 

0,5 
Intervenção 0 2 4 7 8 25 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 
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APÊNDICE G 
 
Tabela 10 – Distribuição do Subescore Envolvimento do Cuidador com a Criança 
(Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

Tempo de Avaliação Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

3 meses 
Controle 2 2 4 5 6 27 

0,90 
Intervenção 1 3 4 5 6 28 

6 meses 
Controle 1 4,5 5 5 6 35 

0,70 
Intervenção 1 4 5 5 6 29 

12 meses 
Controle 2 3 5 5 6 30 

0,32 
Intervenção 2 4 5 5 6 32 

24 meses 
Controle 1 1,5 3 3,5 5 27 

0,18 
Intervenção 1 2 3 4 5 25 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 
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APÊNDICE H 
 
Tabela 11 – Distribuição do Subescore Oportunidade de Variação na Estimulação 
Cotidiana  (Inventário IT-HOME) para GI e GC ao longo do tempo. São Paulo, 2020 

Tempo de Avaliação Grupo Min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

3 meses 
Controle 1 2 2 3 4 27 

0,47 
Intervenção 1 2 3 3 5 28 

6 meses 
Controle 1 2 3 3 5 35 

0,29 
Intervenção 1 3 3 3 5 29 

12 meses 
Controle 0 2 3 3 5 30 

0,11 
Intervenção 1 2,75 3 3,25 5 32 

24 meses 
Controle 1 2 3 3,5 4 27 

0,73 
Intervenção 1 3 3 4 5 25 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 
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APÊNDICE I 
 
Tabela 14 – Relação entre rotatividade de enfermeiras visitadoras e o escore IT-
HOME Geral. São Paulo, 2020 

Houve troca de 
enfermeira? Tempo de Avaliação Min q1 Mediana q3 Máx N valor p* 

Sim 

3 meses 17 25 27 29,5 33 19 1 

6 meses 26 32,5 34 35 37 15 0,02 

12 meses 24 31,5 33 37 41 19 0,82 

24 meses 17 25 26,5 33,25 38 14 0,28 

Não 

3 meses 15 21 29 32 33 9 1 

6 meses 23 29 30 34 37 13 0,02 

12 meses 24 31 35 36,5 41 12 0,82 

24 meses 22 27 32 34,5 38 11 0,28 

* Teste de Soma de postos de Wilcoxon 
 
Fonte: A autora 
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ANEXO 1 – ESCALAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NAS AVALIAÇÕES 
DE DESFECHO DA PESQUISA “O EFEITO DO PROGRAMA DE VISITAÇÃO 

PARA JOVENS GESTANTES SOBRE O DESENVOLVIMENTO INFANTIL” 
 
The effects over early brain development of a nurse home visition program for pregnant youth and their 
families living in a poor urban area in São Paulo, Brazil PI: Guilherme V. Polanczyk 
Project Period: May , 2015 – April , 2018 

Construct Name of Measure Description 
Evaluation time 

Baseline 
8-16 w 30 w 3 mo 6 mo 12 

mo 
24 
mo 

Demographics  

Migration X    X  

Education, occupation, family income, 
use of social assistance, housing quality, 

family structure, history/presence of 
perinatal problem (BW, weeks) DOB 

mother, marital relationship 

X X X X X X 

Health 
indicators  

Sleep, BMI, Use of medications, use of 
tobacco/alcohol, Morbidity (hypertension, 

diabetes, infections, DSTs), stress 
measure derived from hair cortisol 

X  X  X X 

Quality of care 
and 

environment 

 Attitudes toward pregnancy X    X  

Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar 

(EBIA) 
Food safety X  X X X X 

 Urban violence X  X X X X 

 
Maternal 

psychosocial 
stressors 

Childhood Trauma 
Questionnaire (CTQ) 

 
Trauma, marital conflict and intimate 
violence, urban violence, history of 

childhood trauma 

  X  X  

Life Events 
Questionnaire Life events   X X X X 

Parental care 

Parenting Stress Index 
(PSI) 

Parental stress: child Domain 
(Distractibility/Hyperactivity, Adaptability, 

Reinforces 
Parent,Demandingness,Mood, 
Acceptability) Parent Domain 

(Competence, Isolation, Attachment, 
Health, Role Restriction, Depression, 

Spouse/Parenting Partner Relationship), 
Life Stress 

  X X X X 

Home Observation for 
Measurement of the 

Environment (HOME) 

Emotional and verbal responsiveness of 
the mother; Absence of punishment and 
restriction; Organization of the physical 

and temporal environment; Availability of 
appropriate materials, toys and games; 

Maternal involvement with the child; 
Opportunity for variation in daily 

stimulation 

  X X X X 

Parent-Child Conflict 
Tactics Scale (CTSPC) 

Child maltreatment (physical, emotional, 
and negligence)   X X X  

Emotional Availability 
(EA) 

Adult domains sensitivity, structuring, 
nonintrusiveness, and nonhostility, hild 
domains –responsiveness to adult and 

involvement of adult 

    X X 

Child Health 

Physical growth Weight, length, head and thoracic 
circumference   X X X X 

Use of medical and 
social services 

Number of consultations for childcare, 
hospitalizations, use of emergency 
services, accidents, medical tests, 

vaccinations, psychotherapy, use of 
conditional cash transfer program, 

unemployment insurance, etc. 

  X X X X 
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Construct Name of Measure Description 
Evaluation time 

Baseline 
8-16 w 30 w 3 mo 6 mo 12 

mo 
24 
mo 

Child Mental 
Health 

Infant Behavior 
Questionnaire – 

Revised (IBQ-R) 3-12 
mo 

Child temperament: Activity Level, 
Distress to Limitations, Approach, Fear, 

Duration of Orienting, Smiling and 
Laughter, Vocal Reactivity, Sadness, 
Perceptual Sensitivity, High Intensity 

Pleasure, Low Intensity Pleasure, 
Cuddliness, Soothability, and Falling 

Reactivity 

    X  

Early Childhood 
Behavior Questionnaire 

(ECBQ) 18-36 mo 

Activity level/energy, attentional focusing, 
attentional shifting, cuddliness, 

discomfort, fear, frustation, high-intensity 
pleasure, impulsivity, inhibitory control, 
low-intensity pleasure, motor activation, 

perceptual sensivity, positive anticipation, 
sadness, shyness, sociability, soothability 

     X 

Child Behavior 
Checklist (CBCL) Child mental health problems      X 

Ages & Stages 
Questionnaires: Social-

Emotional (ASQ-SE) 
Social and emotional development     X X 

Bayley Scales of Infant 
and Toddler 

Development, Thisrd 
Edition (Bayley-III 

Cognitive, language, motor, and 
behavioral development     X X 

EEG    X    

Maternal Mental 
Health 

Beck Depression 
Inventory (BDI) Depression     X X 

Beck Anxiety 
Inventory(BAI) Anxiety     X X 

Adult Self-Report 
Escale (ASRS) ADHD     X X 

 Drug use     X  

Wechsler Adult 
Intelligence (WAIS – III) 

IQ 

 X   X  

Weschler Intelligence 
Scales for Children 

(WISC-V) 
 X     

Hayling Executive function  X     

Composite 
International Diagnostic 

Interview versão 2.1 
(CIDI 2.1) - PTSD 

Section 

experiencing or witnessing stressful 
events     X  

Multi-country Study on 
Women’s Health and 
Domestic Violence 
against Women, 

(WHO) 

Domestic Violence     X  

Adult Temperament 
Questionnaire (ATQ) 

Adult temperament: negative affect, 
extraversion/surgency, effortful control, 

orienting sensitivity 
 

  X X X  

 Criminality X X X X X X 

 Substance use X X X X X X 
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ANEXO 2 – INVENTÁRIO HOME PARA OBSERVAÇÃO E 
MEDIDA DO AMBIENTE (0 A 3 ANOS) 

 
Folha de Registro 

Nome da criança: ............................................................................................................ 

Data da Visita:.................................................................................................................. 

Data de Nascimento:........................................................................................................ 

Entrevistador:................................................................................................................... 

Relação da pessoa entrevistada com a criança:.............................................................. 

Local da entrevista: ......................................................................................................... 

Pessoas presentes no local no momento da entrevista: 

......................................................................................................................................... 

Comentários:..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

I – RESPONSIVIDADE EMOCIONAL E VERBAL DA MÃE 
 

SIM NÃO 

1. O cuidador primário vocaliza espontaneamente em relação à criança 
pelo menos duas vezes durante a visita (exclui-se chamar a atenção ou 
passar pito). 

  

2 O cuidador primário responde às vocalizações da criança com uma 
resposta vocal ou verbal. 

  

3 O cuidador primário diz à criança o nome de algum objeto durante a 
visitaou diz o nome de uma pessoa ou objeto num estilo “didático”. 

  

4. A fala do cuidador primário é distinta, clara e audível para o 
entrevistador-observador. 

  

5 O cuidador primário inicia intercâmbio verbal com o observador – faz 
perguntas e comentários espontâneos. 

  

6. O cuidador primário expressa ideias livres e fáceis, e usa frases de 
tamanho adequado para conversar (por exemplo, apresenta mais do que 
meras e breves respostas). 

  

7. O cuidador primário permite à criança ocasionalmente envolver-se em 
jogos e brincadeiras que provocam bagunça. 

  

8. O cuidador primário espontaneamente elogia as qualidades ou 
comportamentos da criança pelo menos duas vezes durante a visita. 

  

9. Quando falando sobre ou para a criança, a voz do cuidador primário 
transmite um sentimento positivo. 

  

10. O cuidador primário acaricia ou beija a criança pelo menos uma vez 
durante a visita. 

  

11. O cuidador primário mostra alguma resposta emocional positiva 
frente a elogios feitos à criança pelo observador. 

  

SUB-ESCORE 
 

  

II – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO E PUNIÇÃO SIM NÃO 
12. O cuidador primário não grita com a criança durante a visita.   
13. O cuidador primário não expressa irritação, aborrecimento ou   
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hostilidade aberta em relação à criança. 
14. O cuidador primário não esbofeteia nem espanca a criança durante a 
visita. 

  

15. O cuidador primário relata apenas uma ocorrência de punição física 
que tenha ocorrido durante a semana passada. 

  

16. O cuidador primário não critica, passa “pito” ou “arrasa” verbalmente 
com a criança durante a visita. 

  

17. O cuidador primário não interfere nas ações da criança ou restringe 
seus movimentos mais do que 3 vezes durante a visita. 

  

18. Pelo menos 10 livros estão presentes e visíveis no lar.   
19. A família tem um animal de estimação.   
SUB-ESCORE   
III – ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO E TEMPORAL   
20. Quando o cuidador primário se ausentava, o cuidado à criança é 
fornecido por pelo menos uma de três substitutas regulares. 

  

21. Alguém leva a criança à quitanda, supermercado, etc., pelo menos 
uma vez por semana. 

  

22. A criança sai de casa pelo menos quatro vezes por semana.   
23. A criança é levada regularmente ao médico ou clínica para 
verificação de saúde ou cuidados preventivos. 

  

24. A criança tem um lugar especial no qual pode guardar seus 
brinquedos e pequenos “tesouros”. 

  

25. O ambiente de brinquedos, de jogos da criança parece seguro e livre 
de acidentes. 

  

SUB-ESCORE   

IV – DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS DE BRINQUEDOS E JOGOS 
APROPRIADOS 

SIM NÃO 

26. A criança tem brinquedos ou outros objetos que envolvam atividade 
muscular. 

  

27. A criança tem brinquedos de empurrar ou puxar.   

28. A criança tem uma patinete, um andador, um triciclo, qualquer 
carrinho que a criança impulsiona com os pés. 

  

29. O cuidador primário fornece brinquedos ou sugere atividades 
interessantes para a criança durante a visita. 

  

30. O cuidador primário fornece objetos apropriados para a 
aprendizagem de acordo com a idade da criança: brinquedos de pelúcia 
ou jogos de faz de conta. 

  

31. O cuidador primário fornece material de aprendizagem apropriado à 
idade da criança: móbiles, mesas e cadeiras, cadeirões, chiqueirinho. 

  

32. O cuidador primário fornece brinquedos que favorecem a 
coordenação viso-motora simples – por exemplo: peças para serem 
introduzidas ou retirada de orifícios, caixas, contas para enfiar, etc. 

  

33. O cuidador primário fornece brinquedos que favorecem a   
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coordenação viso-motora complexa e que permitam combinações: jogos 
de empilhar ou encaixar blocos, etc. 

34. O cuidador primário fornece brinquedos que estimulem a leitura e a 
música. 

  

SUB-ESCORE   

V – ENVOLVIMENTO MATERNOS COM A CRIANÇA SIM NÃO 

35. O cuidador primário tende a conservar a criança dentro do seu 
campo visual e tende a olhá-la frequentemente. 

  

36. O cuidador primário fala à criança enquanto realiza seu trabalho de 
casa. 

  

37. O cuidador primário conscientemente encoraja o desenvolvimento da 
criança. 

  

38. O cuidador primário investe em brinquedos mais complexos através 
de sua atenção. 

  

39. O cuidador primário estrutura os períodos de brinquedo da criança.   

40. O cuidador primário fornece brinquedos que desafiam a criança a 
desenvolver novas habilidades. 

  

SUB-ESCORE   

VI – OPORTUNIDADE DE VARIAÇÃO NA ESTIMULAÇÃO DIÁRIA SIM NÃO 

41. O pai fornece algum cuidado à criança a cada dia.   

42. O cuidador primário lê histórias para a criança pelo menos 3 vezes 
por semana. 

  

43. A criança come pelo menos uma refeição por dia com a mãe e o pai.   

44. A família visita ou recebe visitas de parentes.   

45. A criança possui três ou mais livros.   

SUB-ESCORE   

 

Subescala Escore Menor que a 4a 
parte Médio Superior à 4a 

parte 
I. Responsividade  0 -6 7-9 10 – 11 
II. Aceitação  0-4 5-6 7–8 
III. Organização  0-3 4-5 6 
IV. Materiais  0-4 5-7 8–9 
V. Envolvimento  0-2 3-4 5–6 
VI. Variedade  0-1 2-3 4–5 
Escore Total  0-25 26 - 36 37 – 45 
Para um rápido perfil de uma família, coloque um X na coluna que corresponde ao escore bruto em 
cada subescala e o escore total. 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO 
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ANEXO 4 – APROVAÇÕES DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA 
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