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Gomes AP. Capacitação inicial de enfermeiras para o Programa de Visitação Domiciliar 

Primeiros Laços: análise da pertinência [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, 

Universidade de São Paulo; 2021. 

RESUMO 

Introdução: O Programa Primeiros Laços é uma intervenção em fase piloto de Visitas 

Domiciliares baseada em experiências exitosas internacionais. Inédita no Brasil, integra um 

ensaio clínico randomizado objetivando conhecer seus efeitos sobre o desenvolvimento infantil. 

Composto por Enfermeiras Visitadoras (EVs), destina-se às adolescentes vulneráveis 

socialmente, acompanhando-as desde a gestação até os dois primeiros anos da criança. 

Resultados exitosos estão atrelados ao desempenho das EVs, consequentemente às suas 

qualificações. Objetivo Geral: Analisar se a capacitação ofertada pelo Programa às EVs foi 

capaz de subsidiar o desenvolvimento das competências necessárias para a prática. Método: 

Valeu-se da técnica de Análise de Conteúdo para os dados coletados em duas etapas. Em 

Agosto/2020 aplicou-se o instrumento Construção do Planejamento de Ensino da Capacitação 

Primeiros Laços ao cronograma de atividades e documentos usados na capacitação, permitindo 

descrevê-la e examinar sua pertinência em relação aos pilares teóricos e eixos temáticos do 

Programa. Entre setembro e outubro/2020 ocorreu a segunda etapa correspondente às 

entrevistas não estruturadas com as EVs de forma remota, aplicando-se o instrumento 

Avaliação da Capacitação Primeiros Laços. Resultados: A capacitação de 80 horas dividiu-se 

em atividades teóricas (75%) e práticas (25%), pontuou Temas como Parentalidade, Segurança 

do Ambiente, Curso de Vida, Rede de Apoio Social e Familiar, Cuidados em Saúde e Pesquisa 

Clínica/Programa Primeiros Laços; cinco desses correspondentes as bases do Programa. A 

duração, as Estratégias Pedagógicas e Recursos Didáticos foram entendidos pelas EVs como 

satisfatórios, destacando a Estratégia de Leitura e o Recurso da Biblioteca Virtual como 

fundamentais. Perceberam as Reuniões de Supervisão Clínica e a Enfermeira Supervisora como 

pontos de fortalecimento no processo ensino aprendizagem das competências, além de 

apontarem a necessidade de equilíbrio na abordagem das teorias e eixos temáticos bem como 

mais estratégias pedagógicas ativas e atividades práticas. De acordo com Perrenoud, 

demonstraram domínio dos componentes conceituais, atitudinais e procedimentais das 

competências trabalhadas na capacitação, mencionando a Estréia como Enfermeira Visitadora 

e a Complexidade da Função, e ainda a avaliação da mesma como Ótima (62,5%) ou Boa 

(37,5%) para justificar sua importância. Conclusão As EVs perceberam a capacitação como 

essencial para se alcançar desempenhos competentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Programas de Visitação Domiciliar. Capacitação. Enfermagem. 

Enfermeiras. Gravidez na adolescência. 

 



 

Gomes AP. Initial training of nursing visitors for the Home Visiting Program Primeiros Laços: 

relevance analysis [dissertation]. São Paulo: School of Nursing, University of São Paulo; 2021. 

ABSTRACT 

Introduction: The Primeiros Laços Program is an intervention in a pilot phase of Home Visits 

based on successful international experiences. Unpublished in Brazil, it is part of a randomized 

clinical trial aiming to know its effects on child development. Composed of Visiting Nurses 

(VEs), it is aimed at socially vulnerable adolescents, accompanying them from pregnancy to 

the child's first two years. Successful results are linked to the performance of EVs, consequently 

to their qualifications. General Objective: To analyze whether the training offered by the 

Program to the VEs was able to support the development of skills necessary for the practice. 

Method: The Content Analysis technique was used for data collected in two stages. In 

August/2020, the instrument Construction of the Primeiros Laços Training Teaching Planning 

was applied to the schedule of activities and documents used in the training, allowing to 

describe and examine its relevance in relation to the theoretical pillars and thematic axes of the 

Program. In September and October/2020 there was the second stage corresponding to the 

unstructured interviews with the VEs remotely, applying the instrument Assessment of 

Primeiros Laços Training. Results: The 80-hour training was divided into theoretical (75%) 

and practical (25%) activities, scoring Themes such as Parenting, Environmental Safety, Life 

Course, Social and Family Support Network, Health Care and Clinical Research /Primeiros 

Laços Program; five of these correspondents to the basis of the Program. The duration, the 

Pedagogical Strategies and Didactic Resources were understood by the VEs as satisfactory, 

highlighting the Reading Strategy and the Virtual Library Resource as fundamental. They 

perceived the Clinical Supervision Meetings and the Supervisor Nurse as strengthening points 

in the teaching-learning process of competences, in addition to pointing out the need for balance 

in the approach to theories and thematic axes, as well as more active pedagogical strategies and 

practical activities. According to Perrenoud, they demonstrated mastery of the conceptual, 

attitudinal and procedural components of the skills worked on in the training, mentioning the 

Debut as a Visiting Nurse and the Complexity of the Function, and even the evaluation of it as 

Great (62.5%) or Good (37 .5%) to justify its importance. Conclusion: VEs perceived training 

as essential to achieving competent performance. 

KEYWORDS: Home Visitation Programs. Training. Nursing. Nurses. Teenage pregnancy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 2009 iniciei 

minha carreira profissional como enfermeira assistencial do hospital referência em infectologia 

do Estado do RN, vivenciando a complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), seus 

sucessos e fracassos. Concomitantemente preparei-me para ingressar no mestrado acadêmico 

da referida universidade com intenção de estudar algo voltado à atenção primária, pois, embora 

trabalhasse na área hospitalar sentia uma conexão muito forte com a saúde coletiva, não sendo 

possível naquele momento. Em São Paulo, os caminhos continuaram me levando para a área 

hospitalar até que em 2015 passei a trabalhar como enfermeira sanitarista, o que reacendeu o 

desejo e a oportunidade de iniciar o mestrado. O ano de 2016 foi de preparação e em 2017 

ingressei no MPAPS (Mestrado Profissional em Atenção Primária em Saúde no Sistema Único) 

me dedicando à temática da Economia em Saúde devido a experiência anterior como enfermeira 

auditora. Paralelamente tive a oportunidade de vivenciar a experiência como enfermeira 

visitadora de um Programa de Visitação Domiciliar destinado à gestantes adolescentes 

vulneráveis, certamente uma das minhas melhores experiências profissionais, o que ajudou 

sobremaneira na preparação do projeto de pesquisa para o mestrado. Porém, mais uma vez, foi 

percorrido apenas metade do caminho do mestrado, o que somente aguçou a certeza de que não 

desistiria dessa batalha. Após ajustes na vida profissional, preparei-me novamente, passando 

por novo processo seletivo do MPAPS, ingressando com novo projeto e orientadora. 

Orientadora com a qual tive o prazer de trabalhar e privilégio de aprender um pouco mais. Na 

reta final, foi necessária a entrada de uma coorientadora para que não houvesse problemas com 

o término. A alegria e satisfação tomam conta de mim. Afinal, como já dizia Charles Chaplin: 

“A persistência é o caminho do êxito”.
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com os últimos avanços da neurociência, atuar de forma enfática nos 

primeiros anos de vida tornou-se consenso quando se busca capital humano e, por conseguinte, 

mudanças sociais. Economicamente, estudos demonstram o quanto investimentos para o 

Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI) podem se reverter em benefícios que reverberam 

para toda uma sociedade e perduram a longo prazo. Programas de Visitas Domiciliares (PVDs) 

apresentam-se como uma alternativa promissora para atuação junto ao DPI, com robustos e 

duradouros resultados. No entanto, quando se trata de avaliar seus resultados, percebe-se 

lacunas importantes em muitos estudos referentes ao detalhamento, sobre sua implementação 

que acabam por comprometer sua credibilidade(1). Sem explicitar como modelos foram 

efetivados, ajustes necessários às diferentes realidades tornam-se mais difíceis, podendo 

inviabilizar tentativas de escalonamento e demonstração de eficácia e efetividade dessas 

experiências. Ao contrário, conhecer entraves e facilitadores permite que as pesquisas de 

implementação se tornem confiáveis, viabilizando um script definido e uniforme para sua 

replicação(2). 

Dentre os aspectos importantes apontados pelas pesquisas de implementação destaca-se 

o desempenho dos profissionais visitadores que devem ser recrutados alinhados a um perfil com 

requisitos pré-estabelecidos e que consiga, por meio de determinadas competências, uma boa 

performance dentro dos Programas. Como exemplo, são válidas experiências anteriores em 

áreas que facilitem a atuação com as Visitas Domiciliares (VDs). Além disso, complementando 

uma possível prática em VDs, esses visitadores devem ser capacitados através de um currículo 

pedagógico que forneça o suporte para uma prática tão específica como exigem tais iniciativas, 

ou seja, um aporte para que se possa trabalhar a promoção das competências parentais para um 

pleno DPI, dentro de cada universo que são as famílias.  Elementos triviais dentro dos 

planejamentos pedagógicos são carga horária, conteúdo e metodologias adequadas assim como 

os profissionais envolvidos.(3) 

De uma maneira geral, os currículos pedagógicos seguidos por PVDs destinados à DPI 

são semelhantes, especialmente quando se trata daqueles nacionais cuja a equipe de visitadores 

é formada por profissionais de nível técnico. Programas como o Criança Feliz, iniciativa federal 

e que embasa outras estaduais e municipais pontuam na preparação de seus visitadores tópicos 

que envolvem um aporte para o desenvolvimento de competências para atividades como 

inclusão das famílias, sua acolhida no território, o entendimento da VD enquanto abordagem 
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metodológica e como personalizá-las para o público acompanhado, sejam gestantes, crianças 

incluindo aquelas afastadas do convívio familiar. E assim como esse, cada Programa planeja 

sua capacitação alinhado com o que se propõe(4). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 EXPERIÊNCIAS DE PROGRAMAS DE VISITAÇÃO DOMICILIAR E 

PESQUISAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Programas de visitação focados no DPI e destinados aos pais se propõem a melhorar 

seus desempenhos com enfoque no bem-estar de seus filhos por meio da estimulação de 

interações. O reflexo disso pode ser observado nas diferentes dimensões do cuidado, como 

alimentação, vínculo, estímulo de leitura e brincadeiras, disciplina positiva e resolução de 

problemas. Programas internacionais têm anunciado amplos benefícios tanto para os cuidadores 

como para as crianças no estabelecimento de confiança, encorajamento e suporte aos pais, além 

de impacto positivo no desenvolvimento socioemocional e na aprendizagem das crianças. A 

finalidade distancia-se do “ensinar as famílias a cuidarem de suas crianças”, trabalhando na 

perspectiva de esclarecê-las em relação à importância da estimulação precoce, bem como, das 

necessidades singulares de cada faixa etária, favorecendo especialmente as famílias vulneráveis 

socialmente(5,6). 

Na literatura encontra-se um número considerável de relatos referentes a programas 

dessa natureza com exposição de resultados eficazes. Em geral, o público-alvo são adolescentes 

grávidas primíparas, residentes em regiões periféricas e classificadas como de alta 

vulnerabilidade social. Países como Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia 

dentre outros já dispõem desse tipo de iniciativa como integrante de suas políticas públicas de 

saúde. A vinculação dos programas dentro de seus sistemas de saúde, a responsabilidade gestora 

e as modalidades de operacionalização ofertadas são bem variáveis de um país para outro, assim 

como o rol de serviços incluídos; porém, vários pontos em comuns podem ser observados(7). 

Essas experiências crescem ao serem inseridas em ações e políticas públicas inovadoras 

na busca pelo desenvolvimento integral infantil, de forma que na América Latina já existe uma 

variedade de PVDs. O Programa Eduque seu Filho, de Cuba (1992), foi o primeiro a focar suas 

ações para o DPI se utilizando de visitas. Em seguida, foram implementados os programas 

Sistema de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente (Peru, 1995); Subsistema de 

Proteção Integral da Infância Chile Cresce Contigo (2006); o Estâncias Infantis (México, 2007), 

de apoio à inserção dos pais no mercado de trabalho; a Política Pública de Desenvolvimento 

Integral da Primeira Infância (Guatemala, 2010); o Plano de Atenção Integral à Primeira 

Infância (Panamá, 2011); o Plano Nacional de Desenvolvimento Integral da Primeira Infância 

(Paraguai, 2011); a Política Nacional de Primeira Infância “Amor para os Pequeninos e 



 

 

18 REVISÃO DE LITERATURA 

Pequeninas” (Nicarágua, 2011); o Sistema Nacional de Proteção e Atenção Integral à Primeira 

Infância Quisqueya Começa Contigo (República Dominicana); a Rede Nacional de Cuidado e 

Desenvolvimento Infantil (Costa Rica, 2012); o Plano Nacional da Ação pelos Direitos das 

Crianças e Adolescentes (Argentina, 2012); a Estratégia de Atenção Integral à Primeira Infância 

de Zero a Sempre (Colômbia, 2012), com foco intersetorial baseado na perspectiva de direitos; 

o Programa Uruguai Cresce Contigo (2012) e a Estratégia Infância Plena (Equador), 2013(8,9). 

Quando se fala de iniciativas federais brasileiras em 2009 surge o Projeto Brasileirinhas 

e Brasileirinhos Saudáveis(10), a implementação dos Programas Brasil Carinhoso em 2012(11) e 

Criança Feliz em 2016(4), todos almejando concentrar esforços para desenvolver ações 

intersetoriais necessárias aos menores de 0 a 6 anos. Contudo, a primeira iniciativa no país foi 

no Estado do Rio Grande do Sul ao lançar em 2003 o Programa Primeira Infância Melhor 

(PIM)(12) Em 2007, Pernambuco implanta o Programa Mãe Coruja Pernambucana visando 

garantir o direito de acompanhamento de gestantes desde o período gestacional até os cinco 

anos da criança(13). O Estado de São Paulo, em 2012 lança o São Paulo pela Primeiríssima 

Infância abrangendo 41 municípios com o intuito de articular e mobilizar recursos e atores para 

a conscientização da população sobre a importância dos primeiros anos de vida(14). E o Ceará 

inicia o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN) idealizado e praticado por 

professores e auxiliares de educação(15). 

Recentemente foram lançados os programas Primeira Infância Acreana (2016) e Mais 

Infância Ceará (2015). O programa Primeira Infância Acreana foi criado com o objetivo de 

qualificar o atendimento da rede de serviços destinada às gestantes e as crianças nos primeiros 

seis anos e tem como visitadores os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que disponibilizam 

orientações a inúmeras comunidades. Eles são responsáveis pelo primeiro contato com as 

famílias, as conscientizando sobre a necessidade de comportamentos que estimulem habilidades 

cognitivas e intelectuais dos infantes(16). O Mais Infância Ceará oportuniza o acompanhamento 

e orientação dos pais e responsáveis de crianças de 0 a 5 anos pelos ACS em 36 municípios de 

menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado bem como o estímulo à construção 

e revitalização de espaços públicos que garantam o direito da criança em brincar e a 

possibilidade do desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social(17). 

Municípios do Ceará e vários outros brasileiros também apresentaram esforços voltados 

a essa fase. Instituído em 2003, o projeto Nossas crianças: janelas de oportunidades, em parceria 

com unidades e equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de São Paulo se 

propôs a facilitar o pleno desenvolvimento dos pequenos ao impulsionar o desenvolvimento de 
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competências(18). Em 2013, a Política intersetorial para o Desenvolvimento Integral da Primeira 

Infância – São Paulo Carinhosa focou sua atuação nos territórios de toda a capital paulista para 

uma ação condizente com cada realidade. Nesse mesmo ano, a capital do estado do Ceará 

Fortaleza implantou o Programa Cresça com Seu Filho, inspirado no PIM com realização de 

visitas semanais ao público composto por gestantes e crianças de até 3 anos em situação de 

vulnerabilidade social(19). Da mesma forma que ocorreu no Estado do RS, atualmente o 

programa se unificou com a estratégia federal do Criança Feliz e segue focado no DPI por meio 

de atividades conduzidas por ACS aos cuidadores e sob a supervisão semanal do enfermeiro da 

Estratégia Saúde da Família. Projetos-piloto de PVDs nos estados do Ceará e Amazonas 

direcionados ao estímulo do DPI estão sendo apoiados pelo Ministério da Saúde (MS) (20). 

Ao se avaliar resultados, as famílias em situação de pobreza são as que mais têm se 

beneficiado de iniciativas de PVDs, pois, a atuação intersetorial promove o acesso à serviços, 

orientações, informações diretas, provisão e encaminhamento a serviços da comunidade. 

Respondendo aos objetivos e público, o escopo dessas intervenções apresenta uma proposta 

bem delimitada para duração, intensidade e recrutamento de profissionais especializados. 

Quanto aos profissionais, em geral no Brasil as VDs são realizadas por trabalhadores da Equipe 

de Saúde da Família, como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, 

odontólogos, auxiliares de consultório odontológico e ACS. Os últimos são os que mais 

realizam essa intervenção que se destina a promoção em saúde, prevenção das doenças, de 

agravos e vigilância à saúde. Diante da incorporação das VDs em sua rotina profissional, 

normalmente os ACSs são os profissionais escolhidos para a prática de promoção do DPI nas 

iniciativas nacionais. O trabalho requerido possui duas vertentes: o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários com visitas que duram cerca de 45 minutos à 1 hora, frequência 

semanal ou quinzenal com cobertura de 15 a 30 famílias, uso de atividades sistematizadas e 

ferramentas lúdicas como o “brincar” e sob supervisão de profissionais enfermeiros(19). 

Mesmo diante de todas essas iniciativas brasileiras de PVDs, a documentação de 

evidências como as avaliações de fidelidade são escassas, pois poucos são os estudos 

longitudinais ou ensaios randomizados nos quais o processo de implementação é avaliado. Um 

dos grandes desafios para o êxito desses programas é a manutenção de padrões de treinamento 

e assistência contínuos aos provedores da intervenção, a julgar pela emergência dessa temática 

em integrar os diversos cursos de formação de profissionais que atuam nos serviços de 

educação, saúde, assistência e desenvolvimento social(20,21). Esse cenário suscita 
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questionamentos sobre essas estratégias, inviabilizando o avanço das discussões sobre sua 

eficácia e efetividade e dificultando o entendimento de sua relevância e disseminação. 

 

2.2 VISITA DOMICILIAR: INSTRUMENTO PARA PROGRAMAS DE 

VISITAÇÃO DOMICILIAR COMO O PROGRAMA PRIMEIROS 

LAÇOS 

Programas de visitação se apropriam da metodologia de visitação domiciliar como 

norteadora de toda assistência às famílias, configurando-se como uma tecnologia de interação 

no cuidado à saúde, predispondo conhecer a realidade e refletir na busca de transformações do 

cuidado. Os profissionais aproximam-se das dificuldades sociais, culturais e relacionais 

facilitando o agir no enfrentamento das vulnerabilidades. Essa metodologia é sistematizada para 

facilitar a prática dos visitadores que oscilam desde pessoas da comunidade previamente 

treinadas até profissionais de nível superior. Esse visitador precisa desenvolver seu poder de 

compreensão e buscar o estabelecimento de relações terapêuticas construídas baseadas na ética 

e permeando a modulação como cada membro se apresenta à criança(22). Por meio dessa relação 

dialógica, fortalece-se o cuidado, oportunizando reconhecer cada uma delas como um universo 

singular onde suas crenças, valores e hábitos fazem parte do contexto. Logo, cabe ao visitador, 

posicionar-se como uma ponte na construção de conhecimentos e motivador do protagonismo 

de todos os membros para o desenvolvimento almejado(23). 

Esse protagonismo possibilitado pelo cuidado longitudinal, característica perceptível 

nas intervenções voltadas para a DPI, se utiliza de tecnologias leves estruturantes do cuidado, 

como a escuta qualificada e o diálogo terapêutico, concentrando esforços para o fortalecimento 

dos potenciais parentais. Parentalidade, nada mais é do que a realização pelos pais de ações 

voltadas para o pleno desenvolvimento dos filhos, sendo essencial a forma e o tipo de vínculo 

para se alcançar tal objetivo(24).  

Especialmente quando se trata de famílias vulneráveis sem suportes de ações para a 

primeira infância, os determinantes sociais da saúde a que essa população está submetida podem 

se sobressair dificultando o desenvolvimento de uma parentalidade positiva. Por exemplo, 

respostas das gestantes às situações de estresse incluem consequências físicas como imunitárias 

e neuroendócrinas, mentais como sintomas depressivos e de ansiedade, e comportamentais 

como maior risco ao uso de tabaco ou drogas ilícitas, bem como a subutilização de serviços, 

interferindo na forma como se relacionam com seus filhos. Nessa perspectiva, PVDs são 
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capazes de facilitar o uso de recursos protetores psicossociais como maestria, autoestima e 

apoio social no enfrentamento dessas situações(25). Esses recursos são de extrema importância, 

pois, estudo sobre gestações de alto risco psicossocial detectou diferenças para a assistência 

ofertada por PVDs: do universo das gestantes avaliadas submetidas a assistência tradicional, 

apenas 11% delas tiveram todas as suas demandas sanadas, não apenas as assistenciais voltadas 

aos riscos físicos como na quantidade de exames laboratoriais(26). 

Programas como Nurse Family Partnership (NFP) e o Minding in The Baby (MTB) são 

iniciativas bem sucedidas, no tocante a jovens pais expostos a cenários sociais adversos para 

criação de seus filhos, superando uma visão pré-concebida do surgimento de competências 

“naturais” para exercer a parentalidade(27). Fazer a associação da parentalidade à reações 

instintivas pode negligenciar a construção desses vínculos e a adoção de cuidados 

diferenciados(28). Distanciando-se de uma visão biologicista, um dos focos das ações está em 

promover o apego seguro como desfecho clínico primário essencial para alcançar um 

desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo desejável, mesmo quando os 

determinantes sociais da saúde atuam como dificultadores(29). 

Muitas são as experiências de PVDs com desfechos positivos consistentes como redução 

de prematuridade e baixo peso ao nascer(1,30-32); melhores taxas de imunização infantil(33) e de 

amamentação nos seis primeiros meses pós-natal(6,7,34), maior intervalo intergestacional(35), 

melhores escores de saúde mental(6,31,35,36) e nutricional maternos(2,24,36), desempenho escolar e 

escolaridade materna (1,30,35), desenvolvimento da linguagem e psicomotor(36,37), 

parentalidade(1,31,35,37), utilização e envolvimento com serviços de saúde (24,30,38), uso de 

contraceptivos(7) e materiais como jogos didáticos e quocientes de desenvolvimento(38), adesão 

às recomendações para peso gravídico adequado(24,31,37), autoestima materna(35,36), 

relacionamento entre os jovens pais(35), melhor ambiente familiar(35,37); além de redução na 

permanência hospitalar em UTI neonatal e materna(30-32), episódios de reinternação(31,32), 

comportamentos externalizantes incluindo hiperatividade e ansiedade(35) e taxas de hipertensão 

induzida pela gravidez(30). 

Esses desfechos estão intimamente atrelados à modificação na dinâmica familiar, meta 

que para ser alcançada requer apropriação dos alicerces teóricos nos quais os Programas estão 

amparados(38). O NFP, pioneiro desse tipo de intervenção, possui três alicerces teóricos sendo 

um deles a Teoria do Apego de John Bowlby e Mary Ainsworth que demonstra o quanto a 

qualidade da relação entre pais e filhos é um recurso importante para garantir o pleno 

desenvolvimento infantil(39). A segunda é a Teoria da Autoeficácia de Alberto Bandura que 
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trabalha a capacidade de enfrentamento humano às situações cotidianas na busca por objetivos 

e expectativas de resultados(40). A última consiste na Teoria Bioecológica de Urie 

Bronfenbrenner que reconhece a influência do meio ambiente sobre o comportamento dos 

indivíduos, subsidiando o desenvolvimento de competências para o enfrentamento das 

dificuldades vivenciadas e a possibilidade de disponibilizar um ambiente saudável e fértil para 

o desenvolvimento da criança (41). 

Tanto o NFP como o MTB subsidiaram a construção do Programa Primeiros Laços 

(PPL), posto em prática na cidade de São Paulo, Brasil, pelo grupo de pesquisa “Modelos Tecno 

- Assistenciais e a Promoção da Saúde”, cadastrado na plataforma CNPq e pelo Instituto 

Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento (INPD) que coordena a pesquisa “O efeito do 

Programa de Visitação para Jovens Gestantes sobre o Desenvolvimento Infantil”, um ensaio 

clínico, controlado, randomizado, iniciado em abril de 2018. Em sua fase piloto entre 2015 a 

2018, o Programa que é praticado por enfermeiras e voltado para o público de jovens 

gestantes/mães em situação de vulnerabilidade, tem em seu arcabouço teórico as três teorias 

mencionadas, ao se comparar Grupo Controle (C) e Grupo Intervenção (I) aos 3, 6 e 12 meses 

da criança.; obtendo-se os seguintes resultados: Evolução em Linguagem Expressiva (3 meses: 

C 3,2 e I 3,8; 6 meses: C 6,9 e I 7,6; 12 meses: C 13,2 e I 13,9), Desenvolvimento motor grosso 

(3 meses: C 8,0 e I 9,3; 6 meses: C 20,8 e I 22,1; 12 meses: C 42,2 e I 143,4), Adaptação do 

ambiente familiar para brincadeiras (6 meses: C 30,4 I 32,1, 12 meses: C 31,8 I 33,6), 

Responsividade (disponibilidade do cuidador para com o bebê), escores mais altos de Apego 

Seguro em bebês (C33% e I 63,7%) e melhor uso da rede social(42). 

Cada enfermeira fica responsável por 15-20 famílias, iniciando as VDs com duração de 

60 a 90 minutos ainda na gestação e estendendo-se até os 2 anos do bebê, divididas em 

protocolos clínicos de pré-natal, puerpério, de 2 a 12 meses e de 13 a 24 meses. Em cada visita 

são trabalhados cinco eixos temáticos. O primeiro eixo “Parentalidade” impulsiona a adoção de 

cuidados amorosos e responsivos, o segundo “Segurança do ambiente” visa adaptar o ambiente 

físico e relacional para as mudanças requeridas pela gestação e pelo bebê, o eixo “Curso de 

Vida” encoraja o desenvolvimento de habilidades para o planejamento de vida materno como 

a conclusão dos estudos e sua inserção no mercado de trabalho, o quarto eixo “Rede de Apoio 

Social e Familiar” incentiva a apropriação de recursos familiares e sociais para estruturar o 

cuidado e o “Cuidados com a Saúde” estimula a promoção da saúde familiar. 
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2.3 PERFIL DAS ENFERMEIRAS VISITADORAS: O QUE 

DESENVOLVER NELAS E O PORQUÊ 

Os PVDs são caracterizados por visitadores que se apresentam como figuras de apoio 

consistentes e confiáveis, capazes de abordar uma ampla gama de temáticas. Segundo a 

dinâmica dessas intervenções, o profissional precisa ter um conhecimento amplo quanto à saúde 

física, emocional, marcos do desenvolvimento infantil, relações terapêuticas e humanas, dentre 

outros; havendo relatos de experiências de Programas compostos por profissionais dos níveis 

fundamental, técnico e superior. A escolaridade dos visitadores pode figurar como um dos 

fatores que definem a eficiência dos serviços por haver mais evidências de efeitos positivos 

quando se trata dos profissionais de nível superior(43,44). Um estudo de PVDs comparou seus 

efeitos quando praticado por enfermeiros e pessoas da comunidade, e a conclusão foi de que as 

adolescentes assistidas por enfermeiros tiveram gestações mais espaçadas e menos episódios 

de violência doméstica, proveram ambientes familiares mais saudáveis e seus bebês registraram 

melhores avaliações da linguagem, funcionamento executivo e adaptação comportamental(45). 

Conforme Sobreira (1981), a área da saúde - pioneira na modalidade de atendimento 

domiciliar – tradicionalmente reserva o papel da visitação aos profissionais da enfermagem, 

considerando que sua formação garante habilidades para a abordagem da saúde materna e 

infantil(46). O conhecimento e experiência desses profissionais tanto em saúde física como 

mental de mulheres e crianças, atuando junto às funções parentais, perinatais, pediátricas e seu 

engajamento em atividades relacionadas a esse contexto de forma mais geral(47). As visitas às 

famílias vulneráveis estão bem documentadas na literatura demonstrando, historicamente, a 

vantajosa experiência desse profissional. No Brasil, anteriormente à enfermagem, as VDs eram 

praticadas por visitadoras sanitárias, pessoas da comunidade remuneradas para educar as 

famílias carentes quanto aos cuidados em saúde e higiene. Em seguida passaram a ser feitas por 

enfermeiras com o intuito de prevenir doenças relacionadas às condições sanitárias(48). 

Demandas técnicas, procedimentos e saberes da enfermagem em saúde coletiva devem 

embasar o enfermeiro quanto aos conhecimentos e atitudes peculiares para identificar as 

especificidades do ambiente e habilidades de reconhecimento do patrimônio familiar, 

valorização da incorporação de boas práticas a partir da rotina de cada família e das 

necessidades das crianças, incentivo e apoio para as famílias reconhecerem seu protagonismo 

e buscarem seus direitos na rede de serviços públicos e nas comunidades(49). Levando em 

consideração as relações entre o visitador e a família, chave para o sucesso dessas intervenções, 

a maior parte dos PVDs optam por enfermeiros como visitadores, entendendo que o acesso ao 
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lar e a construção de confiança são pontos fundamentais. Ver e ouvi-los de forma 

colaborativa,(24) estimular à autonomia, a autoestima e a autossuficiência se utilizando do 

suporte abrangente e intensivo de saúde mental; somado ao conhecimento biológico e de 

desenvolvimento materno-infantil interligado a aptidão para a resolutividade das demandas por 

meio de encaminhamentos à serviços da comunidade subsidiam o enfermeiro a responder de 

forma efetiva às necessidades apresentadas, retroalimentando a construção e manutenção de 

uma relação profissional-usuário(50). 

Ao contrário de especialistas que estão focados em poder e conteúdo, o enfermeiro se 

coloca como alguém que faz uso da modelagem de papéis e de estratégias de empoderamento 

para lidar com estressores crônicos. Ao assumirem essa postura, os visitadores podem 

incentivar os pais a moverem-se em uma direção na qual incluam em suas aspirações a busca 

pela educação, o distanciamento de situações de risco e esforços para proporcionar bons 

exemplos parentais o que se configura em uma batalha constante, pois comumente lhes faltam 

experiências positivas na infância, apoio emocional e oportunidades educacionais ou 

vocacionais(23). A postura ética, relacional, de apoio e de educador oportuniza os enfermeiros a 

promoverem parentalidade por intermédio de competências sociais como conexão entre escola 

e famílias, redes de apoio social e outros ativos individuais e comunitários capazes de interferir 

em comportamentos de risco e no desenvolvimento de novos hábitos de cuidado(51).  

As estratégias dispostas para isso é o incentivo ao uso de habilidades relacionais e éticas; 

o compartilhamento de experiências, preocupações e preferências aliadas a orientação; gestão 

de casos; currículo parental e de habilidades para a vida; sistemas de apoio reforçados e 

prevenção para gravidezes recorrentes(24,52). Essas competências não são adquiridas por meio 

de treinamentos pré-formatados ou focados somente na transmissão de conhecimentos 

verticalizados. Para Enfermeiras Visitadoras (EVs), as qualificações subjetivas demandam 

tempo, continuidade na construção, metodologias participativas e compartilhamento de 

experiências. Dessa forma, as capacitações devem ser realizadas no sentido de instrumentalizar 

para o uso de ferramentas terapêuticas baseadas em narrativas que facilitem as relações com as 

famílias, a compreensão e as ações clínicas materno-infantis vislumbrando não se restringir a 

diagnósticos para riscos físicos de saúde, e sim agregar fatores psicossociais de extrema 

relevância. 
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3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A maternagem na adolescência é um fenômeno de ocorrência mundial, gerando 

preocupação por parte de órgãos governamentais e não-governamentais tanto nos países 

desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Segundo o relatório publicado em 2018 

pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS) /Organização Mundial da Saúde (OMS) / 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Fundo da População das Nações Unidas 

(UNFPA) ocorreram cerca de 16 milhões gestações/ano nos anos de 2010 a 2015 entre meninas 

de 15 a 19 anos(53) com a taxa mundial de 46 nascimentos para cada mil adolescentes, 13 

milhões de nascimentos só em países subdesenvolvidos. Nesse período, dois milhões ocorreram 

em menores de 15 anos. As taxas de nascimento para América Latina e Brasil, foram de 66,5 e 

65, respectivamente. A consequência disso é que em 2004 a UNICEF e o Banco Mundial 

estimaram que, mundialmente, 219 milhões de crianças com menos de cinco anos não estavam 

atingindo seu potencial de desenvolvimento(52,56). 

No combate a essa problemática, sabe-se que o investimento no DPI é o de maior custo-

benefício atuando no sentido de combater desigualdades e, dessa forma, cada vez mais recursos 

públicos estão sendo concentrados em ações de promoção nesse período, especialmente para 

crianças menos favorecidas(57). Alinhado a isso, do ponto de vista biomédico, mudou-se a 

concepção das consequências da gravidez na adolescência ao se perceber que os fatores de risco 

inerentes passaram a não implicar risco extremo para a díade a depender do acesso ao cuidado 

adequado. Complicações maternas e neonatais são muito mais influenciadas pelos 

determinantes sociais da saúde do que propriamente pela idade. Por exemplo, crianças nascidas 

de jovens mães solteiras e com pouca escolaridade são 62% mais propensas a crescer na 

pobreza, abuso, negligência, exposição à violência, baixa escolaridade, transtornos mentais, 

apego inseguro e complicações maternas neonatais(58). 

Diante dos índices alarmantes de gestações em adolescentes residentes em regiões 

periféricas e a forma de combate às suas consequências, as políticas brasileiras sociais e de 

saúde demonstram a inexistência no SUS de ações especificamente direcionadas para esse 

público e temática. Segundo o Ministério da Saúde (MS), a Atenção Primária à Saúde (APS) 

deve garantir o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil, incluindo o 

vínculo desde a gestação, seguindo no acompanhamento do puerpério e mantendo-se para a 

saúde da criança. Lacunas existentes sobre o DPI são perceptíveis porque as práticas de saúde 

adotadas ainda estão muito atreladas a um modelo de saúde vigente baseado na doença, 
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contudo, o desenvolvimento do infante é um fenômeno eminentemente de saúde(59). Identificar 

as vulnerabilidades e potencialidades dessas famílias com relação ao suporte para o amplo 

desenvolvimento infantil requer uma forma de atuar com a qual a maior parte dos profissionais 

não possuem familiaridade. Esse desenho de ação acarreta atrasos para o diagnóstico de 

problemas, aumentando o risco de comprometimento no DPI, tornando desfechos mais graves 

e inviabilizando possíveis tratamentos. Por exemplo, no caso de atrasos no desenvolvimento 

para os quais as consequências como deficiências cognitivas e educacionais acumuladas 

representam uma perda de 22% na renda anual dos futuros adultos(60).  

Entendendo-se que o potencial dos infantes só será plenamente alcançado mediante um 

cenário favorável, a Pastoral da Criança tem reconhecimento nacional e internacional como 

instituição não governamental encabeçando todo um movimento em prol da Primeira Infância. 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foi sua origem, criada para atuar 

principalmente nas camadas mais pobres da sociedade, vem contribuindo de forma incansável 

para se avançar na garantia dos direitos das crianças. Sua atuação auxilia no reconhecimento de 

lacunas dentro das políticas públicas levando à criação do Marco Legal no Brasil que prevê o 

fortalecimento da parentalidade como peça chave, transcendendo a dimensão biológica ao 

englobar aquelas sociais e humanas visando fortalecer os potenciais de saúde(61). Uma das 

maneiras de se atuar é utilizando-se de serviços via domiciliar de periodicidade pré-

estabelecida, conduzidos por visitantes definidos e se diferenciando de outros modelos 

preventivos pela duração, alta frequência e local dos contatos. Organizações como a Academia 

Americana de Pediatria reconhecem-na como estratégia baseada em evidências para redução 

de disparidades na saúde e no desenvolvimento materno infantil. Os efeitos passam por ações 

de promoção da saúde na vida de crianças e jovens, com resultados mais contundentes para 

jovens de grupos vulneráveis, como quando se trata do acompanhamento pré-natal e do 

envolvimento dos futuros jovens com a criminalidade(62). 

A incorporação de novas tecnologias em saúde é um processo complexo envolvendo 

vários elementos e a comprovação de evidências é de extrema importância). Na literatura têm-

se encontrado grande variação entre resultados para PVDs identificando fatores influenciadores 

como população alvo, metas, variáveis, designs dentre outros. Assim, a ampliação de pesquisas 

que investiguem a influência desses fatores e a possibilidade de conhecer indicadores 

importantes como aceitabilidade, adoção, adequação, viabilidade, custo, cobertura, 

sustentabilidade e fidelidade são fundamentais para a expansão dessas intervenções(63). 
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As dificuldades com pesquisas de implementação para programas de DPI em países em 

desenvolvimento são mais intensas, impossibilitando esforços de escalonamento dessas 

estratégias. E quando se trata do Brasil, país imenso e heterogêneo, trabalhar com métodos 

robustos de avaliações de fidelidade é crucial. Como a performance das visitadoras está 

estritamente ligada à entrega pretendida, se apropriar dessa preparação torna-se importante, 

possibilitando assistir a equipe para desenvolver relacionamentos terapêuticos baseados em 

confiança, diálogo, compreensão e refinamento do raciocínio clínico. A formação das 

visitadoras lhes permite proporcionar aos jovens pais o reforço de seus pontos fortes, aspirações 

e desafios, acionando uma cadeia positiva de experiências corretivas e fortalecedoras que 

reparam as adversidades da infância e apoiam sua condição parental(20). 

Evidente que garantir estas condições não se resume apenas à formação dos Visitadores 

antes de iniciarem suas atividades em PVDs voltados aos DPI. Todavia, o papel que esse 

profissional representa na estrutura de um programa indica ser essa uma questão primordial. 

Neste sentido, buscou-se compreender as visões das EVs de um PVD focado na parentalidade 

quanto à capacitação disponibilizada pela equipe de supervisão do Programa que objetivou 

oferecer o arcabouço necessário para sua prática, apoiando o desenvolvimento das 

competências necessárias. Destarte emerge o seguinte questionamento de pesquisa: a 

capacitação inicial das enfermeiras do Programa Primeiros Laços favoreceu o desenvolvimento 

das competências promovendo segurança para sua prática enquanto Enfermeiras Visitadoras? 

O pressuposto do estudo é que a preparação inicial do PPL tenha facilitado a prática de suas 

EVs por meio do apoio ofertado ao desenvolvimento de suas competências e habilidades.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar se a capacitação inicial fornecida pelo Programa de Visitação Domiciliar 

Primeiros Laços subsidiou a prática de suas Enfermeiras Visitadoras. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Descrever a estrutura da capacitação do Programa Primeiros Laços para as enfermeiras 

visitadoras quanto aos objetivos, conteúdo, estratégias pedagógicas, recursos didáticos 

e carga horária; 

 

❖ Examinar a pertinência dos conteúdos que compuseram a capacitação do Programa 

Primeiros Laços destinada às suas Enfermeiras Visitadoras com relação aos pilares 

teóricos e eixos temáticos que embasam o Programa Primeiros Laços; 

 

❖ Identificar as potencialidades e dificuldades vivenciadas pelas enfermeiras visitadoras 

em sua prática ao iniciarem suas atividades no Programa Primeiros Laços. 
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5 METODOLOGIA 

Avaliação é a atividade que consiste em fazer julgamento sobre uma intervenção, ou 

sobre qualquer um de seus componentes com o intuito de auxiliar na tomada de decisões. Este 

julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e normas (avaliação normativa) ou se 

elaborar a partir de um procedimento científico (pesquisa avaliativa). Atributos das práticas, 

serviços, programas, estabelecimentos ou serviços de saúde que podem se constituir como o 

foco da avaliação. Para a presente pesquisa se configurou como um tipo de avaliação visando 

a adequação das ações aos objetivos (direcionalidade e consistência). Agentes ligados ao 

trabalho em programas e/ou serviços de saúde estão sujeitos a um processo técnico 

administrativo destinado a tomada de decisões envolvendo momentos de medir, comparar e 

emitir juízo de valor. Dentre as formas de se executar uma pesquisa avaliativa estão se as 

atividades são suficientes em quantidade, em qualidade e na maneira como estão organizadas 

sendo possível elucidar problemas na operacionalização e propor recomendações para ações 

futuras. A pesquisa de avaliação em saúde foi o referencial teórico metodológico adotado(64).  

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

A pesquisa do tipo qualitativa fornece elementos para a compreensão detalhada dos 

atores sociais em contextos específicos, permitindo compreender a dialética existente entre as 

diferentes instâncias da organização social ao estabelecer uma relação com sua totalidade. 

Assim, a investigação de que modo as pessoas consideram uma experiência, uma ideia ou um 

evento são características de pesquisas qualitativas, que se prestam à “demonstração lógica das 

relações entre conceitos e fenômenos, com o objetivo de explicar a dinâmica dessas relações 

em termos intersubjetivos”(65). Os métodos qualitativos estão sendo cada vez mais empregados 

nas investigações das áreas das ciências da saúde, pois, os serviços e sistemas de saúde são 

cenários da produção de subjetividades e constituídos por relações e inter-relações entre 

usuários, profissionais e gestores que interagem, elaborando relações intersubjetivas por meio 

das suas experiências e vivências cotidianas. É neste contexto que se encaixa o 

compartilhamento pelas EVs de suas experiências e vivências sobre o processo de capacitação 

no Programa Primeiros Laços(66).  

O estudo classifica-se como exploratório por proporcionar maior familiaridade com o 

problema, tornando-o mais explícito ao buscar desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 
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ideias a partir da formulação de problemas e hipóteses por meio de levantamento bibliográfico 

e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Isso possibilita, para um tema 

pouco explorado, que sejam formuladas hipóteses precisas e operacionalizáveis. Esse processo 

especulativo foi pautado na análise documental dos materiais usados na capacitação e das 

entrevistas com as visitadoras do Programa, levando-se em consideração que documentos são 

fontes de informações que expressam o comportamento humano, suas relações interpessoais e 

formas de vida e de trabalho. A técnica de análise empregada foi a de análise de conteúdo do 

tipo temática, bastante utilizada nas pesquisas qualitativas por possibilitar a produção de 

inferências de um texto para seu contexto social. Isso permite certa flexibilidade ao pesquisador, 

sem deixar de imprimir nitidez ao quadro teórico e postura metodológica. Para isto, a precisão 

com que o investigador captou o ponto de vista dos participantes, testando-o junto aos próprios 

informantes ou confrontando sua percepção com a de outros pesquisadores, deve ser assegurada 

pelo método citado que segue uma epistemologia positivista para pesquisa qualitativa(67). 

 

5.2 PERÍODO 

Os dados coletados foram referentes aos períodos em que ocorreram os processos de 

capacitação das EVs, imediatamente anteriores ao início de suas atividades laborais no 

Programa, especificados mais adiante. A coleta de dados, relacionada às entrevistas, ocorreu 

entre os meses de agosto e setembro de 2020. 

 

5.3 LOCAL DA PESQUISA 

Inicialmente, a proposta era de que os dados fossem coletados preferencialmente no 

Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo, com dia e horário sugeridos pelas participantes. Entretanto, diante da pandemia 

do COVID-19 esse planejamento necessitou de alterações, de forma que a escolha de dia e 

horário foi mantido, porém, o formato do encontro passou a ser online através da ferramenta 

Google Meet que permitiu a realização de entrevistas remotas, sua gravação e posterior 

transcrição, seguindo-se todos os protocolos de ética em pesquisa, com antecipada apresentação 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e aceitação prévia da participante antes 

de se iniciarem as entrevistas (Apêndices III e IV). Posteriormente, em um encontro rápido 
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combinado com a participante, as duas vias do TCLE foram assinadas por ambas as partes - 

participante e pesquisador, cada qual permanecendo com uma via. 

 

5.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Para a epistemologia qualitativa, formada a partir de uma amostragem de saturação 

teórica, tem relevância o “quem” e não o “quantos”, pois, o que importa é a singularidade e a 

subjetividade dos sujeitos. Por isso, pode-se constar como participantes apenas os sujeitos que 

experienciaram o fenômeno estudado, acarretando numa generalização do tipo analítica(68). Um 

total de nove EVs passaram pela capacitação antes de atuarem no Programa, e portanto, estavam 

aptas a participarem da pesquisa. Porém dessas, oito foram incluídas, tendo em vista que uma 

delas não aceitou participar devido à sua rotina intensa de trabalho e incompatibilidade de 

horários para a execução da entrevista. 

 

5.5 ETAPAS DE COLETA DOS DADOS E INSTRUMENTOS 

Este estudo está dividido em duas etapas de coleta e análise de dados. No quadro a 

seguir, estão expostas as etapas do estudo, suas respectivas técnicas de coleta de dados, a 

natureza dos dados coletados, os instrumentos empregados, as fontes de informação e o método 

de análise.  

Quadro 1 – Detalhamento das Etapas de Coleta de Dados 

 ETAPA I ETAPA II 

TÉCNICAS DE COLETA  

DE DADOS 
Pesquisa documental Entrevista qualitativa 

NATUREZA DOS DADOS 

COLETADOS 
Qualitativa Qualitativa 

INSTRUMENTOS DE 

COLETA DE DADOS 

Construção do Planejamento de 

Ensino da Capacitação do Programa 

Primeiros Laços 

Roteiro de entrevista não 

estruturado, não padronizada ou 

livre com o uso de perguntas 

abertas 

FONTE DE INFORMAÇÕES 

Cronograma das atividades 

programadas e Biblioteca  

Virtual do Programa 

Enfermeiras Visitadoras do 

Programa Primeiros Laços 

MÉTODO DE ANÁLISE DOS 

DADOS 

Análise de conteúdo do tipo 

temática dos documentos 

viabilizando responder ao primeiro 

e segundo objetivos da pesquisa 

Análise de conteúdo do tipo 

temática das entrevistas 

viabilizando responder ao terceiro 

objetivo da pesquisa 
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A primeira etapa da coleta de dados constou de uma análise documental baseada em 

fontes disponibilizadas pela equipe de pesquisadores do PPL como o cronograma 

organizacional da capacitação onde constam 52 atividades a serem executadas no intervalo de 

tempo de 80 horas, divididas em 22 dias com detalhamento de horários, locais e mediadores 

(caso houvesse). Além do cronograma, foi disponibilizada a Biblioteca Virtual Primeiros Laços 

(BVPL), pasta online onde estão compilados todo o material utilizado como suporte para a 

capacitação. Para isso foi estruturado o instrumento “Construção do Planejamento de Ensino 

da Capacitação do Programa de Visitação Domiciliar Primeiros Laços” com o emprego da 

técnica de análise de conteúdo que segundo Bardin(69) é:  

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens”. 

 

A análise dos dados foi pautada na interpretação do sentido dos termos adotados 

contidos no conjunto dos documentos, a partir da linguística tradicional (hermenêutica). A 

organização da análise iniciou-se pela escolha dos documentos para a pesquisa, classificada 

neste caso como “a priori” quanto a primeira etapa da de coleta de dados e “a posteriori” para 

a segunda etapa relacionada às entrevistas. Dessa forma, compôs-se o corpus da pesquisa 

submetido à pré-análise, exploração e tratamento dos resultados/interpretação. A pré-análise 

fundamentou-se na leitura flutuante, transcendendo a mensagem explícita, levando a 

sistematização dos dados seguindo as regras de exaustividade (análise integral do cronograma 

da capacitação, de todos os documentos que compuseram a BVPL e das entrevistas), 

representatividade (as entrevistas foram analisadas por completo, já na análise ndos 

documentos apenas suas partes que foram utilizadas na capacitação), homogeneidade (todos 

documentos e entrevistas foram inclusos no corpus por terem contribuído em responder ao 

problema de pesquisa) e pertinência (todos os documentos considerados foram utilizados na 

capacitação ou vieram da transcrição das entrevistas). A fase de exploração consistiu na 

referenciação dos índices e elaboração dos indicadores pela etapa de codificação do tipo 

temática, respeitando-se as regras de recorte (escolha das unidades de registro referente a 

trechos dos documentos escolhidos) e enumeração (adoção de regras de contagem do tipo 

presença ou ausência). Vale ressaltar que o processo de codificação seguido foi indutivo, tendo 

em vista que os códigos não vieram da literatura e foram sendo elaborados conforme o processo 

de análise dos dados se dava. Na categorização do tipo semântica, que se embasou na 
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classificação e agregação, utilizou-se da abstração para se agrupar códigos por analogia, 

aplicando-se as regras de exclusão mútua (evitando-se categorias ambíguas), homogeneidade 

(as categorias devem ter aproximadamente o mesmo número de citações), pertinência (a 

categoria é pertinente ao auxiliar em responder o problema de pesquisa), 

objetividade/fidelidade e produtividade. A sequência de surgimento das categorias graduou-se 

em iniciais, intermediárias e finais(69). 

Produto da primeira etapa da coleta de dados, o planejamento de ensino é uma 

ferramenta imprescindível quando se pretende lograr êxito em atividades educacionais. Nele 

devem constar os objetivos a serem alcançados, as atividades e os conteúdos aplicados, bem 

como as estratégias e os recursos capazes de contribuir com o aprendizado, no caso, relativos à 

capacitação do PPL para as EVs. No entanto, Gil defende que não basta a existência e 

seguimento de um Planejamento de Ensino, pois, a etapa de avaliação é crucial e engloba a 

avaliação dos discentes, buscando seu aperfeiçoamento(70). Segundo ele: 

“O planejamento não se extingue com a elaboração dos documentos 

correspondentes. A efetivação do planejamento implica considerar como 

interdependentes as partes que constituem o conjunto sistêmico e também em 

garantir o fornecimento do feedback ao longo do processo. Assim, o planejamento 

educacional pode ser concebido em três etapas: preparação, acompanhamento e 

aperfeiçoamento”(73). 

 

Respondendo essa etapa, promoveu-se a avaliação da capacitação oportunizada pela 

coleta de dados materializada pelas entrevistas com as EVs. Isso foi possível através do 

instrumento de entrevista “Avaliação da Capacitação inicial do Programa de Visitação 

Domiciliar Primeiros Laços pelas Enfermeiras Visitadoras”, predispondo às entrevistadas 

liberdade para discorrer sobre suas experiências quanto ao processo de aquisição de habilidades e 

competências. O instrumento se constituiu como um guia norteador e não como um instrumento 

cerceador, optando-se pela entrevista do tipo não-estruturada de característica informal, 

diferenciando-se da simples conversação por se prestar a uma coleta de dados. Parte importante 

da técnica está atrelada à performance do entrevistador, devendo estar apto a ouvir ativamente, 

demonstrar interesse nas falas e emoções, efetuar os questionamentos necessários e procurar 

estar atento para uma melhor compreensão. Com relação ao tempo dispendido, a flexibilidade 

depende das circunstâncias para a ação do entrevistador e o assunto abordado, e para este estudo 

a duração das entrevistas variou entre 30 e 102 minutos, não sendo pré-estabelecido limite de 

tempo a fim de proporcionar livre explanação por parte das entrevistadas em relação ao 

fenômeno estudado(69). 
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O instrumento para as entrevistas apresentou na primeira parte nomeada “Perfil da 

Enfermeira Visitadora” informações quanto à sua identificação, idade, sexo, data do término da 

graduação, área da pós-graduação (caso houvesse), tempo de atuação no programa e o período 

em que foi capacitada. Já a segunda parte contemplou a pergunta aberta norteadora: “A 

capacitação oferecida pelo Programa Primeiros Laços foi capaz de lhe trazer segurança para a 

realização de suas atividades no programa?” Além da pergunta, alguns tópicos guia foram 

colocados como forma de amparar o entrevistador, garantindo que pontos importantes 

estivessem presentes: o ser visitador, habilidades e competências necessárias às enfermeiras 

visitadoras, experiências marcantes no Programa e avaliação do planejamento de ensino - 

estratégias pedagógicas, recursos didáticos, carga horária e tipo de atividades. 

Quadro 2 – Perfil das Enfermeiras Visitadoras 

Numeração 

das EVs 

Identificação 

(iniciais) 
Sexo Idade 

Término da 

graduação 
Pós-graduação 

Tempo de  

atuação no PPL 

Período da 

capacitação 

EV1 E.P.M F 35 2007 
Saúde Mental / 

Obstetrícia 
24 meses 

Outubro a 

Dezembro/2017 

EV2 C.A.A F 33 2013 Saúde Mental 24 meses 
Outubro a 

Dezembro/2017 

EV3 T.E.C.S F 35 2010 Obstetrícia 36 meses 
Outubro a 

Dezembro/2017 

EV4 A.M.B F 25 2017 Saúde Pública 11 meses 
Janeiro a 

Março/2018 

EV5 B. P. C F 24 2018 - 14 meses 
Julho a Agosto/ 

2019 

EV6 R.C H F 34 2013 Saúde Pública 9 meses 
Novembro / 

2019 

EV7 N.M.F.L F 25 2017 Auditoria 25 meses Agosto/ 2018 

EV8 C.A.S F 34 2013 
Saúde Coletiva / 

Saúde Mental 
6 meses 

Novembro / 

2019 
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Todas as EVs são do sexo feminino e estavam inseridas na faixa etária entre 24 e 35 

anos, com um percentual de 62,5% entre 33-35 anos e 37,5% entre 24-25 anos. Com relação ao 

término da graduação, 50% havia terminado em um intervalo de 7-10 anos, a outra metade entre 

2 e 3 anos. Apenas uma delas não possuía pós-graduação, sendo todas as outras especialistas, 

das quais 75% delas em uma das áreas de saúde mental, obstetrícia, saúde pública ou saúde 

coletiva. Quanto ao tempo de permanência no programa, 40% trabalhou menos de um ano, 

enquanto a mesma porcentagem delas permaneceu por um período mínimo de dois anos. 

Quando se trata da duração da capacitação, para 62,5% essa foi estendida ao longo de um mês 

com uma carga horária diária de 4 horas, já para os outros 37,5% essa duração estendeu-se por 

duas semanas com turnos diários de 8 horas. 

 

5.6 ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados nesta pesquisa foi pautado no processo de ensino e aprendizagem 

das competências defendido pela Teoria das Competências de Philippe Perrenoud, alicerce para 

a obra “Como aprender e ensinar competências”. Nessa perspectiva, termos importantes a serem 

conceituados são os de competência e habilidade. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, 

competências gerais dizem respeito a um guia socioemocional para aprendizagem que 

concentra conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; 

comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento e 

autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e autonomia. As habilidades estão 

relacionadas aos objetos de conhecimento a serem desenvolvidos; e as competências específicas 

viabilizam articular os subsídios para progressão em relação à sedimentação desses 

conhecimentos e habilidades, tanto de forma horizontal quanto vertical(71). 

De uma forma sucinta, competência é estar apto a encontrar soluções através de um 

aparato adquirido que inclui conhecimentos e habilidades, além de recursos cognitivos 

advindos principalmente das experiências cotidianas. Quando se trata de competências para 

atividades laborais, aproveitar as capacidades intelectuais de um indivíduo significa tomar 

como referência conceitos psicológicos para sugerir e mapear aquilo que um trabalhador pode 

trazer de contribuição na execução de uma tarefa. Levando em consideração que o essencial 

das competências é seu caráter funcional diante de qualquer situação nova ou conhecida, 

quando se fala de currículo baseado em competências. Obrigatoriamente, refere-se às 

formações em aprendizagens que têm como característica fundamental a capacidade de serem 
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aplicadas em contextos reais, sem se limitar a aprendizagem de um ofício, permitindo responder 

às numerosas e variáveis situações que serão encontradas enquanto trabalhador, algumas das 

quais serão completamente imprevisíveis(72). 

E para poder decidir quais competências farão parte desse currículo profissional, o 

primeiro passo é definir quais devem ser suas finalidades. Em se tratando das EVs, as questões 

múltiplas e complexas presentes em muitas famílias desfavorecidas socioeconomicamente 

(problemas de saúde mental, abuso de substâncias e violência doméstica), demandam desses 

visitadores experiência, habilidades e competências, e portanto, preparação para lidar com essas 

questões. Assim, profissionais visitadores de Programas voltados ao DPI devem estar aptos a 

trabalharem dimensões como promoção da construção do papel parental, orientações e apoio a 

cuidados em saúde, orientações para a promoção de ambiente seguro, estabelecimento de 

relações terapêuticas, realização de atenção materno-infantil e estímulo a construção da rede de 

apoio(73).  

Figura 1 – Figura representativa - Teoria das Competências de Philippe Perrenoud aplicada às 

competências das enfermeiras visitadoras 

 

Fonte: Do autor, 2020. 

 

De posse dessas competências, o próximo passo é considerar seu processo de ensino e 

aprendizagem que envolve a aquisição de conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e 

atitudinais. A figura acima expressa elementos considerados cruciais para essa aprendizagem 
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que está muito distanciada de uma aprendizagem considerada mecânica, pois, para poder ser 

utilizada devem ter sentido tanto a própria competência quanto seus componentes. Isso exige o 

emprego de formas de ensino consistentes para responder a situações, conflitos e problemas 

relacionados à vida real, respeitando o complexo processo de aprendizagem característico e 

único de cada pessoa. Os saberes ou conhecimentos, pilares das competências, são 

fundamentais para o domínio prático de uma determinada ação classificada como competente 

e que só pode ser alcançada se junto desenvolvem-se também as habilidades vinculadas à 

compreensão do conteúdo que explica aquele domínio. Os domínios são divididos naqueles do 

campo do saber, que correspondem aos conhecimentos denominados de componentes 

conceituais; os do campo do ser, envolvendo as atitudes e que respondem pelos componentes 

atitudinais e os do saber fazer interligados aos procedimentos chamados de procedimentais(74). 

Cada um dos componentes citados apresentam um determinado grau de cientificidade e 

seus empregos de forma precisa e simultânea permitem uma atuação classificada como 

competente. Para responder aos problemas que as situações apresentam, é necessário estar 

disposto a resolvê-los com uma intenção definida, ou seja, com atitudes determinadas. Uma vez 

mostrados a disposição e o sentido para a resolução dos problemas propostos, com atitudes 

determinadas, é necessário dominar os procedimentos, as habilidades e as destrezas que a ação 

que se deve realizar exige. Os componentes conceituais relacionam-se aos saberes envolvendo 

fatos e princípios com o intuito de organizar a realidade a partir de símbolos, imagens, ideias e 

representações; os atitudinais fazem referência à valores, atitudes, normas e são aprendidos 

mesmo sem haver intenção de ensino por meio da informação sistemática, constante e coerente; 

e os procedimentais envolvem os procedimentos, ou seja, a tomada de decisões e a realização 

de ações para se atingir um objetivo(73,74). 

 

5.7 EXPECTATIVA DO ESTUDO 

O aparato metodológico disponibilizado às Enfermeiras Visitadoras deve subsidiar o 

delineamento de competências de que necessitam, trazendo-lhes segurança na utilização das 

ferramentas necessárias à prática da visitação domiciliar. 
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5.8 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

A autonomia dos participantes do estudo foi respeitada pela sua livre decisão de 

participação na pesquisa, após o fornecimento das orientações que subsidiaram a sua decisão. 

Antes de cada entrevista, foi realizada uma apresentação inicial da pesquisa para a participante 

mediante a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE III), após 

aprovação do parecer de número 29622020.0.0000.5392 em 19 de Junho de 2020 pelo Comitê 

de Ética, da EEUSP, onde constavam os objetivos da pesquisa e seu local de desenvolvimento; 

a relevância da participação dos respondentes e seu direito à privacidade; assim como o uso dos 

dados coletados. O TCLE possibilitou uma análise, por parte da participante, em aceitar fazer 

parte da pesquisa de maneira livre e espontânea, por conseguinte sua assinatura reconhecendo 

seu desejo e permissão. Este documento oficializou a decisão de participação, mas também da 

possibilidade de sua retirada, assim que quisessem. 

Foram respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como 

os hábitos e costumes das entrevistadas. Também foram previstos os procedimentos que 

assegurassem a confidencialidade, o anonimato das informações, a privacidade e a proteção da 

imagem das informantes, garantindo-lhes que as informações obtidas não trarão prejuízo, de 

qualquer natureza, para elas.  

É preciso evidenciar que o presente estudo seguiu os preceitos estabelecidos pela 

Resolução 466/12, do Ministério da Saúde. 

Este estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo e aprovado sob o parecer de número 

29622020.0.0000.5392 de 19 de Junho de 2020 (ANEXO). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em planejamentos de ensino devem constar a duração da formação, além dos temas e 

dos recursos a serem utilizados; no caso da preparação das EVs para atuarem no PPL, espera-

se que o plano estivesse adequado às necessidades dessas profissionais, alinhado à realidade do 

público-alvo a que a intervenção se destina e em consonância com os objetivos do programa. 

Para descrever a capacitação, o planejamento de ensino construído contemplou os itens Tema, 

Objetivos, Estratégias Pedagógicas, Recursos Didáticos e Carga Horária. De acordo com a 

técnica de análise de conteúdo e seu processo de categorização, foi possível a descrição da 

capacitação a partir do agrupamento dos conteúdos em Temas, seus propósitos, além das 

atividades programadas e dos materiais, bem como o tempo destinado a cada um deles(67). 

Quadro 3 – Referencial de Planejamento de ensino da Capacitação do Programa de Visitação 

Domiciliar Primeiros Laços destinada a Enfermeiras Visitadoras 

TEMA OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA / RECURSOS DIDÁTICOS 
CH TR / 

TEMA 

CH TR / 

TEMA 

E
IX

O
 T

E
M

Á
T

IC
O

 P
A

R
E

N
T

A
L

ID
A

D
E

 

- Ser promotor das 

relações parentais 

entre os jovens pais e 

seus filhos, por meio 

da busca em capacitá-

los para se tornarem 

cuidadores sensíveis e 

responsivos às 

demandas da criança 

 

 

1. Leitura do capítulo 2 “O papel das práticas e estilos Parentais na primeira 

infância” do livro Fundamentos da família como promotora do 

desenvolvimento infantil: Parentalidade em foco de autoria da Fundação 
Maria Cecilia Souto Vidigal - Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal em 

2015. 2/3/4/5/6/7. Aulas expositivas dialogadas 

2. “Estresse Tóxico: consequências para o Vínculo” | 3. “Modelo interno de 

funcionamento e as relações Parentais” | 4. “Habilidade materna e 
regulação emocional: chaves para um bom Apego” | 5. “Sensibilidade 

materna e relacionamentos Parentais: tipos de narrativas, escuta ativa e 

observação” | 6. “Capacidade Reflexiva: facilitadores para um Vínculo 

Positiva” | 7. “Disponibilidade emocional e a construção de um forte 

Apego” de autoria da Dra Fernanda Alarcão 

8.  Leitura do capítulo “Conhecimento, atitude e práticas Parentais” do 

relatório técnico da pesquisa Parenting Matters: Supporting Parents of 
Children Ages 0-8 de autoria da Washington (DC): National Academies 

Press (US) em 2016 

9. Elaboração de relatório síntese sobre documentário O Começo da Vida de 

autoria da FMCSV 

10. Visita técnica ao ambulatório para explorar consequências de relações 
parentais não positivas do IPQ- FMUSP  

11. Leitura do tópico “Vínculo entre mãe e bebê: Por que o bebê precisa ser 

cuidado pela mãe?” do álbum 2 do Kit Família Brasileira Fortalecida de 
autoria da UNICEF em 2013 

 

 

19h 1h 

http://www.nap.edu/
http://www.nap.edu/
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TEMA OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA / RECURSOS DIDÁTICOS 
CH TR / 

TEMA 

CH TR / 

TEMA 

E
IX

O
 T

E
M

Á
T

IC
O

 S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 

D
O

 A
M

B
IE

N
T

E
 

- Colocar a autoeficácia 

no centro dos 

processos e ações, 

ajudando essas jovens 

a se empoderarem 

para assumirem o 

controle de suas vidas 

e de suas crianças 

- Auxiliar a percepção 

das jovens famílias 

sobre influências do 

meio, levando ao 

desenvolvimento de 

mecanismos 

protetores para 

minimizar as 

influências negativas 

e influenciá-los de 

forma positiva 

- Praticar os princípios 

que regem as três 

teorias do programa / 

potencializar o tempo 

para os afazeres 

relacionados às 

visitas, seus registros, 

a participação nas 

reuniões clínicas e 

outras demandas / 

relacionar-se 

satisfatoriamente com 

a equipe do PPL para 

troca de experiências, 

construção conjunta 

do conhecimento e 

facilidade em interagir 

com profissionais da 

rede de serviços 

conforme as 

necessidades das 

famílias 

12. Leitura do tópico “Preparando a Casa para receber o bebê” do álbum 1 do 

Kit Família Brasileira Fortalecida de autoria da UNICEF em 2013 

13. Leitura do tópico “O brincar e o Meio para explorar, elaborar, socializar e 

crescer” do item Aspectos emocionais do capítulo 6 A criança dos 13 aos 
24 meses do livro eletrônico Fundamentos do desenvolvimento infantil da 

gestação aos 3 anos de autoria da FMCSV, 2013 

14. Aula expositiva dialogada “Estudo da Epigenéricas: influências do Meio” 

de autoria da Dra. Helena Brentani do IPQ da FMUSP 

15. Leitura do tópico “Saneamento Básico: como manter a higiene da sua 

Casa” do album 1 do Kit Família Brasileira Fortalecida de autoria da 

UNICEF em 2013 

16. Leitura do capítulo 3 Já estamos neste caminho - política e programa para 

a Intersetorialidade do Guia “A Intersetorialidade das políticas para a 
primeira infância” de autoria da Rede Nacional Primeira Infância em 

2015” 

5h - 

E
IX

O
 T

E
M

Á
T

IC
O

 C
U

R
S

O
 D

E
 V

ID
A

 

17. Leitura do tópico “Planejamento Familiar disponível” do álbum 2 e 

tópico Kit Família Brasileira Fortalecida de autoria da UNICEF em 2013 

18. Leitura do item 10.10 “Outros direitos reprodutivos - Planejamento 

Familiar” do capítulo 10 Aspectos legais e direitos na gestação Parte 5 do 
Caderno de Atenção Básica: Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco do MS 

em 2012 

19. Leitura sobre “Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996 (Planejamento 

Familiar)” do tópico 2.3 Outras normas nacionais capítulo item 2 Marcos 

legais da saúde de adolescentes Parte III Cuidando da saúde de 

adolescentes do manual Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na 

atenção básica do MS em 2017 

20. Aula prática sobre “Avaliação da Satisfação Profissional” com 
demonstração da versão 41 do Instrumento Roda da Vida do Instituto 

Brasileiro de Coaching 

21. Leitura do capítulo 7 “Mais creche mais Emprego” do livro eletrônico 

Primeiríssima Infância Creche: necessidades e interesses de famílias e 
crianças autoria de Sandra Mara Costa e editado por FMCSV em 2013 

5h - 

E
IX

O
 T

E
M

Á
T

IC
O

 R
E

D
E

 D
E

 A
P

O
IO

 S
O

C
IA

L
 E

 F
A

M
IL

IA
R

 

22. Aula Prática para demonstração do fluxograma “FNP CLINICAL 
LEARNING PROGRAM” do Programa de Visitação Domiciliar 

Nursing Family Partnership cedido pelo escritório em Denver/EUA 

23. Aula Prática para demonstração do aplicativo “Baby Center” do 

Programa de Visitação Domiciliar Minding the Baby”  

24. Leitura do artigo “Is home visiting an effective strategy?A meta-analytic 
review of Home Visiting Programs for families with young children 

autoria de Monica A. Sweet e Mark I. Appelbaum na Child Development 

em 2004, tendo o termo Programa de Visitação Domiciliar como 
descritor 

25/26/27/28. Participação como ouvinte em Simpósio VII Simpósio 

Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância  

25. Exposição “A família e a criança no centro das Políticas Públicas para a 

primeira infância” de autoria da Dra. Márcia Machado | 26. Exposição 
“Liderança para o impacto de Políticas Públicas para a primeira 

infância” de autoria da Dra Carolina Larriera | 27. Exposição 

“Desenhando Políticas Públicas para a primeira infância” de autoria da 
Dra Luciana Aguiar | 28. Exposição “Políticas públicas para a primeira 

infância intersetoriais” de autoria do Dr Daniel Becker  

29.Leitura do item “Políticas Públicas que determinam o acesso e o uso de 

programas e serviços voltados ao desenvolvimento infantil” do capítulo 
Descrição do Problema do manual “Síntese de evidências políticas de 

saúde: promovendo o desenvolvimento na primeira infância” do MS em 

2016 

30. Leitura da Seção 1 “A família como foco da Atenção Primária à Saúde” 
do manual A família como foco da atenção primária à saúde” de autoria 

do Nescon/UFMG em 2011 

8h 2h 
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TEMA OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA / RECURSOS DIDÁTICOS 
CH TR / 

TEMA 

CH TR / 

TEMA 
E

IX
O

 T
E

M
Á

T
IC

O
 C

U
ID

A
D

O
S

 E
M

 S
A

Ú
D

E
 

31. Leitura do artigo científico “Saúde mental na Gravidez e primeira infância” 

de autoria de Isabel Brito na Revista Rev Port Clin Geral em 2009, tendo o 
termo Gravidez como descritor 

32. Leitura do artigo “Percepção dos pais de gestantes adolescentes sobre a 

educação sexual” de autoria da Janayna Barros Reina Villas Boas, Maria 
Fernanda Pereira Gomes, Kesley de Oliveira Reticena, Verusca Kelly 

Capellini e Lislaine Aparecida Fracolli na Rev. Aten. Saúde, São Caetano 

do Sul em 2017, tendo o termo Gravidez como descritor 

33. Leitura do tópico 5.12.2 Gravidez na adolescência do tópico Atenção à 

Gestante item 5 Atenção pré-natal Parte 1 - O Pré-Natal e do item 

10 Passos para o Pré-Natal de qualidade na Atenção Primária à Saúde 
capítulo 4 Organização dos serviços, planejamento e programação do 

“Caderno de Atenção Básica: Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco” do 

MS em 2012 

34. Leitura do artigo científico Dificuldades no aconselhamento nutricional e 

acompanhamento do crescimento infantil: o papel do profissional de 

autoria de C Palombo, E.Fujimori, A Toriyama, L.Duarte e A Borges, na 
Rev. Bras. Enferm em 2017, tendo o termo Atenção Primária à Saúde 

como descritor 

35. Aula prática para demonstração do instrumento Caderneta de Saúde da 
Gestante 

36. Aula prática para demonstração do instrumento Caderneta de Saúde da 

Criança 

37. Leitura do capítulo 3 A atenção primária à saúde nas redes de atenção à 

saúde do manual “O cuidado das condições crônicas na Atenção Primária à 

Saúde: o imperativo da consolidação da Estratégia de Saúde da Família” de 

autoria de Eugênio Vilaça Mendes em 2012 

38. Aula prática sobre Exame físico materno-infantil e amamentação na 
Atenção Primária em Saúde 

39. Leitura do artigo científico “Aleitamento materno: o que mudou na última 

década?” de autoria de Aurea Tamami Minagawa Toriyama, Elizabeth 
Fujimori, Claudia Nery Teixeira Palombo, Luciane Simões Duarte, Ana 

Luiza Vilela Borges e Christiane Borges do Nascimento Chofakian na 

Revista Latino-Am.Enfermagem em 2017, tendo o termo Atenção 

Primária à Saúde como descritor 

5h 3h 
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40. Leitura do manual do Programa Primeiros Laços de autoria da equipe de 
especialistas 

41. Visita técnica ao território de atuação do PPL acompanhada da supervisora 

e elaboração de relatório  

42/43/44/45. Leitura dos Protocolos Clínicos: Gestação, Puerpério e Primeira 

Infância I e II de autoria da equipe de especialistas do Programa Primeiros 

Laços 

46. Leitura do artigo científico Teoria social cognitiva: conceitos básicos de 

autoria de Elaine Teresinha Dal Mas Dias publicado pela Revista Estud. 

psicol em 2009 

47. Leitura do artigo científico Fundamentos da Teoria Bioecológica de Urie 

Bronfenbrenner de autoria de Idonézia Collodel Benetti, Mauro Luis 

Vieira, Maria Aparecida Crepaldi e Daniela Ribeiro Schneider publicado 
na Revista Pensando Psicología em 2013 

48. Leitura do artigo científico Apoiando famílias na construção de relações de 

apego seguro: comentários sobre Benoit, Dozier e Egeland de autoria de 
Femmie Juffer, Marian J.Barkermans-Kranenburg e Marinus H. van 

Ijzendoorn publicado na Enciclopédia sobre o Desenvolvimento na 
Primeira Infância em 2011 

49. Visitas domiciliares acompanhada de enfermeira visitadora do programa e 

elaboração de relatório 

50. Leitura do Projeto de Pesquisa O efeito do Programa de Visitação para 

Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento Infantil: um estudo piloto 

descrito por todos os especialistas inseridos na pesquisa 

51. Aula expositiva Ensaios Clínicos - uma leve introdução de autoria do Pós 

doc da FMUSP Daniel Fatori 

52. Aula prática para o treinamento da ferramenta RedCap para registro das 
visitas domiciliares 

18h 14h 
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Figura 2 – Figura representativa - Etapas de codificação e categorização da análise de conteúdo dos 

documentos usados na capacitação para Enfermeiras Visitadoras do Programa Primeiros Laços 

 

Fonte: Do autor, 2020. 

 

A figura acima ilustra as etapas do processo de análise temática pelos quais os temas do 

planejamento de ensino da capacitação do Programa foram revelados. Da análise dos 

documentos presentes na BVPL, emergiram 52 unidades de registro que se condensaram em 15 

códigos, a saber: Parental, Vínculo, Apego, Casa, Meio, Intersetorialidade, Planejamento 

Familiar, Satisfação Profissional, Programa de Visitação Domiciliar, Políticas Públicas para a 

Primeira Infância, Gravidez, Atenção Primária à Saúde, Caderneta de Saúde, Pesquisa Clínica 

e Programa Primeiros Laços. O reagrupamento desses códigos à luz do problema de pesquisa 

no processo de categorização gerou, segundo o critério da analogia semântica, as categorias: 

Parentalidade, Segurança Ambiental, Curso de Vida, Rede de Apoio Social e Familiar, 

Cuidados em Saúde e Projeto de Pesquisa/Programa Primeiros Laços; que compuseram os 

Temas do planejamento de ensino. Os cinco primeiros Temas são similares aos eixos práticos 

do programa. Os Objetivos Gerais explicitaram posturas esperadas das EVs, mediante a 

ancoragem teórica ofertada, esperando-se que todas as suas ações estivessem pautadas pelas 

três teorias pilares do PPL, só sendo possível ao se garantir a apropriação das EVs quanto às 

mesmas.  

A Teoria do Apego estuda a influência que o modelo de apego durante a primeira 

infância exerce sobre o desenvolvimento integral das crianças e futuros adultos, validando que 

a relação existente entre a forma como são tratadas por seus cuidadores e seu desenvolvimento 

cognitivo e socioemocional. Por isso, a importância em se investir na vinculação entre filhos e 
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pais, aspecto tão relevante quanto suprir necessidades básicas do bebê como higiene e 

alimentação. A existência de um bom apego está atrelada à quantidade e natureza das 

interações, sendo capaz de gerar na criança sensação de segurança, proteção e liberdade para 

explorar o ambiente. Do contrário, a ausência ou ruptura com o cuidador de referência pode se 

configurar como uma limitação para se atingir os potenciais de desenvolvimento infantil, além 

da possibilidade de resultar em emergência de distúrbios psíquicos e comportamentais. Cabe às 

EVs agirem como promotoras de cuidados parentais sensíveis e responsivos, subvertendo a 

ausência desses cuidados nos jovens pais por suas experiências negativas, rompendo com um 

ciclo vicioso(39). 

A Teoria da Autoeficácia debruça-se sobre o fortalecimento para o enfrentamento eficaz 

de situações cotidianas que exigem organização, planejamento e execução de tarefas, levando 

em consideração a mútua influência entre o sistema social e o ser humano. No caso de 

adolescentes grávidas vulneráveis, a auto eficácia é elemento crucial para o desenvolvimento 

de uma parentalidade positiva, servindo como um poderoso fator de proteção para a saúde 

psicológica das crianças, em especial por viverem em contextos de restrições de recursos 

financeiros e comunitários. De posse desse aparato teórico, as visitadoras devem se empenhar 

para aflorar a autoconfiança e proatividade dos pais adolescentes, bem como auto suficiência 

das famílias, empregando recursos como motivação e persistência para o alcance de objetivos 

e expectativas(40).  

Com a teoria Bioecológica busca-se entender a influência do meio quando se trata das 

características biopsicossociais do ser humano por meio das dimensões do processo concebido 

pela interpretação das experiências interpessoais e com o ambiente. O ambiente ecológico é 

aquele no qual as pessoas desenvolvem suas histórias e no qual a dimensão tempo engloba as 

intervenções e heranças culturais familiares. Em contextos de vulnerabilidade cujo domínio do 

meio tem um papel fundamental, torna-se obrigatório desenvolver capacidades de 

enfrentamento das adversidades como um fator de proteção às famílias envolvidas, e por 

consequência, para suas crianças. Motivar esses jovens pais no sentido de prevenir riscos e 

encontrar suporte para suprir suas necessidades, resulta em um empoderamento que acarreta 

benefícios, especialmente, para seus dependentes(41). 

Os componentes das competências gerais, ou seja, as habilidades, as atitudes e os 

conhecimentos que são necessários dominar, exercer e conhecer para conseguir ser capaz de 

agir de modo competente correspondem aos conteúdos de aprendizagem. Isso possibilita 

determinar as competências específicas relacionadas diretamente aos conteúdos de 
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aprendizagem. Competências específicas que, como as gerais, deverão incluir os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Em consonância com essas definições de 

competências estão os Objetivos Gerais e Específicos. Os primeiros corresponderam às 

posturas das EVs mediante o que defende as teorias descritas, os Objetivos Específicos 

constituídos pelo desmembramento dessas posturas que corresponderam às ações pertinentes a 

cada eixos práticos dos protocolos de visitação do PPL. Essa intersecção está mostrada na figura 

abaixo e reflete a ligação dos pilares teóricos do PPL com os objetivos ou competências gerais, 

de seus eixos práticos com os objetivos específicos correspondentes às habilidades e 

competências para se exercer tal domínio, e a interligação entre eles. Os Objetivos Específicos 

não foram expostos no planejamento de ensino por uma questão estética sendo apresentados 

adiante, possibilitando sua decomposição em seus elementos constitutivos. 

Figura 3 – Esquema representativo - Relação dos objetivos gerais e específicos do planejamento de 

ensino da capacitação e seus correspondentes alicerces teóricos e práticos do Programa Primeiros 

Laços 

 

Fonte: Do autor, 2020. 

 

Dando continuidade ao planejamento de ensino, elemento fundamental são as 

metodologias empregadas para alcançar os objetivos. As Estratégias Pedagógicas aplicadas 
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foram: Leitura de documentos, Aula Expositiva Dialogada, Seminário, Simpósio, Visita 

Técnica, Elaboração de Relatório/Síntese, Documentários e Aula Prática. Já os Recursos 

Didáticos dizem respeito ao material de auxílio para o ensino e aprendizagem de determinado 

conteúdo proposto, sendo utilizados: Livros; Artigos científicos; Documentário; Documentos 

oficiais como Manuais, Cadernos e Guias; instrumentos de avaliações como Escalas e Testes; 

Fluxogramas; Materiais Didáticos de Exposições orais em eventos e Aulas Expositivas; 

Protocolos Clínicos e Projetos de Pesquisa Clínica(67). Por se tratar da preparação para EVs, isto 

é, fomento ao desenvolvimento de habilidades e competências, as estratégias devem estar 

fundamentadas nos seguintes pressupostos: problematização, participação ativa como opção do 

processo de ensino-aprendizagem, histórias de vida como subsídios importantes para 

elaboração do conhecimento significativo, o saber a priori como ponto de partida, exposição 

dialogada, atividades em grupo, estudos de caso e treinamento de técnicas(75). 

O último tópico do planejamento, a Carga Horária representa uma variável 

metodológica importante em um planejamento de ensino(67). Neste caso, o planejamento de 

ensino constou de um total de 80 horas divididas por Tema, seguindo a divisão da carga horária 

reservada. Para o Tema Parentalidade foram reservadas 20 horas, Segurança do Ambiente 5 

horas, Curso de Vida também 5 horas, para a temática Rede de Apoio Social e Familiar 10 

horas, Cuidados em Saúde 8 horas e para o último Tema Pesquisa Clínica e Programa Primeiros 

Laços 32 horas. De posse da carga horária de cada Tema, subdividiu-se o tempo de acordo com 

a natureza das atividades, de forma que discussões em grupo, leituras, aula expositivas 

dialogadas, seminários e simpósios foram classificados como atividades teóricas; diferente, as 

visitas técnicas e aulas com simulações realísticas, chamada também de aula prática, foram 

classificadas como atividades práticas(76). As primeiras totalizaram 60 horas e as práticas o 

restante, ou seja, 20 horas. O planejamento de ensino oportunizou não somente a descrição da 

capacitação, assim como a análise da pertinência dos conteúdos empregados em relação aos 

pilares teóricos e eixos práticos do PPL. Os discursos coletados via entrevistas viabilizaram 

confrontar se aquilo que foi planejado foi, de fato, executado e se essa execução foi suficiente 

para sanar as necessidades das EVs. 
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Figura 4 – Figura representativa - Etapas de codificação e categorização da análise de conteúdo das 

entrevistas  

 
Fonte: Do autor, 2020. 

 

A figura acima permite visualizar, resumidamente, o processo de codificação e 

categorização da análise de conteúdo das entrevistas. De um total de 100 unidades de registro 

identificadas foram gerados 21 códigos: Componentes conceituais, Componentes atitudinais, 

Competências procedimentais, Intersubjetividade dos componentes atitudinais, Como as EVs 

enxergaram a capacitação, Lacuna de formação profissional para o enfermeiro visitador, Maior 

utilização de Estratégias pedagógicas ativas, Ênfase para a estratégia pedagógica de leitura, 

Recursos didáticos como boas escolhas, BVPL como ferramenta fundamental, Carga horária 

adequada, Ineditismo da função de visitadora, Medo e ansiedade referente ao cargo, Riscos da 

visitação domiciliar, Destaque para a Teoria do Apego, Segurança em trabalhar a parentalidade, 

Dificuldades na abordagem dos eixos Segurança Ambiental/Curso de Vida, Muita atividades 

de leitura, Realce para discussões entre as atividades de leitura, Mais momentos práticos, 

Supervisão como momentos de continuação da capacitação, Figura de apoio e “respiro” da 

Enfermeira Supervisora.  

No processo de categorização semântica, os 21 códigos foram reagrupados nas seguintes 

categorias chamadas de Dimensões “Aspectos Facilitadores”, “Domínio de Elementos das 

Habilidades/Competências”, “Pontos de Fortalecimento”, “Sugestões”, “Avaliação e 

Importância”. Dessas Dimensões, emergiram dezoito Aspectos capazes de particularizá-las: 
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Estratégias Pedagógicas satisfatórias, Recursos Didáticos diversificados, Carga Horária 

favorável ao aprendizado, Estratégia Pedagógica de Leitura como fundamental e Existência da 

BVPL como ferramenta, Emprego de componentes conceituais, Desequilíbrio entre abordagem 

das teorias, Aplicação de componentes atitudinais e Confiança para uso dos componentes 

procedimentais, Supervisão como educação permanente, Construção conjunta do 

conhecimento/Troca de Experiências, Papel da Enfermeira Supervisora, Mais Estratégias 

pedagógicas ativas, Ênfase para as atividades práticas, Equilíbrio nos eixos temáticos, Estreia 

como Enfermeiras Visitadoras, Complexidade da função, Avaliações positivas sobre a 

capacitação. 

Dentro da Dimensão “ASPECTOS FACILITADORES” as EVs mencionaram fatores 

que auxiliaram nessa formação como as “Estratégias Pedagógicas como Satisfatórias”, os 

“Recursos Didáticos como Diversificados” e a “Carga Horária como Favorável”. O tempo é um 

fator relevante, pois, em sendo usado de forma rígida, pode influenciar sobremaneira a 

aprendizagem de muitas das competências. Com relação aos recursos e estratégias foram 

utilizadas tanto metodologias teóricas quanto práticas(77), e a presença das duas foi determinante 

para a aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias à resolução de situações-problema. 

No caso das EVs, ter essa capacidade de resolutividade é fundamental tendo em vista que as 

situações emergentes como visitadoras são particulares a cada família, não passíveis de 

generalizações e muitas vezes, imprevisíveis(78). As visitadoras relataram sobre esses 

elementos: 

(EV3) “Foram disponibilizados filmes, livros e apostilas referentes a diversos 

assuntos relacionados com o programa” 

(EV2) “Achei bem completo. A gente teve acesso à materiais de referência 

como artigos, manuais, vídeos e aulas expositivas muito boas, principalmente 

para assuntos voltados à parentalidade. Depois para exames físicos materno-

infantis tivemos aulas práticas com simulações, aulas com convidados 

externos que trouxeram excelentes informações e a própria territorialização 

para conhecer os equipamentos e se familiarizar com a comunidade de forma 

que já cheguei me sentindo mais tranquila” 

(EV4) “Eu achei que foram muito boas, gostei muito da teoria, dos vídeos 

porque os recursos audiovisuais ajudam bastante a pensar” 

(EV5) “A carga horária foi suficiente” 

(EV7) “O tempo da capacitação foi adequado” 
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Além dos citados, outros “ASPECTOS FACILITADORES” foram “Estratégia 

pedagógica de Leitura como fundamental” e a “Existência da ferramenta BVPL”. A Leitura foi 

a estratégia pedagógica mais aplicada conforme pode ser constatado pelo planejamento de 

ensino. As entrevistadas comentaram que embora o conteúdo demandado para a leitura tenha 

sido extenso, suas percepções foi do quanto foram essenciais para a aquisição dos saberes, base 

dos componentes das competências(73). A BVPL, recurso didático que proporcionou acesso a 

todos os materiais a serem averiguados, serviu de apoio não só para a capacitação inicial como 

para toda a jornada das EVs no PPL. Esses pontos de vista estão nos trechos: 

(EV7) “[...] não mudaria nada, achei interessante tudo, inclusive a parte de 

leitura, extensa mas necessária. Talvez se tivesse uma discussão sobre cada 

leitura isso ia tornar mais dinâmico assim como acompanhar mais outras 

visitas, isso facilita muito” 

(EV1) “Talvez quebrar mais a sequência de leitura propondo leituras 

menores e intercalando com mais discussões, mas entendo a necessidade das 

leituras” 

(EV5) “Achei as leituras muito boas, mas talvez pudesse melhorar algumas 

estratégias como mais discussões sobre elas” 

(EV7) “Eu acho que foi muito bom [Biblioteca Virtual PPL] porque além de 

outros materiais que eles disponibilizam, ter um drive com todo o material da 

capacitação ajuda bastante a desenvolver as visitas, um material bem rico e 

que auxiliou bastante” 

(EV2) “Foram ofertados para cada área os “ganchos” relacionados às 

pesquisas mais recentes, de acordo com as necessidades de cada um, e todo 

esse rico material estava na biblioteca virtual do programa” 

(EV8) “Recebi todos os materiais quando tive acesso ao drive [Biblioteca 

Virtual PPL]. O material é bastante completo” 

 

Uma das principais preocupações com a qualidade das capacitações está no alinhamento 

com o rol de competências específicas exigidas. Capacitações de Programas bem estruturados 

e embasados em evidências como o NFP, que assim como PPL possuem em seu quadro de 

visitadoras apenas enfermeiras, expõe em sua seleção e currículo as competências exigidas tais 

como avaliação analítica, de comunicação, culturais e das dimensões comunitárias(79). 

Acessando conhecimentos e habilidades básicas, às EVs devem estar aptas para a realização de 

exames, avaliações físicas e de desenvolvimento, gerar relatórios, avaliar histórico de saúde, 
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construir condutas apropriadas, referenciar recursos da comunidade, aconselhar cuidadores, 

colaborar com outros profissionais envolvidos na rede de apoio, manter e atualizar registros e 

se deslocar para a execução de suas tarefas de trabalho, conforme necessário(80).  

O Programa MTB que tem em sua equipe médicos, enfermeiros e profissionais 

especializados em saúde mental, buscam uma prática pautada em respeito, responsabilidade, 

construção de relacionamentos e uso de habilidades além de prezar pela flexibilidade e 

capacidade dos visitadores em se adaptar a novos contextos, demandando atribuições como: 

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

atividades desenvolvidas, recorrer à supervisão sempre que necessário e auxiliar em situações 

que requeiram encaminhamentos para a rede visando sua efetivação(81). O PPL não se difere 

dos Programas citados quando se trata das atuações esperadas de suas EVs, com a maior parte 

delas focada em promover as práticas parentais.  

Assim, de uma maneira geral, as EVs do PPL devem atuar de forma longitudinal e 

integral, ultrapassando a dimensão biológica e incorporando as dimensões sociais e humanas 

relacionadas ao processo saúde-doença. Isso permite que desempenhem intervenções na 

dimensão da equidade e integralidade com o propósito de promover um contato mais próximo 

dos indivíduos e das famílias. Para isso, exige-se que tenham subsídios para aplicar teorias, 

princípios e métodos clínicos integrados à execução do modelo do programa; usar evidências 

de ensaios clínicos randomizados ou dados de relatórios para orientar e melhorar a prática, 

viabilizar cuidados adequados e individualizado à cliente por meio dos seis domínios, 

estabelece relações terapêuticas com as clientes, suas atividades estão de acordo com o código 

de ética de sua profissão, utiliza processos de reflexão para melhorar sua prática e se coloca 

como membro eficaz dentro da equipe(82). De acordo com essas dimensões, quais habilidades e 

competências devem ser fomentadas e como? 

Quadro 4 – Segregação das atuações competentes esperadas das Enfermeiras Visitadoras do Programa 

Primeiros Laços em seus componentes constituintes 

Atuações Competentes 
Componentes 

Atitudinais 
Componentes Conceituais Componentes Procedimentais 

Acompanhamento do 

desenvolvimento infantil 
 

Estabelecimento 

de limites 

Conhecimento sobre Marcos do 

Desenvolvimento infantil 

Uso de ferramentas como Escala de IRDI 

e Caderneta de Saúde da Criança 

Advocacia de famílias baseada nas 

necessidades particulares de cada 
núcleo 

Conceitos de Autossuficiência 

e Rede de Apoio 

Orientações sobre direitos, políticas 

públicas e serviços da comunidade 
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Atuações Competentes 
Componentes 

Atitudinais 
Componentes Conceituais Componentes Procedimentais 

Construção de relacionamento 
positivo 

 

Ausência de 

Julgamentos 

 

Vínculo 

 

Comunicação 

Terapêutica 

 

Definição 

conjunta de metas 

 

Observação atenta 

 

Sensibilidade 

 

Flexibilidade 

 

Empatia 

 

Escuta Qualificada 

 

Competências 

Culturais 

 

Gestão de Casos 

 

Prática Reflexiva 

 

Trabalho em 

Equipe 

 

Intersetorialidade 

 

Orientação 

Conceitos de Modelagem de 
Papel  

Uso de ferramentas como Entrevistas 
Motivacionais e Escala de Autoeficácia 

Fortalecimento das jovens para 

manutenção de relações saudáveis 
para si e para a criança  

Conceitos de Modelo Interno 

de Funcionamento 

Uso de ferramentas como Escala de 

Edimburgo e adota métodos de 
questionamentos para provocar reflexões  

Promoção de Relações de Afeto e 
Apego 

Conceitos de Parentalidade e 
Reforço Positivo 

Uso de estratégias que levem a 

aproximação parental como “falar pela 
criança e com a criança”  

Estimulação de busca por saúde e 

Prevenção de riscos por meio de 
modificações de hábitos 

Conceitos de determinantes 
sociais da saúde 

Emprego de metodologias emancipatórias 
para educação em saúde 

Encoraja a mãe a realizar um plano 
de vida baseado em seus anseios 

Conceitos de Autonomia e 

Empoderamento para assumir 
seus outros papéis sociais  

Informações sobre Planejamento Familiar 

e instrumentos auxilie na organização de 
etapas factíveis 

Incentiva o Funcionamento 

Executivo das mães frente a 

situações de gravidade clínica 

Conceitos de pediatria para 

detecção e orientação dos pais 

para sinais de alerta  

Uso de procedimentos para avaliação 

clínica como a anamnese, exame físico e 

instrumentos assistenciais  

Pauta toda sua atuação em 
evidência científica 

Vale-se das teorias e eixos 
práticos para qualquer ação 

Conforto ao abordar os cinco eixos 
práticos durante às visitas 

Faz uso com segurança dos 

protocolos de visitação domiciliar 

Domina, conceitualmente, a 

ancoragem dos protocolos 
discernindo quando utilizá-lo 

Aplica os protocolos ou parte deles de 

acordo com as situações singulares que se 
apresentam durante as visitas 

Apoia a autoconfiança e o 
desabrochar da jovem mãe 

Conceitos em saúde da criança 

atuando como referência para 

cuidados com o recém-nascido 

e amamentação 

Auxilia às mães com técnicas que 

facilitem o exercício de cuidados efetivos 
e uso do aplicativo “Baby Center” 

Registra todo o ocorrido durante as 
visitas domiciliares 

Conceitos referentes ao 

detalhamento e pertinência dos 
dados 

Preenchimento dos protocolos das visitas 
na ferramenta RedCap 

Participa das reuniões de 
supervisão 

Ratificação de conceitos 

viabilizada por uma educação 
permanente 

Traça condutas através de experiências 
partilhadas e discussão de casos 

Articula com os diferentes atores 

dos serviços para beneficiar a 
criança  

Conceito de intersetorialidade e 
matriciamento 

Disponibiliza-se em trocar com equipe 
multiprofissional /interdisciplinar da rede 

Acompanha as fases maternas de 

gestação e puerpério com 
avaliações clínicas constantes 

Conceitos de obstetrícia e 

saúde da mulher para os 
cuidados de saúde 

Recorre a instrumentos como Caderneta 

de Saúde da Gestante, Escala de 
Edimburgo, anamnese, exame físico 
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No quadro acima foram expostas atuações competentes das EVs desejadas pela equipe 

de supervisão do PPL e que devem ser colocadas em prática durante as VDs. Essas atuações 

respondem por competências específicas e, no planejamento de ensino, são equivalentes aos 

Objetivos Específicos. Para cada atuar competente, demonstrou-se seus componentes 

constituintes representados pelos recursos cognitivos ou base conceitual, as atitudes e os 

procedimentos. Na última coluna do quadro foram apresentados por números os 

correspondentes recursos didáticos abordados no planejamento de ensino que serviram de 

alicerce para sua apropriação. 

A Dimensão “DOMÍNIO DE ELEMENTOS DAS HABILIDADES/ 

COMPETÊNCIAS” emergiu para revelar, de acordo com a Teoria das Competências, o 

domínio pelas EVs dos componentes conceituais, atitudinais e procedimentais. O Aspecto 

“Emprego de componentes conceituais” refere-se à transmissão de saberes condizentes com o 

conhecimento de fatos, conceitos e sistemas conceituais, bem como atividades para a 

memorização, compreensão e aplicação nos diferentes contextos. Entre esses, o Currículo 

Parental cujo domínio foi verificado por parte das participantes. A importância de se investir 

no desenvolvimento de parentalidade positiva nessa fase da vida por meio do apoio aos pais 

está em seu potencial transformador para a criação de crianças saudáveis e a formação de um 

capital humano sólido. Isso se traduz no fornecimento de cuidados apropriados e todo o 

necessário para os mesmos como a procura por cuidados durante a gestação, com a nutrição da 

criança, para a prevenção de doenças, higiene básica e acompanhamento da saúde infantil 

envolvendo a promoção do desenvolvimento cognitivo e emocional e a proteção sob qualquer 

tipo de violência. Mas, transcendendo essas ações, busca-se estimular o desenvolvimento de 

um vínculo afetivo e interação, como por exemplo, ter o hábito de tocar e conversar com o 

bebê(82).  

As intervenções de Enfermagem relacionadas ao cuidado parental podem ser citadas no 

controle do ambiente e na promoção de vínculo. O controle do ambiente se refere ao processo 

para o estabelecimento de vínculo que requer ambiente em torno do paciente facilitador para o 

desenvolvimento da relação pais-bebê. Nesse cenário estão inclusas como conhecer as novas 

necessidades dos pais, interagir ativamente com os mesmos e planejar os cuidados de 

enfermagem para atender às demandas do processo de adaptação. Essa adaptação inclui a 

mudança de expectativas, sentimentos, comportamentos, atitudes e preocupações, o que pode 

produzir certa insegurança nos pais e comprometer o desenvolvimento sadio de seus filhos. 

Esse processo de transição requer ajustamentos dos pais ou responsáveis, que envolvem as 
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dimensões físicas e psicoafetivas para a construção da nova família. Por isso, as EVs devem 

estar aptas a ajudar as famílias a compreenderem o processo do DI; compartilhar as informações 

e alternativas para o atendimento da criança; realizar o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento; encaminhar para atenção apropriada, quando necessário. Nas mensagens 

confirma-se a presença de tal componente(24,78,79): 

(EV7) “É necessário estar atento a parentalidade em si, voltando-se sempre 

para isso, a parte de cuidados de saúde, de ambiente e de rede de apoio; tudo 

tem que estar voltado para a parentalidade” 

(EV5) “O foco tem que ser trabalhar na construção de uma boa parentalidade 

para que as crianças dessas jovens sejam capazes de quebrar alguns ciclos” 

 

Mesmo compreendendo o peso que o currículo parental deve ter em suas intervenções, 

as EVs detectaram um “Desequilíbrio entre a abordagem dos pilares teóricos” do PPL. Esse 

fato foi observado pela desproporção entre as cargas horárias reservadas aos Temas do 

planejamento de ensino. Porém, em se tratando de elementos conceituais, essa desproporção 

está relacionada à abordagem dos pilares teóricos, havendo ênfase na Teoria do Apego, em 

detrimento das Teorias da Autoeficácia e Bioecológica, pois o Tema Parentalidade está 

diretamente ligado a primeira teoria, assim como maioria dos outros Temas estão alicerçados 

também pelas mesmas. Como o Tema Pesquisa Clínica/Programa Primeiros Laços não possui 

uma vinculação direta com esses pilares teóricos do Programa, tal discrepância emergiu como 

destaque ao se comparar a carga horária dos cinco primeiros Temas do planejamento de ensino. 

Além disso, as EVs afirmaram a recorrente retomada da Teoria do Apego nos encontros 

semanais denominados de supervisão, sem ocorrência do mesmo quanto às outras. Os 

comentários adiante expressaram esse desequilíbrio:  

(EV1) “Não houve equilíbrio entre as teorias, focando-se muito na teoria do 

apego.” 

(EV2) “Debruçou-se muito mais na Teoria do Apego, em contrapartida a 

Teoria Bioecológica foi a menos trabalhada, talvez por ser mais ampla.” 

(EV4) “Dentre as teorias algumas foram mais trabalhadas, como a Teoria do 

Apego. As outras teorias poderiam ter sido mais abordadas porque mesmo 

que elas estivessem implícitas no que a gente estava trabalhando deveriam 

ter sido mais enfatizadas” 
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Continuando a Dimensão “DOMÍNIO DE ELEMENTOS DAS HABILIDADES/ 

COMPETÊNCIAS”, o Aspecto “Aplicação dos componentes atitudinais” contemplou os 

valores, atitudes e normas configurados por meio de conhecimentos e crenças, sentimentos e 

preferências, ações e declarações de intenção agregados às atuações descritas. O processo de 

aprendizagem de valores, atitudes ou normas requer reflexão, apropriação e elaboração de 

modelos para subsidiar um posicionamento, uma implicação afetiva e uma revisão da própria 

atuação. A fundamentação das competências não pode ser reduzida ao conhecimento que os 

saberes científicos fornecem, o que significa realizar uma abordagem educacional que considere 

o caráter metadisciplinar de grande parte de seus componentes como do caráter dos 

componentes atitudinais que apodera-se de recursos com embasamento científico pequeno ou 

inexistente, sendo necessária a adoção de exemplos coerentes para reforçar posturas 

compatíveis com sua reprodução(80). Os competentes atitudinais estão ligados às competências 

gerais, pois representam um aparato demandado por qualquer profissional que se disponha a 

trabalhar com visitação domiciliar, independente de sua formação, e por isso estão dispostos no 

quadro como interligados a todas as intervenções mencionadas(74).  

O Estabelecimento de limite pelos profissionais foi identificado nas entrevistas, 

considerando que a visitação domiciliar contempla vivências fisicamente cansativas e 

emocionalmente desgastantes. Esse envolvimento emocional com as famílias exige 

discernimento e maturidade para se compreender até que ponto a relação caracteriza-se como 

ética e saudável(83). Outro componente, o Posicionamento sem Julgamentos é condição para a 

manutenção de uma relação saudável com as famílias ao se evitar julgamentos embasados em 

princípios religiosos, pessoais e que afetem sua conduta no programa, conforme constam nas 

entrevistas (43,79,84): 

(EV7) “Porque acontece muitas vezes da enfermeira confundir né? E por 

conta do vínculo estreito acabar indo além do lado profissional. Por isso, 

acho muito importante saber lidar com isso. Com o tempo a gente aprende a 

não deixar interferir o que acontece com as meninas do programa na nossa 

vida pessoal. Mas apesar desse espaço que a gente tenta criar é impossível 

não se envolver com algumas histórias até mesmo pela presença do vínculo 

criado” 

(EV5) “Outra coisa que às vezes acontece é abalar mesmo nossa saúde 

mental, porque dependo das situações que essas meninas passam a gente sofre 

junto porque somos humanas, como quando dormimos e acordamos pensando 

naquele fato que aconteceu com aquela determinada menina” 
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(EV5) “Para ser enfermeira visitadora você tem que estar muito consciente 

da necessidade de ser resiliente porque o plano para elas é muito grande, mas 

as mudanças ocorrerão de forma gradativa. E também é preciso estar 

disposta ao vínculo sem julgamentos” 

 

O desenvolvimento de relacionamentos entre visitador e famílias são fundamentais, com 

ênfase na promoção de suportes afetivos que possam aumentar o seu engajamento no programa, 

componente atitudinal denominado de Vínculo(84-88). Um dos elementos que interferem nesse 

sucesso é a capacidade de comunicação eficaz com famílias de alto risco sobre questões 

delicadas. A Comunicação Terapêutica(79,87,89), é essencial para envolver e ganhar a confiança 

das famílias, realizar avaliações precisas e motivar a mudança de comportamento . Isso engloba, 

Respeito, Confiança, Resiliência, Humildade, Compromisso e Definição conjunta de 

Metas(43,79,83,84,87-89), cruciais para uma interação sólida com os pais adolescentes. As EVs 

tiveram domínio sobre esses componentes, inferido pela facilidade em aplicá-los:  

(EV1) “Penso que a VD é uma disposição de tempo, e por isso, é preciso estar 

disponível para o estabelecimento de um vínculo com aquela mãe, aquela 

família. Esse acredito ser o ponto-chave” 

(EV3) “Com o tempo, demonstrando a nossa qualificação, falando da forma 

delas e com respeito, elas iam criando em você uma confiança, sem medo de 

falar as coisas, sem receio de compartilhar nada. [...] Principalmente no 

período da gestação, por elas acharem que estava longe ainda da retomada 

de suas vidas (associadas ao nascimento do bebê) era difícil trabalhar a 

questão da retomada de vida, no discurso delas tinha essa concepção de 

dificuldade, seja de estudo ou trabalho. A gravidez se tornava um impeditivo 

para que elas, por exemplo, finalizassem seus estudos. E era aí que a gente 

trabalhava, para que seus sonhos não morressem” (Definição conjunta de 

Metas) 

 

A Observação Atenta(84,87) deve fazer parte de toda e qualquer ação em domicílio e aliada 

a Sensibilidade(88), Empatia(79,84,85,88,89) e Escuta Qualificada(49,80,85) admite a coleta de 

informações e sua averiguação, sem o uso da linguagem verbal, revelando o que está implícito. 

A Flexibilidade(85,88) é importante para a interrupção de um olhar exclusivamente científico, 

levando a concepções surpreendentes e fidedignas que associada à Autonomia(84,88,90) do 

visitador, promovem uma Tomada de Decisão(84,88) segura. A apropriação de todos esses 

componentes pelas EVs foi percebida nos relatos: 
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(EV8) “[...]uma observação atenta do contexto familiar, da relação da 

criança com a família, da mãe com a avó, enfim do que está em volta é 

primordial” 

(EV1) “A gente precisa ter a sensibilidade de compreender a demanda 

daquele momento, daquela pessoa e como acolhê-la. [...] o protocolo ajuda 

no sentido de não te deixar perdida na visita, mas, é necessária flexibilidade 

para saber quando ele deve ser seguido à risca e quando ele deve ser colocado 

em segundo plano. E outra coisa ligada a ela está no sentido dos 

deslocamentos, nos horários, de efetuar mudança de planos rapidamente, por 

exemplo” 

(EV8) “Precisa da habilidade de escuta qualificada ouvindo, é claro, sem 

julgamentos [...]. A empatia é importante, sem dúvida para todo e qualquer 

trabalho que envolva relação de seres humanos” 

(EV1)“A autonomia é de extrema importância para a tomada de decisões, 

para nossa [auto] organização com relação à agenda de trabalho” 

 

As Competências Culturais(78,87,91), imprescindíveis quando se trabalha com famílias, 

diz respeito ao manejo com a diversidade cultural, e não podem deixar de serem explorados nos 

modelos pedagógicos de capacitação, facilitando o vínculo e a empatia, pela proximidade com 

as reais condições do público a que se destina. Outro componente de extrema relevância é a 

Resolução de Problemas/Conflitos (24,25,47,84,87,89) ao ser capaz de auxiliar as famílias a encontrar 

soluções que estejam adequadas às suas realidades, princípios e valores. O intuito é envolvê-

las neste processo para possibilitar seu empoderamento, potencializando seu repertório de ação 

para enfrentar estressores crônicos e necessidades básicas, buscando refinar seu funcionamento 

executivo. A habilidade de Gestão de Casos Gerenciamento de Casos(47,79,84,90,91) é outro 

componente atitudinal requerido porque comumente circunstâncias complexas e mutáveis de 

atrasos de desenvolvimento, baixa renda, moradia inadequada, vulnerabilidade e riscos 

apresentam-se no cotidiano de acompanhamento às famílias. Os componentes foram 

manifestados nos fragmentos subsequentes:  

(EV4) “Elas já tinham um saber delas e da família e a gente precisava juntar 

com o nosso saber técnico-científico, trocando ali naquela residência, para a 

construção de algo bem legal e que estava refletindo naquelas crianças” 

(Competências Culturais) 
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(EV5) “[...] como o programa é muito completo, a gente precisa trabalhar a 

saúde mental e todas as áreas da vida delas, então tem hora que a saúde 

mental está ok, a questão da parentalidade ok, mas a menina não está tendo 

dinheiro para comer, entendeu? E aí como a gente vai se desdobrar para 

oferecer uma ação que possa ajudá-la? Precisa saber o que vai fazer” 

(Resolução de Problemas/Conflitos) 

(EV4) “uma participante que parecia ter a saúde mental bem frágil, com um 

histórico de automutilação, me preocupava muito e foi um caso que a equipe 

se empenhou em pensar a melhor estratégia de atuação. Ficamos temerosas 

do quanto ela ia se apoiar emocionalmente nessa criança, como ia ser esse 

processo para ela, a mudança dos hormônios” (Gestão de Casos) 

 

O componente Prática Reflexiva(92,93) se constitui numa constante da prática profissional 

cujo objetivo é fazer o melhor que se pode, entendendo-se as limitações enquanto profissional. 

O foco está na em refletir sobre o agir, tendo como alicerce o processo de problematização, que 

possibilita o entendimento de fenômenos sociais e a articulação entre os saberes e a vida. Outros 

componentes atitudinais presentes nas declarações das EVs foram Apoio Sócio-emocional 

(24,25,43,47,91) e Orientação,(22,24) quando as EVs se colocam como uma figura ouvinte, 

encorajadora e motivadora. Por intermédio de uma espécie de mentoria conhecida como 

Modelagem de Papéis,(25,91) recursos como aconselhamento, triagem e reforço positivo são 

concentrados com o intuito de acolher e desafiar, simultaneamente, os jovens pais. Esses 

componentes foram percebidos nas seguintes condutas: 

(EV2) “[...] a gente precisa estimular a reflexão com perguntas que levem a 

busca das informações para inspirá-las sobre o que precisa ser feito e aí, 

nesse momento, a gente entra com as informações. Por que muitas vezes só 

em perguntar, elas já traziam as respostas que eu precisava, demonstrando 

como elas pensavam sobre algo” (Prática Reflexiva) 

(EV7) “Uma participante que eu tinha um vínculo muito próximo no 6º mês 

de gestação me disse que queria doar o bebê. Fizemos um mapa mental dos 

pontos positivos e negativos promovendo uma reflexão sobre sua decisão, um 

apoio sócio emocional” 

(EV3) “A partir disso, você procurar querer saber mais das coisas para poder 

trazer para elas: essa competência de saber mais para poder passar para elas 

é a nossa capacidade” (Orientação) 
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(EV3) “Toda visita tínhamos que trabalhar isso na tentativa de mostrar que 

elas eram capazes de fazer bem seu papel de mãe, mas de manter seus anseios 

por seus objetivos de vida anteriores à gravidez” (Modelagem de Papéis) 

 

O Trabalho em Equipe(78,88,90) aparece como um pré-requisito para uma boa performance 

profissional. O agir, pensar, um nível elevado de escolarização e uma atitude de formação 

permanente tem o trabalho em equipe como um facilitador nesse processo. No caso das EVs, é 

solicitada por meio da interação com a equipe multiprofissional do próprio Programa e com 

profissionais da rede de serviços. Os momentos de supervisão exigem um intercâmbio de 

conhecimentos e experiências para a contribuição das discussões de casos. A interação com a 

rede de serviços, solicita um poder de articulação caracterizado como produto de Ações 

Intersetoriais,(24,25,78,84,86,88,90) essenciais para se administrar as necessidades de cada família. Por 

meio da troca de informações e encaminhamentos com os diferentes profissionais e serviços, 

viabiliza-se o acesso das famílias aos recursos disponíveis. As EVs apontaram em suas falas 

esses dois componentes:  

(EV5) “A gente tem que atuar de forma intersetorial tentando ser um 

enfermeiro completo para poder corresponder às necessidades apresentadas 

pelas meninas e suas famílias, respaldados na saúde coletiva ao fazer várias 

comunicações com a rede como, no caso, da nossa parceira UBS” 

(Intersetorialidade) 

(EV4) “As supervisões nos proporcionava discussões de casos, olhar cada 

família de uma forma muito única, a partir da equipe multidisciplinar. Por 

exemplo, o dia em que conversávamos com as psicólogas era diferente do dia 

em que conversávamos só nós enfermeiras visitadoras, aquilo acrescentava 

muito para gente. Por isso, a gente via a importância do trabalho em equipe” 

 

Finalizando a Dimensão “DOMÍNIO DE ELEMENTOS DAS HABILIDADES/ 

COMPETÊNCIAS”, o Aspecto “Confiança para uso dos componentes procedimentais” está 

vinculada à aprendizagem por meio de um processo de exercitação tutelada e refletida sendo 

destinado para isso exercícios de progressiva dificuldade e ajuda eventual, respeitando as 

características de cada aluno.(74) Considerando o foco do programa, foi imprescindível que as 

EVs tivessem um amplo domínio das áreas de saúde coletiva, mental e materno-infantil para 

favorecer tomadas de decisão. Componentes procedimentais garantem habilidades clínicas para 

uma prática baseada em evidências, como por exemplo avaliações clínicas embasadas no uso 
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de instrumentos de avaliação/classificação e o emprego de técnicas(84). Durante as VDs, as EVs 

devem estar aptas a realizar Entrevistas Motivacionais, Anamneses, Exames 

Físicos,(22,24,79,84,88,89) Educação em Saúde com emprego de metodologias emancipatórias 

(22,47,83,91) além dos Registros das visitas(49,78,79,87). No caso dos protocolos do PPL são exigidas 

a aplicação de escalas materno-infantis como a Escala de Edimburgo, de Autoeficácia, de 

Apego Materno Fetal e de Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil (IRDI); 

aptidão para o uso dos instrumentos assistenciais como Cadernetas de Saúde da Gestante e da 

Criança, o uso de aplicativos educacionais como o “Baby Center” e adoção de ferramentas de 

registro como o sistema RedCap. Sobre isso, as visitadoras colocaram-se da seguinte maneira:  

(EV4) “[...] além das habilidades que adquirimos no treinamento, a gente 

precisava das habilidades tanto de exame físico como de anamnese e de 

entrevista motivacional, ou seja, de estar de posse desse suporte técnico-

científico” 

(EV5) “É muito importante ter a habilidade de estimular o outro pela 

educação em saúde, a construir o seu próprio conhecimento através das 

experiências e não chegar com a informação pronta, estimulando a lidar 

melhor com questões da vida cotidiana de uma forma melhor” 

(EV1) “a gente trocava entre a gente [visitadoras] informações sobre o que 

não podia deixar de registrar nas visitas, como a presença dos dados 

qualitativos” 

(EV2) “[...] a gente precisa conseguir avaliar clinicamente situações como 

febre, assadura, IRA´s; essa capacidade é muito importante para quem tem 

poucos recursos. Em uma madrugada, uma criança estava em crise de 

bronquiolite e a mãe entrou em contato comigo perguntando o que deveria 

fazer. O bebê já estava ficando com os lábios roxinhos, frequência 

respiratória maior que 40 mrpm e ela falava com a avó da criança que era 

bem cuidadosa e que tinha uma formação de nível superior, mas que estava 

orientando-na a permanecer em casa. Diante do quadro, orientei a procura 

imediata do PS pediátrico, ela levou a criança que foi prontamente atendida 

e internada” 

 

A Dimensão “PONTOS DE FORTALECIMENTO” abrangeu os Aspectos 

“Supervisão como educação permanente”, “Construção conjunta do conhecimento/Troca de 

Experiências” e “Papel da Enfermeira Supervisora”. Segundo as EVs, os encontros semanais 

denominados de supervisão possibilitaram uma educação permanente centrada no aprendizado, 

reflexão e aquisição de competências(75). As evidências indicam que modelos de atenção 
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domiciliar solicitam um treinamento prévio e continuado para fomentar a produção do 

conhecimento, o pensamento reflexivo, dialógico, contextual, colaborativo e construtivo, e que 

podem ser oportunizados pelas discussões clínicas capazes de possibilitar a conexão de diversos 

saberes (78). Isso corrobora com estudos que defendem a supervisão como uma forma de reforço 

contínuo ao facilitar a transferência de habilidades. Ademais, as reuniões clínicas também 

funcionam como um momento de escuta das EVs que precisam encontrar um espaço de 

acolhimento e reflexão(79). A importância das supervisões como espaços de acompanhamento e 

exercício do trabalho em equipe foram ressaltadas nestas passagens:  

(EV2) “A questão da supervisão eram momentos que nós também éramos 

capacitadas, existiam momentos reservados para determinados assuntos, 

para a troca de experiências” 

(EV4) “Nós todas fomos sendo aproximadas gradativamente do programa 

durante a capacitação e continuamos nos aproximando durante as 

supervisões” 

(EV8) “As supervisões semanais foram muito importantes para a minha 

formação” 

 

O próximo Aspecto elencado “Construção conjunta do conhecimento/Troca de 

Experiências” diz respeito à uma capacitação que preza por uma aprendizagem mais 

emancipatória e horizontalizada. O compartilhamento de Experiências sobressaiu como um 

fator capaz de diminuir a ansiedade das EVs ao entrarem no PPL, pois, com a troca de situações 

vivenciadas entre toda a equipe do Programa, em especial pela equipe visitadora, pode-se 

visualizar situações ainda não vividas mas comuns quando se trata da prática de visitação 

domiciliar. Essa partilha contribui para uma constante retomada de conhecimentos científicos 

tão primordiais  para ações qualificadas(88). Assim, a capacitação inicial foi capaz de promover 

momentos como esse, aproximando às inexperientes EVs do que seria encontrado na realidade 

de seus cotidianos de trabalho (92). As concepções a seguir referem-se a essa característica da 

capacitação: 

(EV4) “Foi ótimo, foi incrível, para mim foi uma ótima experiência porque 

foi um espaço de trabalho acolhedor no qual construímos muita coisa juntas, 

me sentia motivada. [...] elas [as famílias] tinham o saber delas e a gente 

trocava juntando com o nosso saber técnico-científico para construir algo 

bem legal e que estava refletindo naquelas crianças” 
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(EV5) “a gente aprendia muito junto, uma com a outra, principalmente com 

a troca de experiências, e isso a gente acaba levando para a prática, e fazendo 

com elas [as famílias]”  

(EV3) “O fato de compartilhar experiências entre a gente [enfermeiras 

visitadoras], tanto com as que estavam começando, quanto com as mais 

experientes e com a própria supervisora acabava ajudando muito” 

 

Um dos Aspectos que despontou nas entrevistas foi o “Papel da Enfermeira 

Supervisora” como uma figura amiga, ouvinte e de apoio durante toda a trajetória das EVs no 

Programa. Figuras desse tipo colaboram com um ensino consistente, auxiliando na elaboração 

de um complexo processo pessoal e que se utiliza de exercícios de progressiva dificuldade e 

assessoria, respeitando as características de cada aluno. À supervisora cabe observar, escutar e 

acompanhar as visitadoras durante sua preparação, identificando aquilo que é passível de 

apoio(79,83). Ações remetidas à supervisora como o compartilhamento de experiências reais, 

tendo em vista que a mesma acumulava experiência de visitação domiciliar pelo PPL, e o 

contato com a comunidade para aproximação e reconhecimento de recursos existentes foram 

vistos como indispensáveis como constam nestas afirmações: 

(EV7) “Acho bem legal a questão da supervisora ir nas primeiras visitas para 

pontuar os erros e acertos, para mim isso foi essencial” 

(EV4) “Além do arsenal teórico, tiveram as simulações que também foram 

bem legais com a supervisora. Devido a expertise dela, conseguia colocar 

nesses momentos situações que poderiam ocorrer quando estivéssemos dentro 

da casa das pessoas para que pudéssemos saber como deveríamos nos 

portar”  

(EV3) “Algo que sempre nos auxiliou em qualquer dificuldade foi a 

supervisora. Tendo acesso às experiências, recebendo das enfermeiras mais 

experientes no programa situações vivenciadas por elas e a maneira de como 

agir frente a elas, a gente foi criando uma coragem. E quando já estava em 

campo, quando batia um certo desânimo, conversar com a supervisora 

ajudava muito” 

(EV1) “O fato de ter como supervisora uma enfermeira que já havia sido 

visitadora do programa e entendia as nossas dificuldades nos deu uma 

tranquilidade muito grande. Achei muito positivo ela realizar a 

territorialização com a gente, de ponta a ponta conhecendo equipamentos e 

pontos de referência para facilitar nosso deslocamento” 
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(EV5) “Uma coisa que acredito que ajudou muito foi a supervisora que é, 

para nós, um ponto de fortalecimento. Além de nos possibilitar um suporte 

com as visitas, ela também oferece um suporte emocional”  

(EV7) “A (enfermeira) supervisora sempre esteve bastante disponível para 

nos auxiliar”. 

 

A Dimensão “SUGESTÕES” abarcou fatores que poderiam aperfeiçoar a capacitação 

como “Mais Estratégias Pedagógicas Ativas”, “Ênfase para Atividades de natureza Prática” e 

“Maior Equilíbrio nos Eixos Temáticos”. Para a primeira sugestão, é sabido que o ensino e 

aprendizagem de habilidades e competências exige uma versatilidade de metodologias que 

estejam em conformidade com as características dos conteúdos, dos objetivos previstos e dos 

alunos; contudo entende-se que as metodologias interativas são capazes de auxiliar 

significativamente(76), tendo em vista que a preferência por elas possibilita ao educando uma 

antecipação dos cenários realísticos, motivando seu interesse pela construção ativa do 

aprendizado. Por exemplo, uma meta-análise de estudos de modelagem descobriu que ilustrar 

comportamentos eficazes e ineficazes levou a uma maior transferência de habilidades para o 

funcionamento diário do trabalho do que ilustrar apenas interações eficazes(92). Diante disso, as 

participantes propuseram a adoção de mais estratégias de caráter interativo como as discussões 

em grupo, o acompanhamento de VDs supervisionadas e as simulações práticas, como 

evidenciado nas sentenças a seguir:  

(EV4) “Momentos de discussão em equipe e de simulações ajudam muito. 

Tivemos alguns momentos de simular, mas acho que poderíamos ter tido mais. 

Essas estratégias são muito bacanas de serem utilizadas” 

(EV6) “Eu acrescentaria estratégias ligadas mais à parte prática, 

especialmente de situações que pudessem ocorrer na visitação e como agir 

diante delas como, por exemplo, uma situação de violência infantil da mãe 

com a criança. O que fazer? acho que abordar mais coisas que acabamos 

encontrando no meio do caminho” 

(EV8) “Poderia ampliar mais as estratégias, como mais discussões em grupo 

porque acho que a gente acaba aprendendo melhor em grupo, a partir do 

momento que cada um contribui com sua visão” 
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Quando se trata da “Ênfase para Atividades de natureza Prática” houve uma 

preocupação com relação à combinação de diferentes atividades, pois, ao se comparar um 

planejamento de aula semelhante, mas que se diferencia pela proporção de atividades teóricas 

e práticas, os resultados mostram-se distintos. No caso de atividades práticas, o aluno assume 

o protagonismo da atividade, sendo o maior responsável pelo seu processo, incentivando a 

absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa(70). No caso do desenvolvimento 

de competências, as EVs enxergaram nas atividades práticas um grande efeito para aquisição 

de conhecimentos, atitudes e habilidades. A variação da natureza das atividades contribui para 

recriações metodológicas com enfoque na construção do conhecimento e em habilidades 

diversas mediante a articulação flexível e contextualizada de saberes(94). Alguns profissionais 

visitadores relataram que a capacitação que receberam foi mais orientada para o conteúdo do 

que para as habilidades, indicando a desproporção dessas atividades(86). Essa desproporção foi 

percebida pelas EVs como um ponto da capacitação a ser melhorado: 

(EV7) “Achei que faltou um pouco de treinamento prático na parte com o 

bebê, treinarmos algumas técnicas, por exemplo do período da puericultura 

que demanda bastante e mais profissionais voltados à área de saúde da 

mulher e de pediatria na capacitação” 

(EV3) “Por exemplo, na realização do exame físico, algumas vezes, a gente 

ficava meio perdida, principalmente as enfermeiras que tinham entrado 

recente no programa. Talvez pudesse haver algo mais explicativo porque 

entre ler e praticar, se não houver praticado bem, fica perdida na hora” 

(EV1) “Teoria e Prática ficou desproporcional, não ignorando a importância 

da teoria e nem que foi demais” 

(EV4) “Eu acho que poderiam ter tido mais atividades práticas, por exemplo, 

no início de nossas visitações poderíamos ter feito o maior número possível 

de visitas em dupla, possibilitando mais momentos de troca” 

(EV5) “A quantidade de atividades teóricas achei excelente, quanto à prática 

achei que faltou mais, talvez um planejamento para aumentar a prática com 

relação às visitas antes de se iniciar” 

(EV6) “Acrescentaria mais parte prática” 

(EV8) “Acho que teve bastante teoria mas não teve muita possibilidade de se 

vivenciar a prática, que é algo muito importante, mesmo que fosse em 

laboratório, ajuda a consolidar a teoria, o entendimento” 
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Assim como já detectado com relação aos pilares teóricos, o último tópico “Maior 

Equilíbrio nos Eixos Temáticos” faz menção aos conteúdos definidos no planejamento de 

ensino, observando-se uma desigualdade referente aos Temas ou eixos práticos do PPL, 

refletindo-se na apropriação das EVs para sua abordagem durante as VDs. Em estudo de PVDs 

direcionados ao DPI que avaliou se as expectativas das famílias com relação a performance das 

EVs foram alcançadas revelou que as necessidades relacionadas aos cuidados parentais e 

promoção da saúde pré-natal foram mais frequentemente atendidas, enquanto que as 

necessidades de curso de vida, como informações sobre capacitação profissional ou educação 

não ocorreram da mesma forma(95). Esses achados estão em consonância com o encontrado no 

planejamento de ensino referente a concentração de conteúdos sobre o Tema Parentalidade 

levando a facilidade das EVS em trabalhar esse eixo nas VDs, em detrimento dos conteúdos 

voltados aos Temas Segurança do Ambiente e Curso de Vida, para os quais as EVs encontraram 

dificuldades em abordá-los conforme segue nas passagens: 

(EV1) “Não houve equilíbrio entre as teorias, focando-se muito na teoria do 

apego. A Teoria Bioecológica está muito relacionada com o eixo Segurança 

Ambiental, que foram dúvidas minhas sabe, do que focar nesse eixo” 

(EV3) “Principalmente no período da gestação, por acharem que estava 

longe ainda da retomada de suas vidas, foi difícil trabalhar com elas a 

questão do Curso de Vida, a concepção parecia sacramentar a idéia de 

dificuldade para o término dos estudos ou para o trabalho. Muitas vezes, ao 

pensamento de finalizar os estudos em meio a ter o filho fazia com que a 

intenção de realizarem seus sonhos morresse” 

(EV2) “Debruçou-se muito mais na Teoria do Apego, em contrapartida a 

Teoria Bioecológica foi a menos trabalhada, talvez por ser mais ampla. 

Quanto aos eixos, teve momentos nas visitas que eu tive dúvidas em como 

trabalhar o eixo Segurança Ambiental e o Projeto de Vida [Curso de Vida]” 

(EV4) “Dentre as teorias algumas foram mais trabalhadas, como a Teoria do 

Apego. As outras teorias poderiam ter sido mais abordadas porque mesmo 

que elas estivessem implícitas no que a gente estava trabalhando deveriam 

ter sido mais enfatizadas. Quanto aos eixos foram trabalhados bastante o da 

Parentalidade, mas por exemplo, acho que o de Cuidados em Saúde poderia 

ter sido trabalhado de uma forma mais ampliada, aprofundando mais as 

discussões assim como o eixo do Projeto de Vida que é um eixo muito difícil 

em se abordar, e em alguns casos, a gente se vê um pouco sem ferramentas” 
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Em se tratando da última Dimensão “AVALIAÇÃO E IMPORTÂNCIA” referindo-

se à capacitação, seus constituintes foram "Estreia como Enfermeiras Visitadoras”, 

“Complexidade da função” e “Avaliações positivas sobre a capacitação”. As EVs trouxeram 

em suas falas a insegurança motivada pela falta de experiências anteriores como visitadoras, 

além disso, demonstravam a percepção sobre a complexa função de Enfermeira Visitadora, que 

constantemente se vê em discussões junto às famílias para áreas diversas como saúde mental, 

abuso de substâncias, violência doméstica e parentalidade inadequada. Um atuar pautado na 

VD aflora sua compreensão como um método que prevê abordagens qualitativas, como uma 

tecnologia que demanda interação, observação e comunicação e como um instrumento que 

solicita planejamento e registro intrínseco ao seu exercício(79). Aliado a isso, essas VDs ocorrem 

em localidades de periferias urbanas onde se apresentam cenários de vulnerabilidade social e 

violência, demandando do visitador conhecer o modo de vida daquela população para saber 

lidar, por exemplo, com os limites impostos pelo poder paralelo tão frequente como 

consequência da falta de cidadania, na tentativa de diminuir os riscos laborais a que estão 

expostos(84). Os comentários das EVs confirmam os argumentos exibidos: 

(EV7) “É desafiador ser enfermeira visitadora por conta, por exemplo, do 

ambiente vulnerável de atuação e da nossa exposição às várias adversidades” 

(EV3) “[...] foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já tinha tido. 

E por mais que a gente se prepare, ficamos muito nervosas com o que vamos 

passar no nosso dia a dia. Por isso, a interação com as enfermeiras mais 

experientes do programa trazendo a maneira de como agir frente a algumas 

situações foi deixando a gente mais calma, menos nervosa” 

(EV1) “Estávamos cientes da exposição aos riscos inerentes à visitação, como 

quando se trabalha com populações vulneráveis e dentro de comunidades” 

(EV8) “As visitas aconteceram em comunidades, a maioria delas bem grandes 

e perigosas” 

 

Em observação a complexidade da visitação domiciliar, as capacitações são 

indispensáveis na tentativa de garantir um currículo amplo de habilidades/competências ao 

aproximar as realidades a serem assistidas, estimular mudanças de conceitos como o de “família 

ideal” e introduzir à especificidade da metodologia das VDs(79,84). Para isso precisam 

transcender o campo do saber-fazer sem desprezar tal dimensão, na tentativa de desenhar uma 

preparação diferente dos cursos de graduação, que muitas vezes, se concentram bastante nesse 
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domínio, em detrimento da abordagem de questões intersubjetivas tão importantes. Momentos 

de debate agregam valores éticos e morais, operacionalizáveis por meio do conhecimento 

ressignificado para o campo do saber ser(72,78).  

Questões intersubjetivas classificadas como elementos atitudinais são ferramentas 

cruciais para esse tipo de função na qual a dimensão subjetiva desponta com tal 

relevância(88,96,97). Normalmente, as formações iniciais e permanentes da maioria das profissões 

centram-se ou se reduzem à aprendizagem de alguns conhecimentos, ignorando habilidades e 

tais questões, necessárias para o desenvolvimento da profissão(74). Por isso, capacitações 

destinadas a profissionais visitadores precisam destacar os componentes atitudinais das 

competências, subsídios primordiais à prática de acompanhamento das famílias(84,88). Percebeu-

se pelo planejamento de ensino que esses elementos foram enfatizados, compensando possíveis 

lacunas existentes durante a graduação das EVs. Observou-se essa compreensão por parte das 

EVs de acordo com os achados nas entrevistas: 

(EV6) “É uma função que requer muito aprimoramento, enfermeira 

visitadora precisa ser muito bem treinada porque a atuação é com algo muito 

específico, diferente do que se vê na prática da saúde coletiva ou da saúde 

pública, e para essa demanda de visitação deve haver um empenho e 

embasamento muito grande” 

 

Para o último construto “Avaliação da Capacitação”, ao serem perguntadas sobre a 

contribuição da qualificação na preparação para suas atividades laborais, as EVs tiveram três 

opções de respostas: Excelente ou Ótima significou que as EVs entenderam o subsídio 

adquirido como essencial para seu exercício, Boa ou Satisfatória revelou uma opinião em que 

o conteúdo entregue representou um auxílio ao seu início no programa, e Ruim ou Insuficiente 

indicou que a contribuição não foi a esperada. Das oito entrevistadas, cinco delas classificaram 

a qualificação como Excelente, três delas afirmaram ter sido Satisfatória, não havendo respostas 

para a última opção. Essas avaliações estão demonstradas a seguir: 

(EV7) “Achei a capacitação muito boa e muito importante” 

(EV3) “Houve um ótimo treinamento, bem rico, completo e organizado. E a 

minha avaliação da capacitação vem de toda a equipe de supervisão que 

montou e administrou o treinamento, desde os especialistas até a enfermeira 

supervisora, todos foram excelentes” 
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(EV1) “A capacitação foi muito positiva porque, no geral, como em qualquer 

trabalho, no início a gente tem o período de troca que é de extrema 

importância” 

(EV2) “A capacitação foi maravilhosa para nossa atuação nos preparando e 

mostrando o que iríamos encontrar: o cenário, perfil das participantes, a 

maneira e as informações que iríamos passar para elas. O fato de ter uma 

equipe de capacitação com “experts” em saúde coletiva ou questões afins do 

programa e convidados extremamente gabaritados sobre determinados 

assuntos, juntando conhecimento com as experiências profissionais foi um 

primor”  

(EV4) “Desde o começo achei o treinamento muito bem estruturado e acho 

que ele foi capaz de fornecer uma boa base” 

(EV5) “Para mim o treinamento foi bem bom, digo isso porque em alguns 

momentos fiquei um pouco perdida” 

(EV6) “Achei bom o treinamento, mas, senti falta de um acompanhamento um 

pouco maior nas visitas, talvez um laboratório maior antes de ir para a prática 

com algumas situações que poderiam acontecer, talvez com a participação das 

psicólogas. Quanto ao material teórico disponibilizado deu bastante 

embasamento” 

(EV8) “Muita coisa de saúde da mulher e saúde da criança não lembrava mais. 

Se me perguntassem uma nota, daria entre 6 e 7 porque achei que deveria ter 

mais tempo para mergulhar nos materiais que eram completos e ricos. Depois 

que começam as visitas você não consegue mais se dedicar a isso. Ai o que 

ajuda é a supervisão” 

 

Os resultados de uma recente revisão meta-analítica mostraram que a qualidade do 

treinamento e supervisão dos profissionais visitadores de PVDs previu os resultados do 

programa, mostrando a importância em dedicar esforços para seleção, qualificação e orientação 

a fim de garantir que a equipe desempenhe suas funções com eficácia(79). Por fim, o que foi 

retratado no planejamento de ensino, isto é, a preocupação com uma capacitação ampla, 

completa, diversa e precisa foi constatada pelas EVs que se mostraram aptas e seguras para 

executar ações de promoção, prevenção, suporte para possíveis reabilitações necessárias, com 

enfoque na criança e seus cuidadores, mas, sem extinguir as necessidades familiares que fazem 

parte do meio no qual a criança vive, e que portanto, não pode ser dissociado e nem 

negligenciado e todo o planejamento e ações que isso requer. Portanto, as EVs entenderam a 

capacitação inicial do Programa como fundamental para suprir suas necessidades no PPL(98).



 

7 CONCLUSÃO 



 

 

72 CONCLUSÃO 

7 CONCLUSÃO 

Optar por promover iniciativas focadas na Primeira Infância já é um consenso entre a 

comunidade científica, embasado em estudos com resultados consistentes e em investigações 

de custo-benefício. Destacam-se, nesse contexto, os Programas de Visitação Domiciliar focados 

na Parentalidade que funcionam como uma estratégia de acompanhamento de famílias, 

geralmente vulneráveis socialmente, e que pautam sua prática na educação em saúde e nos 

relacionamentos entre os profissionais e as famílias inscritas. Comumente, as metas e objetivos 

são promover os potenciais de desenvolvimento integral das crianças e a saúde e autonomia das 

famílias. Parte fundamental desse sucesso está na performance dos profissionais visitadores, e 

portanto, na capacidade em subsidiar ações alinhadas às metas traçadas pela intervenção 

proposta. 

O Programa Primeiros Laços se enquadra neste tipo de iniciativa, voltado para jovens 

mães residentes em regiões periféricas do município de São Paulo, está inserido em uma 

pesquisa controlada e randomizada que investiga seus efeitos apresentando resultados 

contundentes quando se trata de desenvolvimento infantil. As visitadoras que são enfermeiras 

iniciam o acompanhamento das famílias inscritas ainda na gestação e o estendem até os dois 

anos do bebê. Protocolos clínicos norteiam as visitas domiciliares, baseados nas teorias e eixos 

práticos sobre os quais o Programa se alicerça. Entendendo a complexa atuação requerida das 

enfermeiras visitadoras foi oferecida uma capacitação para instrumentalizá-las previamente ao 

seu início no Programa. 

O planejamento de ensino dessa capacitação detalhou como a equipe de supervisão 

procurou desenvolver habilidades e competências, a partir da definição dos conteúdos, 

objetivos, estratégias pedagógicas, recursos didáticos e da carga horária. Os conteúdos descritos 

por meio dos materiais usados foram classificados em temas, em sua maior parte, 

correspondentes aos eixos práticos do programa, possibilitando a análise de pertinência dos 

conteúdos em relação ao arcabouço teórico-prático do Programa. Os objetivos gerais 

expuseram atuações esperadas para qualquer profissional visitador domiciliar de Programas 

parentais, independente de sua formação. No caso do Programa Primeiros Laços, norteadas 

pelos seus pilares teóricos: Teorias do Apego, da Autoeficácia e Bioecológica. Os objetivos 

específicos apontaram as competências gerais e específicas requeridas das enfermeiras 

visitadoras, concentrando-se em particularizar essas atuações, grande parte demandando 

conhecimentos e habilidades adquiridas na formação do profissional enfermeiro.  
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De acordo com a Teoria das Competências, um atuar competente requisita a 

convergência de três grandes domínios: o saber, o saber ser, e o saber fazer; contemplados nos 

componentes das habilidades e competências. Para isso necessita-se de conhecimentos teóricos; 

ou seja, fatos e conceitos; atitudes, isto é, crenças, normas e valores; e por fim procedimentos 

cuja base está na tomada de decisões e nas ações finais. Os componentes atitudinais, 

classificados dentro das competências gerais por serem necessários para qualquer profissional 

visitador, respaldam as relações com as famílias tão cruciais para o êxito da intervenção. Os 

componentes conceituais e procedimentais referem-se aos conhecimentos e emprego de 

técnicas inerentes às áreas de saúde pública, mental e materno-infantil, retomando o que foi 

disponibilizado na formação das enfermeiras. De posse desse aparato, por exemplo, consegue-

se acompanhar a díade mãe-bebê no tocante a realização de avaliações clínicas que envolvem 

anamnese e exame físico, além do uso de ferramentas assistenciais como cadernetas, 

questionários, protocolos, escalas, aplicativos; capazes de auxiliar julgamentos clínicos 

pediátricos e obstétricos.  

Com uma carga horária total de 80 horas dividida em Temas, o planejamento de ensino 

foi uma ferramenta que compilou as várias estratégias pedagógicas teóricas e práticas utilizadas, 

bem como os recursos didáticos visando desenvolver ou ratificar habilidades/competências. 

Através das entrevistas realizadas com as participantes viabilizou-se a etapa denominada de 

avaliação do planejamento de ensino da capacitação. Percepções frente à capacitação foram 

coletadas em seus discursos, permitindo a exposição de suas vivências no Programa, e por meio 

delas a presença de componentes constituintes de atuações competentes cuja apropriação por 

parte das EVs pôde ser confirmada. Porém, as percepções das entrevistadas possibilitaram para 

além disso, visto que em seus apontamentos estavam presentes pontos a serem mantidos ou 

modificados na busca pelo aperfeiçoamento do planejamento de ensino.  

Como aspectos facilitadores da capacitação foram mencionados as Estratégias 

Pedagógicas como satisfatórias, os Recursos Didáticos como Diversificados e a Carga Horária 

como Favorável. A Estratégia Pedagógica de Leitura dos documentos presentes na Biblioteca 

Virtual Primeiros Laços contribuiu para a aprendizagem dos componentes conceituais. Entre 

os pontos de fortalecimento, em especial para a sedimentação dos componentes atitudinais, 

foram citadas as reuniões clínicas de Supervisão como momentos de compartilhamento de 

experiências tanto entre as próprias EVs quanto com a equipe de supervisão, e a figura da 

Enfermeira Supervisora como de apoio e escuta constantes para as EVs. Quanto às sugestões 

para aprimoramento da capacitação foram pontuadas a inserção de Mais Estratégias 
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Pedagógicas Ativas e Atividades Práticas capazes de apresentar situações realísticas que 

antecipem o que será encontrado na prática, e ainda a busca por um Maior Equilíbrio na 

abordagem do arcabouço teórico-prático do Programa, tendo em vista que alguns alicerces 

foram mais enfatizados que outros.  

Finalizando a que se destinou a coleta de dados, em resumo pôde se conhecer a avaliação 

das participantes em relação à capacitação ofertada. Elas entenderam-na como fundamental 

para o início de suas atividades no Programa, apontando sua importância já que a insegurança 

em atuar como Enfermeira Visitadora naturalmente lhes ocorria pela falta de experiência 

anterior nessa função, como também pelo discernimento sobre a complexidade do trabalho de 

visitação domiciliar. Dessa forma, de maneira geral, suas opiniões enalteceram a contribuição 

a que a capacitação inicial se prestou, ao exporem o quanto a preparação foi essencial. 

O estudo buscou servir de inspiração para capacitações destinadas a profissionais 

visitadores, em especial enfermeiros, de intervenções focadas no Desenvolvimento da Primeira 

Infância e pautadas na metodologia das Visitas Domiciliares. O produto “Planejamento de 

ensino da Capacitação do Programa de Visitação Domiciliar Primeiros Laços destinada a 

Enfermeiras Visitadoras” e a sua avaliação pelas participantes colabora mediante a entrega de 

um escopo que possa nortear capacitações similares, claro que inseridas os devidos detalhes 

necessários como forma de responder a cada uma das realidades. A relevância do estudo está 

em expor o Programa Primeiros Laços como uma iniciativa original no Brasil já com alguns 

resultados promissores expressos, a provável contribuição de suas EVs para tal mediante a 

influência do investimento do Programa na capacitação de suas visitadoras. Propõe-se que mais 

estudos se prestem a investigar capacitações iniciais voltadas para EVs com o intuito de agregar 

outras experiências, consolidando ou refutando achados encontrados na presente pesquisa.  
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APÊNDICE I – INSTRUMENTO PARA A PRIMEIRA ETAPA 

DA COLETA DE DADOS (ANÁLISE DOCUMENTAL) 
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APÊNDICE II – INSTRUMENTO PARA A SEGUNDA ETAPA 

DA COLETA DE DADOS (ANÁLISE DAS ENTREVISTAS) 

 

Avaliação da capacitação inicial do 

Programa de Visitação Domiciliar Primeiros 

Laços pelas Enfermeiras Visitadoras 

 

PARTE I - PERFIL DA ENFERMEIRA VISITADORA 

Dados Gerais 

Identificação:   

Sexo:   

Idade:   

Término da graduação (semestre/ano):   

Área da Pós-graduação (caso haja):   

Tempo de atuação no programa:   

Período da capacitação:   

 

 

PARTE II - PERGUNTA ABERTA NORTEADORA 

A capacitação oferecida pelo Programa Primeiros Laços foi capaz de lhe trazer segurança para realização 

de suas atividades no programa? 

 

Tópicos-guia 

1) O Ser visitador 

2) Habilidades e competências de um visitador 

3) Experiências marcantes 

4) Avaliação de itens do Planejamento de Ensino: estratégias pedagógicas, recursos didáticos, carga 

horária, tipos de atividades 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 

Tel.: (011) 3061-7652 – FAX 3061-7662 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convido você para participar de uma pesquisa que tem como título “Capacitação inicial de 

enfermeiras para o Programa de Visitação Domiciliar Primeiros Laços: Análise da pertinência” que tem 

como objetivo investigar se a formação disponibilizada para as enfermeiras do Programa foi suficiente 

para embasar sua prática no programa. 

Na pesquisa a participação será feita por meio de dois encontros, um presencial para a assinatura 

do TCLE e outro à distância com duração de aproximadamente uma hora entre entrevistador 

(pesquisador) e enfermeira visitadora onde será aplicada uma entrevista composta de perguntas abertas 

a fim de que as enfermeiras visitadoras possam sentir-se livres para expressar sua experiência frente a 

capacitação inicial a que foram submetidas antes de iniciarem suas atividades no programa, expondo 

suas opiniões à respeito da carga horária, conteúdos e metodologias escolhidos.  

Os resultados serão para fins científicos, podendo ser divulgados em revistas e congressos e 

para fins de aperfeiçoamento da prática dos profissionais de saúde. O benefício da pesquisa será, a 

princípio, a possibilidade de aprimorar a qualificação de profissionais de saúde que se prestem a realizar 

visitas domiciliares para programas com foco na parentalidade. 

Não se prevê desconforto maior que ocupar seu tempo para responder a entrevista aberta de 

avaliação da formação inicial do programa, cujo procedimento não levará mais que uma hora. Portanto, 

não há risco diretamente relacionado a este processo. 

Por ocasião do rápido encontro realizado em sua residência para a leitura e autorização através 

da assinatura deste termo, serão ofertados os devidos esclarecimentos de forma que as participantes terão 

a liberdade de participar conforme se sentirem seguras e confortáveis, não podendo ser coagidas ou 

pressionadas de nenhuma forma e em nenhum momento durante os encontros. 

Você não receberá nenhum pagamento ou remuneração para participar e também não terá que 

gastar ou pagar nada, a sua participação não lhe causará nenhum ônus. É garantida a privacidade, o 

sigilo e o segredo absoluto de sua identidade e participação. 

A participação é voluntária e você pode se recusar a participar. Em caso de não querer participar, 

você não será penalizado (a) de forma alguma, não terá nenhum prejuízo. Em qualquer momento da 
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pesquisa, mesmo durante ou depois da entrevista, você pode desistir de participar e retirar o seu 

consentimento, sem qualquer prejuízo. 

Após ser informado (a) e esclarecido (a) as suas dúvidas e se aceitar participar da pesquisa assine 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este documento está em duas vias e deverá 

ser assinado em ambas. Você receberá uma via do mesmo com a assinatura do pesquisador. 

Em qualquer fase do estudo você terá acesso ao pesquisador responsável para esclarecimento 

de dúvidas e pedido de informações a respeito da pesquisa. O principal pesquisador é Amanda Pereira 

Gomes. Endereço: Rua Doutor Gabriel Piza, 636 - Santana - São Paulo/SP. Celular (11) 98267-7202. 

E-mail: enfamandagomes@usp.br. A professora orientadora é Anna Maria Chiesa. Telefone (11)99621-

0148. E-mail: amchiesa@usp.br. 

No caso de dúvidas ou denúncias sobre questões éticas, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP (CEP/EEUSP) - e-mail - cepee@usp.br. Telefone (11) 

3061-8858. 

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 que 

aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Data ………./………./………. 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante/representante legal 

Data ………./………./………. 
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APÊNDICE IV - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 

Tel.: (011) 3061-7652 – FAX 3061-7662 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Ilmo. Sr. 

Professor Doutor Eurípedes Constantino Miguel 

Professor Titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP 

 

Vimos por meio deste solicitar autorização de Vossa Senhoria, utilizar as informações geradas na 

aplicação do protocolo de atenção pré-natal e puerpério do Programa Jovens Mães Cuidadoras do 

Projeto matriz – O efeito do Programa de Visitação para Jovens Gestantes sobre o Desenvolvimento 

Infantil: um estudo piloto. Trata-se do estudo vinculado ao Programa Primeiros Laços coordenado pelas 

Professoras Anna Maria Chiesa e Lislaine Aparecida Fracolli do Departamento de Enfermagem em 

Saúde Coletiva da EEUSP. A pesquisa intitulada Capacitação inicial de enfermeiras para o 

Programa de visitação domiciliar Primeiros Laços: Análise da pertinência pretende reunir dados 

sobre a capacitação das enfermeiras visitadoras para atuarem junto às gestantes e seus filhos desde fase 

a fase pré-natal, no pós-parto e no acompanhamento da criança até seus dois anos. A composição dos 

dados se dará através de duas vertentes: análise dos conteúdos abordados e entrevistas do tipo aberta 

com as enfermeiras visitadoras. Esclarecemos que essas informações serão captadas com fim exclusivo 

para a pesquisa, preservando o direito das participantes no que se refere à garantia do anonimato. Tal 

projeto encontra-se em desenvolvimento como projeto de dissertação no Programa de Pós-Graduação 

de Mestrado Profissional na Atenção Primária em Saúde no Sistema Único de Saúde (MPAPS) do 

Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da EEUSP. 

 

Nestes termos solicitamos consentimento, 

 

 

 

Amanda Pereira Gomes 

Mestranda MPAPS da EEUSP 

 Anna Maria Chiesa 

Orientadora do MPAPS 
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APÊNDICE V – PRODUTO DA DISSERTAÇÃO:  

ALGORITMO PARA CAPACITAÇÕES DE ENFERMEIRAS VISITADORAS 

EM PROGRAMAS DE VISITAÇÃO DOMICILIAR FOCADOS NO 

DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INF NCIA 

TEMA OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA / RECURSOS DIDÁTICOS 
CH TR / 

TEMA 

CH TR / 

TEMA 

E
IX

O
 T

E
M

Á
T

IC
O

 P
A

R
E

N
T

A
L

ID
A

D
E

 

- Ser promotor das 

relações parentais 

entre os jovens pais e 

seus filhos, por meio 

da busca em capacitá-

los para se tornarem 

cuidadores sensíveis e 

responsivos às 

demandas da criança 

- Colocar a autoeficácia 

no centro dos 

processos e ações, 

ajudando essas jovens 

a se empoderarem 

para assumirem o 

controle de suas vidas 

e de suas crianças 

 

 

1. Leitura do capítulo 2 “O papel das práticas e estilos Parentais na primeira 

infância” do livro Fundamentos da família como promotora do 
desenvolvimento infantil: Parentalidade em foco de autoria da Fundação 

Maria Cecilia Souto Vidigal - Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal em 

2015. 2/3/4/5/6/7. Aulas expositivas dialogadas 

2. “Estresse Tóxico: consequências para o Vínculo” | 3. “Modelo interno de 
funcionamento e as relações Parentais” | 4. “Habilidade materna e 

regulação emocional: chaves para um bom Apego” | 5. “Sensibilidade 

materna e relacionamentos Parentais: tipos de narrativas, escuta ativa e 
observação” | 6. “Capacidade Reflexiva: facilitadores para um Vínculo 

Positiva” | 7. “Disponibilidade emocional e a construção de um forte 

Apego” de autoria da Dra Fernanda Alarcão 

8.  Leitura do capítulo “Conhecimento, atitude e práticas Parentais” do 
relatório técnico da pesquisa Parenting Matters: Supporting Parents of 

Children Ages 0-8 de autoria da Washington (DC): National Academies 

Press (US) em 2016 

9.  Elaboração de relatório síntese sobre documentário O Começo da Vida de 
autoria da FMCSV 

10. Visita técnica ao ambulatório para explorar consequências de relações 

parentais não positivas do IPQ- FMUSP  

11. Leitura do tópico “Vínculo entre mãe e bebê: Por que o bebê precisa ser 

cuidado pela mãe?” do álbum 2 do Kit Família Brasileira Fortalecida de 
autoria da UNICEF em 2013 
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12. Leitura do tópico “Preparando a Casa para receber o bebê” do álbum 1 do 

Kit Família Brasileira Fortalecida de autoria da UNICEF em 2013 

13. Leitura do tópico “O brincar e o Meio para explorar, elaborar, socializar e 
crescer” do item Aspectos emocionais do capítulo 6 A criança dos 13 aos 

24 meses do livro eletrônico Fundamentos do desenvolvimento infantil da 

gestação aos 3 anos de autoria da FMCSV, 2013 

14. Aula expositiva dialogada “Estudo da Epigenéricas: influências do Meio” 
de autoria da Dra. Helena Brentani do IPQ da FMUSP 

15. Leitura do tópico “Saneamento Básico: como manter a higiene da sua 

Casa” do album 1 do Kit Família Brasileira Fortalecida de autoria da 

UNICEF em 2013 

16. Leitura do capítulo 3 Já estamos neste caminho - política e programa para 
a Intersetorialidade do Guia “A Intersetorialidade das políticas para a 

primeira infância” de autoria da Rede Nacional Primeira Infância em 

2015” 
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TEMA OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA / RECURSOS DIDÁTICOS 
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 - Auxiliar a percepção 

das jovens famílias 

sobre influências do 

meio, levando ao 

desenvolvimento de 

mecanismos 

protetores para 

minimizar as 

influências negativas 

e influenciá-los de 

forma positiva 

- Praticar os princípios 

que regem as três 

teorias do programa / 

potencializar o tempo 

para os afazeres 

relacionados às 

visitas, seus registros, 

a participação nas 

reuniões clínicas e 

outras demandas / 

relacionar-se 

satisfatoriamente com 

a equipe do PPL para 

troca de experiências, 

construção conjunta 

do conhecimento e 

facilidade em interagir 

com profissionais da 

rede de serviços 

conforme as 

necessidades das 

famílias 

 

17. Leitura do tópico “Planejamento Familiar disponível” do álbum 2 e 

tópico Kit Família Brasileira Fortalecida de autoria da UNICEF em 2013 

18. Leitura do item 10.10 “Outros direitos reprodutivos - Planejamento 

Familiar” do capítulo 10 Aspectos legais e direitos na gestação Parte 5 do 

Caderno de Atenção Básica: Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco do MS 

em 2012 

19. Leitura sobre “Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996 (Planejamento 

Familiar)” do tópico 2.3 Outras normas nacionais capítulo item 2 Marcos 

legais da saúde de adolescentes Parte III Cuidando da saúde de 

adolescentes do manual Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na 
atenção básica do MS em 2017 

20. Aula prática sobre “Avaliação da Satisfação Profissional” com 

demonstração da versão 41 do Instrumento Roda da Vida do Instituto 

Brasileiro de Coaching 

21. Leitura do capítulo 7 “Mais creche mais Emprego” do livro eletrônico 
Primeiríssima Infância Creche: necessidades e interesses de famílias e 

crianças autoria de Sandra Mara Costa e editado por FMCSV em 2013 
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22. Aula Prática para demonstração do fluxograma “FNP CLINICAL 

LEARNING PROGRAM” do Programa de Visitação Domiciliar 

Nursing Family Partnership cedido pelo escritório em Denver/EUA 

23. Aula Prática para demonstração do aplicativo “Baby Center” do 
Programa de Visitação Domiciliar Minding the Baby”  

24. Leitura do artigo “Is home visiting an effective strategy?A meta-analytic 

review of Home Visiting Programs for families with young children 

autoria de Monica A. Sweet e Mark I. Appelbaum na Child Development 
em 2004, tendo o termo Programa de Visitação Domiciliar como 

descritor 

25/26/27/28. Participação como ouvinte em Simpósio VII Simpósio 

Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância  

25. Exposição “A família e a criança no centro das Políticas Públicas para a 

primeira infância” de autoria da Dra. Márcia Machado | 26. Exposição 

“Liderança para o impacto de Políticas Públicas para a primeira 

infância” de autoria da Dra Carolina Larriera | 27. Exposição 
“Desenhando Políticas Públicas para a primeira infância” de autoria da 

Dra Luciana Aguiar | 28. Exposição “Políticas públicas para a primeira 

infância intersetoriais” de autoria do Dr Daniel Becker  

29.Leitura do item “Políticas Públicas que determinam o acesso e o uso de 
programas e serviços voltados ao desenvolvimento infantil” do capítulo 

Descrição do Problema do manual “Síntese de evidências políticas de 

saúde: promovendo o desenvolvimento na primeira infância” do MS em 
2016 

30. Leitura da Seção 1 “A família como foco da Atenção Primária à Saúde” 

do manual A família como foco da atenção primária à saúde” de autoria 

do Nescon/UFMG em 2011 
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31. Leitura do artigo científico “Saúde mental na Gravidez e primeira infância” 
de autoria de Isabel Brito na Revista Rev Port Clin Geral em 2009, tendo o 

termo Gravidez como descritor 

32. Leitura do artigo “Percepção dos pais de gestantes adolescentes sobre a 
educação sexual” de autoria da Janayna Barros Reina Villas Boas, Maria 

Fernanda Pereira Gomes, Kesley de Oliveira Reticena, Verusca Kelly 

Capellini e Lislaine Aparecida Fracolli na Rev. Aten. Saúde, São Caetano 
do Sul em 2017, tendo o termo Gravidez como descritor 

33. Leitura do tópico 5.12.2 Gravidez na adolescência do tópico Atenção à 

Gestante item 5 Atenção pré-natal Parte 1 - O Pré-Natal e do item 
10 Passos para o Pré-Natal de qualidade na Atenção Primária à Saúde 

capítulo 4 Organização dos serviços, planejamento e programação do 

“Caderno de Atenção Básica: Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco” do 
MS em 2012 

34. Leitura do artigo científico Dificuldades no aconselhamento nutricional e 

acompanhamento do crescimento infantil: o papel do profissional de 
autoria de C Palombo, E.Fujimori, A Toriyama, L.Duarte e A Borges, na 

Rev. Bras. Enferm em 2017, tendo o termo Atenção Primária à Saúde 

como descritor 

35. Aula prática para demonstração do instrumento Caderneta de Saúde da 

Gestante 

36. Aula prática para demonstração do instrumento Caderneta de Saúde da 
Criança 

37. Leitura do capítulo 3 A atenção primária à saúde nas redes de atenção à 

saúde do manual “O cuidado das condições crônicas na Atenção Primária à 

Saúde: o imperativo da consolidação da Estratégia de Saúde da Família” de 

autoria de Eugênio Vilaça Mendes em 2012 

38. Aula prática sobre Exame físico materno-infantil e amamentação na 
Atenção Primária em Saúde 

39. Leitura do artigo científico “Aleitamento materno: o que mudou na última 

década?” de autoria de Aurea Tamami Minagawa Toriyama, Elizabeth 
Fujimori, Claudia Nery Teixeira Palombo, Luciane Simões Duarte, Ana 

Luiza Vilela Borges e Christiane Borges do Nascimento Chofakian na 

Revista Latino-Am.Enfermagem em 2017, tendo o termo Atenção 

Primária à Saúde como descritor 

5h 3h 

P
E

S
Q

U
IS

A
 C

L
ÍN

IC
A

 /
 P

R
O

G
R

A
M

A
 P

R
IM

E
IR

O
S

 L
A

Ç
O

S
 

40. Leitura do manual do Programa Primeiros Laços de autoria da equipe de 

especialistas 

41. Visita técnica ao território de atuação do PPL acompanhada da supervisora 
e elaboração de relatório 

42/43/44/45. Leitura dos Protocolos Clínicos: Gestação, Puerpério e Primeira 

Infância I e II de autoria da equipe de especialistas do Programa Primeiros 
Laços 

46. Leitura do artigo científico Teoria social cognitiva: conceitos básicos de 

autoria de Elaine Teresinha Dal Mas Dias publicado pela Revista Estud. 
psicol em 2009 

47. Leitura do artigo científico Fundamentos da Teoria Bioecológica de Urie 

Bronfenbrenner de autoria de Idonézia Collodel Benetti, Mauro Luis 
Vieira, Maria Aparecida Crepaldi e Daniela Ribeiro Schneider publicado 

na Revista Pensando Psicología em 2013 

48. Leitura do artigo científico Apoiando famílias na construção de relações de 
apego seguro: comentários sobre Benoit, Dozier e Egeland de autoria de 

Femmie Juffer, Marian J.Barkermans-Kranenburg e Marinus H. van 

Ijzendoorn publicado na Enciclopédia sobre o Desenvolvimento na 
Primeira Infância em 2011 

49. Visitas domiciliares acompanhada de enfermeira visitadora do programa e 

elaboração de relatório 

50. Leitura do Projeto de Pesquisa O efeito do Programa de Visitação para 

Jovens Gestantes sobre o desenvolvimento Infantil: um estudo piloto 

descrito por todos os especialistas inseridos na pesquisa 

51. Aula expositiva Ensaios Clínicos - uma leve introdução de autoria do Pós 

doc da FMUSP Daniel Fatori 

52. Aula prática para o treinamento da ferramenta RedCap para registro das 
visitas domiciliares 

18h 14h 



 

ANEXO 



 

 

96 

ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
 



 

 

97 

 

 

 



 

 

98 

 

 



 

 

99 

 


	1 INTRODUÇÃO
	2 REVISÃO DE LITERATURA
	2.1 EXPERIÊNCIAS DE PROGRAMAS DE VISITAÇÃO DOMICILIAR E PESQUISAS DE IMPLEMENTAÇÃO
	2.2 VISITA DOMICILIAR: INSTRUMENTO PARA PROGRAMAS DE VISITAÇÃO DOMICILIAR COMO O PROGRAMA PRIMEIROS LAÇOS
	2.3 PERFIL DAS ENFERMEIRAS VISITADORAS: O QUE DESENVOLVER NELAS E O PORQUÊ

	3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
	4 OBJETIVOS
	4.1 OBJETIVO GERAL
	4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	5 METODOLOGIA
	5.1 TIPO DE ESTUDO
	5.2 PERÍODO
	5.3 LOCAL DA PESQUISA
	5.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA
	5.5 ETAPAS DE COLETA DOS DADOS E INSTRUMENTOS
	5.6 ANÁLISE DE DADOS
	5.7 EXPECTATIVA DO ESTUDO
	5.8 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

	6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	7 CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	APÊNDICES
	APÊNDICE I – INSTRUMENTO PARA A PRIMEIRA ETAPA DA COLETA DE DADOS (ANÁLISE DOCUMENTAL)
	APÊNDICE II – INSTRUMENTO PARA A SEGUNDA ETAPA DA COLETA DE DADOS (ANÁLISE DAS ENTREVISTAS)
	APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
	APÊNDICE IV - TERMO DE RESPONSABILIDADE
	APÊNDICE V – PRODUTO DA DISSERTAÇÃO:  ALGORITMO PARA CAPACITAÇÕES DE ENFERMEIRAS VISITADORAS EM PROGRAMAS DE VISITAÇÃO DOMICILIAR FOCADOS NO DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INF NCIA

	ANEXO
	ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA


