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Escopo inicial: implantar e avaliar uma 
tecnologia inovadora em saúde

• Implementar junto a 
31 ESF e 2 equipes 
NASF na região oeste

• Superar o foco da 
doença para a saúde, 
centrada nas 
necessidades da família 
a partir do seu 
patrimônio.

• Operacionalizar o 
principio da equidade

• Interesse de âmbito 
internacional 



Problemas em relação a Primeira Infância

Omissão programática em
relação à importância da 
promoção da saúde mantendo
o foco voltado somente para
as doenças

Falta de interesse dos 
profissionais de saúde em 
monitorar o DI.

Falta de tecnologias para
instrumentalizar os
profissionais de saúde para
fortalecer as competências
familiares promotoras do DI.



Desenvolvimento de uma tecnologia de 
cuidado centrado na criança/família

Oportunidades 
e aquisições 

em DI

Rede de 
suporte social

Promoção da 
Saúde

Competências 
Familiares

Elementos essenciais da tecnologia



Por que tais escolhas....

Porque os pais são os primeiros
educadores de seus filhos,

Por quê é tão importante trabalhar com famílias?

Porque a casa e o primeiro lugar de 
cuidado e segurança, 

Porque os principais cuidados
essenciais de crianças até 3 anos
é realizado em casa

Porque a violência contra a criança é
majoritariamente praticada em casa……..



Ponto de partida: evidências cientificas

Neurociencia

Epigenetica

Genetica

Crianças que tem interações saudáveis
continuadas com pessoas que cuidam
bem delas, tornam-se melhor preparadas
biológica e emocionalmente, para
enfrentar e superar estresses e 
adversidades do dia a dia.



Fortalecer a familia como a principal 
protagonista

Competências familiares são
conhecimentos e habilidades que
somadas à amorosidade das 
atitudes e práticas das famílias, 
facilitam e promovem a 
sobrevivência, desenvolvimento
saudável, proteção e participação
da criança

Profissionais de saúde precisam
desenvolver habilidades para avaliar e 
fortalecer as competências familiares, 
sobretudo na ESF pela capilaridade que o 
contato oferece.



A contribuição de uma tecnologia leve

Adoção de 
uma 
perspectiva 
salutogênica

Ampliação 
do diálogo

Aumento 
da auto-
estima e 
resiliência 
das 
famílias



Objetivos da pesquisa ação

Prevenção de 
Acidentes

Brincadeira

Amor e 
Segurança

Alimentação

Higiene

Saúde

Empregar as tecnologias do Janelas para instrumentalizar os 
profissionais das equipes de saúde da família e NASF;

Reconhecer a apropriação dos
profissionais em 
relação a tais tecnologias;

Discutir, na perspectiva dos 
profissionais, as possibilidades 
e limites da incorporação 
dessas tecnologias no 
cotidiano da atenção à saúde; 

Discutir, na perspectiva 
dos familiares, 
as possibilidades e limites do 
uso de tais tecnologias;



Facilidades na execução:
• Parceria para atualização do material
• Incorporação de materiais 

visuais na capacitação
• Construção de uma agenda 

institucional para implementação
• Corresponsabilização do PRO
• Vinculação de 3 alunos de IC, 1 Mestrado

e 1 Doutorado.

Dificuldades na execução:
• Processo de implantação sofreu

um atraso demasiado
• Equipe do projeto tem limitações

de horário 
• ESF tem sobrecarga de capacitações
• ACS tem demanda excessiva de 

apoio às atividades de pesquisa
• Número de famílias é maior do 

que o estimado incialmente.



Disponíveis em: http://www.ee.usp.br/site/index.php/paginas/mostrar/493/925/85

Link temporário

Resultados: material atualizado e disponibilizado 

http://www.ee.usp.br/site/dcms/app/webroot/uploads/arquivos/caderno_equipe.pdf
http://www.ee.usp.br/site/dcms/app/webroot/uploads/arquivos/caderno_equipe.pdf
http://www.ee.usp.br/site/dcms/app/webroot/uploads/arquivos/caderno_familia.pdf
http://www.ee.usp.br/site/dcms/app/webroot/uploads/arquivos/caderno_familia.pdf
http://www.ee.usp.br/site/index.php/paginas/mostrar/493/925/85


• 31 ESF e 2 equipes NASF que interagem
com 4.500 famílias

• Capacitação: oficina com 24 horas e 8 
horas com equipes completas para
conhecimento das bases conceituais e 
proposta de utilização das tecnologias

Resultados da implementação



Resultados parciais da avaliação dos profissionais

Linha de base dos conhecimentos e práticas de cada profissional da ESF

312 profissionais de ESF: 26 médicos de família, 31 enfermeiros, 62 técnicos de enfermagem
e 193 agentes comunitários de saúde.

Instrumento de caracterização dos conhecimentos e práticas em DI relacionados aos
domínios do Janelas.

Sistematização no FormSus: etapa atual

Exemplo de resultado
dos ACS de uma UBS:

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Concordância 

Prática



Resultados parciais da avaliação

Linha de base sobre competências familiares anteriores à implementação da tecnologia

309 famílias entrevistadas de 5 UBS

Instrumento: formulário sócio econômico e demográfico da família (Inserção e         
Vulnerabilidade social)
questionário sobre as práticas familiares de cuidados relacionadas aos   
domínios do projeto (Competências Familiares)

Sistematização no banco FormSus: etapa atual

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Gestantes

0 a <6 meses

6 a <1 ano

1 a <2 anos

2 a < 3 anos

Avaliação do ambiente familiar com base no IT-HOME: coleta prevista para maio e junho/14



Referencial de análise das competências familiares



O objetivo principal é a produção de conhecimento sobre o tema e o processo
de implementação de uma nova tecnologia de cuidado para posterior 
sistematização e disseminação.

Disseminação dos resultados

Mais de 32.000 equipes de SF no Brasil

Superar 
Iniquidades Promover 

Saúde

Programa São Paulo 
Carinhosa manifestou
Interesse por ampliar
o Janelas na cidade SP.



Obrigada!

amchiesa@usp.br

Crianças aprendem por imitação......


