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1.1 A SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS): EPIDEMIA E 

EVOLUÇÃO. 

  No início dos anos 80, foi identificada no mundo uma nova doença que 

acometia jovens homossexuais masculinos, haitianos, usuários de drogas injetáveis 

e também hemofílicos, provocando uma deficiência do sistema imune, de forma 

incisiva (AOKI, 2001). 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foi descrita pela 

primeira vez, em 1981, entre homossexuais masculinos nos EUA, provocando uma 

maior intolerância e preconceito em relação a essa população, tendo inicialmente 

denominações como “peste gay” pela imprensa e Gay Related Immuno Deficiency: 

imunodeficiência ligada à homossexualidade (GRID) pelo Centers for Disease 

Control (CDC) (AOKI, 2001; MONTAGNIER, 1995). 

Em 1983, o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), foi identificado. 

Portanto, a partir de 1980 pôde-se considerar a ocorrência de uma grande 

disseminação do HIV em outros continentes do mundo, surgindo também entre 

homens e mulheres com múltiplos parceiros sexuais, em homossexuais e bissexuais 

(AOKI, 2001). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1993, a infecção 

pelo HIV foi considerada pandemia, passando a ser uma das principais causas de 

morte em crianças e adultos. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2004), entre 1980 e 2003, foram 

notificados 310.310 casos de AIDS no Brasil e uma estimativa de 600.000 

portadores do vírus HIV (incluindo os casos da doença já manifestada e excluindo os 
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óbitos). A previsão do Banco Mundial na década de 80 para o ano de 2000 era a 

infecção pelo HIV de 1,2 milhão de brasileiros. 

Segundo o Ministério da Saúde (2004), ocorreu uma desaceleração da 

epidemia, apontando uma redução de 26% no número de casos registrados, ou seja, 

de 30 mil casos novos em 1988 para 22mil em 2003. Porém, a desaceleração não 

está ocorrendo da mesma forma na região Sul, já que nos estados desta região 

concentram-se 49.970 casos de AIDS, superando a região Sudeste desde 2001.  

Nestas regiões encontram-se 84,8% dos casos de AIDS do país.  

Desde 1999, a taxa de mortalidade no Brasil, vem mostrando uma 

tendência de estabilização, com média de 6,3 óbitos por 100 mil habitantes nos 

últimos 3 anos. Essa tendência começou a apresentar queda expressiva a partir de 

1996, quando o governo passou a distribuir os medicamentos anti-retrovirais 

gratuitamente através do Sistema Único de Saúde (SUS), (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004). 

Segundo o Programa DST/AIDS da Secretaria de Saúde de Ribeirão 

Preto-SP (2004), o primeiro caso de AIDS na região do município ocorreu em 1984, 

sendo registrado oficialmente em 1986. A partir de 1987 a coleta sistematizada dos 

dados referentes a AIDS na região passou a ser registrada oficialmente, pelos 

serviços públicos de saúde e, atualmente, Ribeirão Preto ocupa o 6º lugar em 

coeficiente de incidência no Brasil e o terceiro lugar no Estado de São Paulo 

(SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO, 2004). 

Desde 1991, vem crescendo a proporção de mulheres infectadas pelo 

HIV, constatada na redução da razão de sexo que atingia 24:1 em 1985, 3:1 entre 

1993 e 1996, e 2:1 a partir de 1997, sendo que no grupo etário de 15 a 19 anos, a 
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partir de 1996 a razão tornou-se 1:1 (VERMELHO; SILVA; COSTA, 2004). Pode-se 

considerar a “feminização” da epidemia, o que implica em um aumento substancial 

do número de crianças atingidas (VERMELHO; SILVA; COSTA, 2004).  

A ocorrência relacionada ao aumento crescente de mulheres infectadas 

através da transmissão heterossexual nos últimos anos, possivelmente não era 

esperada e tão pouco discutida já que inicialmente foi considerada uma doença gay 

e as autoridades de saúde pública se ocuparam intensamente com os "grupos de 

risco" (homossexuais, hemofílicos e usuários de drogas injetáveis). 

Além disso, supõe-se que as campanhas de prevenção da AIDS no 

Brasil não têm atingido de forma eficaz às mulheres, pois a incidência de casos 

novos da doença tem estabilizado, porém a proporção de mulheres em relação aos 

homens infectados vem aumentando significativamente. 

O número de gestantes infectadas pelo HIV em 2001, de acordo com o 

Ministério da Saúde (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO ANO XII, nº 02, março a maio de 

1999) foi de 12.898 casos, isto é, 0,4% do total de gestantes do Brasil.  

No município de Ribeirão Preto, no ano de 2003, nasceram 7638 

crianças, destas, 50 eram filhas de mães soropositivas para o HIV, ou seja, 0,65% 

dos nascimentos, sendo que houve um parto gemelar (NEVES et al., 2004). 

O nível de escolaridade, considerado um indicador da situação sócio-

econômica, revela um perfil de empobrecimento crescente da população acometida 

pela AIDS, influenciando o contexto em que se dá a transmissão materno-infantil do 

HIV no Brasil (VERMELHO; SILVA; COSTA, 2004).  

Outra observação importante é que além do risco de transmissão 

materno-infantil, as mães e gestantes portadoras do HIV encontram-se mais 
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suscetíveis ao óbito, portanto, os filhos de mães soropositivas, mesmo quando não 

infectados são atingidos pela epidemia obtendo outros prejuízos.  

Em 1996 a AIDS foi considerada a quarta causa de óbito no grupo de 

pessoas de 20 a 49 anos e foi realizada uma estimativa do número de órfãos 

decorrentes da AIDS materna entre 1978 e 1999, apontando para um total de 29.929 

casos no Brasil, sendo que, apenas na região Sudeste foram encontrados 19.722 

casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

 

1.2 SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA NA INFÂNCIA 

 

De acordo com CDC, a definição clínica para fins epidemiológicos de 

AIDS infantil, é semelhante àquela do adulto, ou seja, imunodeficiência inexplicada, 

caracterizada pela presença de infecções oportunísticas, Sarcoma de Kaposi, 

linfoma não-Hogkin ou linfoma primário. São considerados casos de AIDS infantil 

aqueles que ocorrem em crianças menores de 13 anos de idade (DINIZ; VAZ, 1991). 

Existem três formas de transmissão materno-infantil (transmissão 

vertical) do HIV, entre elas: intra-útero (durante a gestação, através da circulação 

materna), intraparto (durante o parto, por aspiração de sangue ou outras secreções 

contaminadas) e pós-parto e (durante o aleitamento materno) (MUSSI-PINHATA; 

YAMAMOTO, 1999). Segundo o Ministério Da Saúde (2004), cerca de 65% dos 

casos de transmissão vertical ocorre durante o trabalho de parto e no parto 

propriamente dito e os 35% restantes ocorrem intra-útero, principalmente nas últimas 

semanas de gestação e através do aleitamento materno.  
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O primeiro caso de AIDS infantil descrito no Brasil foi em 1983, sendo 

que desta data até 2001 foram notificados 7.314 casos, em que 6.000 casos foram 

por transmissão perinatal, ou seja, mais de 80% dos casos ocorreram por 

transmissão vertical (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Os autores Diniz e Vaz (1991) afirmam que a AIDS é uma doença de 

crianças de idade precoce, ou seja, a maior parte das crianças infectadas por 

transmissão vertical, apresentam as manifestações clínicas e sociais da doença em 

seus primeiros anos de vida. 

As alterações clínicas mais encontradas em crianças com AIDS são: 

ganho de peso e crescimento insuficientes, pneumonite intersticial crônica, 

hepatoesplenomegalia, adenopatia difusa, baixo peso ao nascimento, diarréia 

crônica, trombocitopenia, eczema, otite média recorrente, intumescimento crônico 

das parótidas, infecções oportunísticas e comprometimentos neurológicos de graus 

variados (convulsões, microcefalia, déficits cognitivos, alterações do trato piramidal, 

retardo no desenvolvimento neuropsicomotor) (DINIZ; VAZ, 1991). 

Portanto, por ser uma doença de idade precoce e as manifestações 

clínicas surgirem muitas vezes logo após o nascimento, as crianças passam por 

extensos tratamentos em hospitais, vivenciando uma privação social, normalmente 

associada a experiências traumáticas e dolorosas que podem contribuir para um 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, além de depressão, apatia, alterações 

no sono e apetite e dificuldades de aprendizagem. 

Além disso, os aspectos sociais envolvidos na problemática de algumas 

crianças portadoras do HIV/AIDS, devem ser ressaltados como importantes fatores 

que podem influenciar o desenvolvimento global, entre eles: pais impossibilitados de 
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cuidarem de seus filhos devido situação econômica e/ou de saúde, separação de 

irmãos, situação de orfandade, institucionalização, reclusão penitenciária dos pais, 

stress familiar (ARTIGIANI, 1997; LEMES et al., 2000).   

 

1.3 DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR 

 

Gesell (1999), afirma que o desenvolvimento é um processo contínuo 

que avança fase após fase e em cada uma delas a criança obtém novas aquisições 

que lhe garantirão uma maior maturidade. O grau de maturidade está relacionado ao 

tempo que uma criança leva para se desenvolver. Após centenas de estudos com 

bebês e crianças pequenas normais, como atesta Gesell (1999), para cada idade foi 

possível definir as características de comportamento, ou seja, marcos do 

desenvolvimento com uma seqüência fixa. Essa seqüência é fixa, porém o ritmo do 

desenvolvimento varia de criança para criança, o que permite estabelecer limites de 

normalidade e idade mínima e máxima em que cada marco do desenvolvimento 

pode ser observado.  

O desenvolvimento é particular a cada criança, pois é influenciado por 

fatores intrínsecos, como a herança genética e o sistema neuroendócrino; e por 

fatores extrínsecos, como dieta, estimulação biopsicossocial e ambiental.  

Além da seqüência e ritmo, o desenvolvimento também segue duas 

direções: céfalo-caudal e próximo-distal (GESELL,1999, SILVA; CORRÊA; 

ROMAININI, 1998). 

Segundo Gesell (2000), o termo “comportamento” é conveniente para 

todas as reações da criança, sejam elas reflexas, voluntárias, espontâneas e 
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aprendidas, sendo o desenvolvimento um processo de padronização que 

compreende cinco campos do comportamento, cada qual representando um aspecto 

diferente do crescimento. Os cinco campos principais são: 

• Comportamento adaptativo: precursor da inteligência 

posterior, que utiliza a experiência prévia para solução de novos problemas. 

• Comportamento motor grosseiro: controle dos movimentos 

grosseiros do corpo (reações posturais, equilíbrio da cabeça, sentar, ficar de pé, 

engatinhar e andar). 

• Comportamento motor delicado: controle dos movimentos 

mais finos do corpo (uso das mãos e dos dedos na aproximação preensória do 

objeto e nos gestos de pegá-lo e manipulá-lo). 

• Comportamento de linguagem: todos os meios de 

comunicação (percepção, compreensão e expressão), seja através de gestos, de 

vocalizações e de palavras.  

• Comportamento pessoal-social – habilidades e atitudes 

pessoais da criança frente a seu meio sociocultural. 

Quando a criança não é capaz de realizar as tarefas típicas de sua 

idade cronológica, comprometendo uma ou mais das áreas citadas acima, é 

considerada portadora de um atraso de desenvolvimento (CLANCY; CLARK, 1990 

apud BALOUËFF, 2002 p.536).   

De acordo com Tijossem (1976 apud BALOUËFF 2002, p.536), as 

crianças podem apresentar risco para o atraso de desenvolvimento por diferentes 

motivos, entre eles: 
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•  risco estabelecido: desenvolvimento atípico, precoce 

evidenciação, relacionado a deficiências de desenvolvimento diagnosticadas e com 

etiologia conhecida, como defeitos cromossomiais, estruturais ou metabólicos. São 

exemplos: crianças com Síndrome de Down, espinha bífida ou comprometimento 

visual. 

•  risco biológico: apresentam uma probabilidade aumentada de 

atraso de desenvolvimento ou desenvolvimento atípico, causada por fatores de 

saúde iniciais que afetam o cérebro e o curso do desenvolvimento, como 

prematuridade, baixo peso ao nascimento, desnutrição, síndrome do alcoolismo 

fetal, entre outros. 

•  risco ambiental: podem apresentar desvios do desenvolvimento 

secundários às experiências de privação de vida social  e estímulos adequados à 

faixa etária, como crianças em condições de pobreza, crianças com pais que 

apresentem alguma doença, crianças hospitalizadas por longo tempo, entre outros.  

Os riscos citados, nas diferentes categorias podem somar-se e quanto 

maior o número de riscos oferecidos à criança, maior a possibilidade de atraso no 

desenvolvimento.  

De acordo com Martins et al. (2004), existem vários fatores de risco na 

literatura que associam a qualidade do ambiente e o desenvolvimento psicológico 

infantil, entre eles: baixo peso ao nascer, desnutrição, baixa renda familiar, baixa 

escolaridade dos pais, pais adolescentes, mães solteiras, ausência do pai, 

depressão materna, problemas psiquiátricos dos pais e famílias muito numerosas. 

Em um estudo, realizado com 630 crianças no Rio Grande do Sul, 

Martins et al. (2004), procuraram identificar fatores de risco para o desenvolvimento 
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associados à qualidade do ambiente. Foram encontrados oito fatores de risco, são 

eles: baixa renda familiar, baixa escolaridade materna, sexo masculino, casas com 

mais de sete residentes, número de irmãos maior ou igual a quatro, uso de tabaco 

na gestação, crianças que dormem na cama dos pais aos 4 anos e mães com 

presença de transtornos psiquiátricos. 

Tarasiewicz (1997), aponta alguns fatores de risco nas diferentes fases 

do desenvolvimento, nos quais seria importante a avaliação da criança pelo 

terapeuta ocupacional. No primeiro ano de vida, são eles: pré-maturidade, pós-

maturidade, alterações genéticas, anoxia neonatal, erros inatos no metabolismo, 

alterações embriogenéticas em conseqüência de infecções, agressões ou 

intoxicações intra-uterinas, como rubéola, toxoplasmose, radiações, ingestão de 

medicamentos ou drogas, ou ainda alcoolismo da mãe e mães diabéticas ou 

epiléticas. Após o primeiro ano de vida são citados os seguintes fatores: deficiências 

visual e auditiva, autismo ou psicose, artrite reumatóide juvenil, distrofia muscular 

progressiva, desnutrição grave e severas privações ambientais. Já em crianças com 

mais idade os fatores são: pós-meningite, pós-encefalite, pós-trauma com seqüelas 

motoras ou neurológicas. 

Ainda segundo Tarasiewicz (1997), todo recém-nascido de alto risco 

deveria ser submetido a uma avaliação neurológica, além da aplicação de uma 

escala de desenvolvimento. Há várias escalas e testes possíveis de serem usados 

com bebês e cada um deles avalia o desempenho do bebê utilizando diferentes 

linguagens. 

De acordo com Needlman (2000), não existe um teste de triagem para 

o desenvolvimento que seja ideal, pois todos possuem limitações. Um dos testes 
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que vem sendo utilizado e pesquisado com freqüência é o Denver. Este teste deve 

ser considerado teste de triagem e não teste diagnóstico (SILVA; CORRÊA; 

ROMAININI, 1998). Segundo Rezende et al. (2003), o teste tem sido utilizado por 

vários profissionais da área da saúde em nosso país e Pedromônico (2002) afirma 

que a versão II vem sendo aplicada em diferentes projetos de investigação em vários 

centros universitários. De acordo com Halpern et al. (2002), trata-se de um teste que 

permite fácil treinamento e administração rápida, razão pelo qual optou-se utilizar o 

Teste de Triagem de Denver II neste estudo. 

 

1.4  A INFLUÊNCIA DA AIDS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

De acordo com Ferrigno (1997), o desenvolvimento humano em suas 

diferentes etapas é um processo contínuo, onde acontecem conquistas, 

transformações e autoconhecimento. Porém quando considerados como aspectos 

do desenvolvimento humano, o motor, o intelectual, o afetivo-emocional, o social, e 

também os fatores que influenciam esse desenvolvimento tais como, 

hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica e meio, há uma 

grande possibilidade de ocorrerem déficits e interrupções em diferentes graus e em 

diferentes áreas. 

Além disso, o desenvolvimento é um processo cumulativo que agrega 

todas as experiências vividas pelo indivíduo, sendo as primeiras experiências as que 

mais influenciam os comportamentos posteriores (KUDO; PIERRI,1997) . 

Pesquisas realizadas por autores, tais como Coplan et al. (1998), Bruck 

et al. (2001) e Blanchette et al. (2001) constataram que crianças portadoras do vírus 
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HIV apresentam mais freqüentemente atrasos psicomotor, mental e de linguagem. 

Lemes et al. (2000), também demonstraram e enfatizaram os casos de crianças, 

filhos de mães soropositivas para o HIV, não infectados, que apresentaram atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor.  

As crianças infectadas pelo vírus HIV estão expostas a riscos biológico, 

ambiental e estabelecido, sendo que o atraso no desenvolvimento ou a regressão de 

ganhos adquiridos são critérios de classificação da AIDS (CONNOR; HO, 1994). Já 

entre as crianças não infectadas, filhas de mães soropositivas para o HIV, a 

exposição a estes riscos, se presentes, encontram-se em menor intensidade. 

Além dos fatores de risco já apontados anteriormente, pode-se inferir 

que existem alguns fatores próprios desta população, que contribuem para que filhos 

não infectados de mães HIV positivas apresentem atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor.  

Primeiramente, é possível que as gestantes portadoras do HIV passem 

por momentos de ansiedade durante a gravidez, pois apesar do tratamento 

profilático realizado durante a gestação, para prevenir que o bebê não se contamine, 

ainda existe a possibilidade de que isso ocorra, implicando em uma alta expectativa 

por parte da mãe, muitas vezes acompanhada de culpa. 

De acordo com Mussi-Pinhata e Yamamoto (1999), antes da instituição 

de medidas de prevenção, as taxas de transmissão vertical do HIV variavam entre 

14% a 40%, sendo mais baixas (14-32%) nos países desenvolvidos e mais elevadas 

(40%) no continente africano. De acordo com as autoras, no Estado de São Paulo 

um estudo multicêntrico mostrou taxa de transmissão vertical de 16% (13%a 20%). 
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Outro fator a ser considerado é que após o nascimento, as mães 

soropositivas são orientadas a substituírem o aleitamento materno pelo leite artificial 

ou humano pasteurizado (encontrado nos bancos de leite) de acordo com as normas 

do Consenso Nacional - DST/AIDS na prevenção da transmissão vertical do HIV 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Apesar da orientação vir de encontro ao desejo da 

mãe de que seu filho não seja contaminado pelo vírus, é importante considerar a 

possibilidade de ocorrer frustração em algumas mães ou mesmo comprometimento 

do vínculo mãe-criança. 

Segundo Ricco et al. (1988), nos primeiros meses de vida, o bebê é 

bastante vulnerável às condições ambientais adversas. Nesse período, a criança 

passa por várias mudanças adaptativas à vida extra-útero, entre as quais, mudanças 

fisiológicas, imunológicas e psicológicas. “A natureza coloca como protetor contra 

essa vulnerabilidade e como garantia de desenvolvimento ideal, o aleitamento 

materno” (RICCO et al, 1988), que é superior às outras formas artificiais de 

aleitamento. 

De acordo com o trabalho de Halpern et al. (2002), crianças que nunca 

mamaram tiveram um risco 88% maior do que as que mamaram mais de seis 

meses, de apresentar suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. No 

entanto, alguns autores como Gale e Martyn (1996) e Feldman e Feldman (1996) 

discordam de que as vantagens do aleitamento materno estejam apenas 

relacionadas às propriedades nutricionais do leite e atribuem maior importância à 

qualidade do ambiente e ao afeto envolvido na relação. 

Além disso, deve-se observar o aspecto social da infecção. Segundo 

estudo realizado por Neves et al. (2003), no município de Ribeirão Preto, há uma 
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tendência da epidemia se acentuar nas camadas sociais menos favorecidas, com 

menos escolaridade e número de filhos acima da média. Essas condições e a falta 

de acesso a informações podem impedir estímulos adequados às crianças para 

prevenção de atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. 

Como afirmam Martins et al. (2004), “a renda familiar é determinante 

para a qualidade de vida das famílias quanto ao acesso à saúde, educação, 

alimentação e habitação entre outros”.  Ainda de acordo com o mesmo autor, não se 

pode inferir o potencial estimulador do ambiente familiar somente pela classe social 

da qual fazem parte, no entanto pode-se supor que mães com mais escolaridade, 

tiveram mais acesso a informações sobre desenvolvimento infantil e 

conseqüentemente possuem mais subsídios para a estimularem seus filhos.  

Somando a questão da vulnerabilidade ao ambiente, a diminuição da 

proteção através da não amamentação e o empobrecimento da população 

acometida pelo HIV, tem-se um quadro de crianças expostas a riscos biológicos e 

ambientais (Tijossem, 1976 apud Balouëff, 2002, p. 536), que poderão apresentar 

alterações no desenvolvimento.  De acordo com Pedromônico (2002), a pluralidade 

de riscos pode contribuir para um aumento dos atrasos ou desvios no 

desenvolvimento. 

É importante lembrar que a estimulação não deixa de ser realizada 

apenas quando a mãe encontra-se desinformada ou sua condição social a impede 

de estar em contato com o filho o tempo necessário para estimulá-lo. A ausência da 

estimulação também pode ocorrer nos casos de mães que se encontram debilitadas 

física e emocionalmente decorrentes de alguma doença ou quando as crianças são 

institucionalizadas devido à orfandade ou outros fatores.  
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Em ambos os casos, a privação de estímulos torna-se inevitável. Nas 

casas de apoio, normalmente as crianças recebem menos estímulos que necessário, 

devido a grande concentração de crianças e pouco número de funcionários, além 

disso, há um grande prejuízo na formação da identidade da criança que vive 

coletivamente, sem referenciais fixos que servirão como modelos para o 

desenvolvimento emocional. 

Hirschheimer et al. (2001), assegura que a estimulação precoce numa 

criança biológica ou ambientalmente vulnerável visa prevenir intercorrências em seu 

desenvolvimento global, auxiliando a criança a ampliar sua possibilidade de ação. 

Portanto, como afirma Pedromônico (2002), as condições biológicas e 

sociais vivenciadas por uma criança constituem-se como mecanismos de proteção 

para o desenvolvimento típico e um único indicador de risco biológico ou social não 

é suficiente para determinar o prognóstico do processo do desenvolvimento. 

 

1.5  A TERAPIA OCUPACIONAL COMO PRÁTICA DE INTERVENÇÃO CLÍNICA 

 

“Terapia ocupacional é a arte e a ciência de ajudar pessoas a 

realizarem as atividades diárias que são importantes para elas, apesar de 

debilidades, incapacidades ou deficiências”. “Ocupação” em terapia ocupacional não 

se refere simplesmente a profissões ou treinamentos profissionais, mas sim, a todas 

as atividades que ocupam o tempo das pessoas e dão sentido às suas vidas (AOTA, 

1994 apud NEISTADT; CREPEAU, 2002).  

No tratamento de terapia ocupacional as atividades são utilizadas 

como recurso técnico, no qual se estabelece uma relação triádica: terapeuta-
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atividade-paciente. Dentre as atividades utilizadas podemos citar: atividades lúdicas, 

artesanais, plásticas, corporais, profissionalizantes, psicopedagógicas, entre outras.  

O terapeuta ocupacional pode ainda utilizar como recursos adaptações 

ou modificações no ambiente, que tornem o desempenho funcional mais eficiente, 

ou usar métodos de estimulação e remediação, visando desenvolver habilidades 

básicas, que são essenciais para as atividades diárias (LAMBERTUCI; 

MAGALHÃES, 2002). 

Assim, a terapia ocupacional tem um vasto instrumental de trabalho 

capaz de promover, prevenir e intervir em todos os ciclos do desenvolvimento 

humano. 

Hirschheimer et al. (2001) e Lambertuci e Magalhães (2002), 

concordam que o trabalho do terapeuta ocupacional com crianças é voltado para o 

brincar, para que ela desenvolva habilidades sensoriais, cognitivas, motoras e 

sociais, aprenda sobre si mesma e sobre o mundo e se torne o mais independente 

possível nas suas atividades diárias, integrando-se nas tarefas e rotinas típicas de 

sua família ou cultura. 

Os serviços de terapia ocupacional em pediatria englobam toda gama 

de cuidados, desde o cuidado agudo, clinicamente focalizado nas crianças com 

AIDS, até serviços comunitários em escolas e nas casas das crianças. A terapia 

ocupacional também enfoca os cuidados de tratamento centrados na família da 

criança, já que a intervenção depende, muitas vezes, da contribuição familiar para 

que ocorra sucesso terapêutico. 

De acordo com Pierce (2002), os terapeutas ocupacionais em pediatria 

tratam de crianças em situações de risco para atraso no desenvolvimento, no 
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entanto além da terapêutica empregada à criança deve-se considerar a 

possibilidade de uma condição familiar tumultuada. O stress familiar pode afetar o 

desenvolvimento da criança, assim como diferentes situações de stress na vida da 

criança podem afetar seus pais, formando-se então um ciclo vicioso (MATSUKURA 

et al., 2000).  Considerando a idéia proposta, supõ-se que a AIDS seja um fator de 

stress para a família, colaborando para possíveis atrasos no desenvolvimento dos 

filhos, assim como a presença de um atraso no desenvolvimento dos filhos pode 

acentuar o stress vivenciado pela família.  

No município de Ribeirão Preto o Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina (HCFMRP-USP) é referência para nascimento de crianças cujas mães 

são soropositivas para o HIV. Após o parto, as crianças fazem seguimento 

ambulatorial até 18 meses de idade no Ambulatório de Moléstias Infecciosas do 

Berçário (AMIB), até que seja definido o estado de infectado ou não pelo HIV. Entre 

estas crianças surgiram casos de filhos de mães soropositivas, não infectados, que 

através da avaliação da terapia ocupacional, apresentaram atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor, como descrito na literatura por Lemes et al. 

(2000).  

Decorrentes a isso surgem algumas questões acerca do tema, tais 

como: O fato de ser filho de mãe soropositiva pode ser um fator de risco para o 

desenvolvimento da criança? Todas as crianças filhas de mães soropositivas devem 

passar por um tratamento preventivo como a estimulação precoce? Qual deve ser a 

contribuição da terapia ocupacional para o caso dessas crianças? 

Em busca bibliográfica realizada pelas bases de dados LILACS e 

MEDLINE, foram encontrados alguns trabalhos comparando o desenvolvimento de 
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crianças filhas de mães soropositivas para o HIV, não infectadas, com o 

desenvolvimento de crianças portadoras do HIV, tais como: Aylward et al. (1992), 

Blanchette et al. (2001), Bruck et al. (2001), Chase et al. (1995, 2000), Coplan et al. 

(1998), Gay et al. (1995), Gontijo et al. (2001), Knight et al. (2000), Martins et al. 

(2000), Nozyce et al. (1994) e Pollack et al. (1996). Nestes trabalhos, as crianças 

infectadas pelo HIV, apresentaram atrasos no desenvolvimento mais importantes 

que as crianças sororevertidas e, Lemes et al. (2000) afirmam que crianças filhas de 

mães soropositivas (infectadas e não infectadas) apresentam mais atrasos no 

desenvolvimento quando comparadas com crianças não expostas ao vírus HIV. 

Este tema é de muito interesse para o terapeuta ocupacional já que, 

identificada a necessidade de intervenção com crianças filhas de mães 

soropositivas para o HIV poderão ser estabelecidas novas condutas junto à equipe 

multidisciplinar, para trazer benefícios a estas crianças e familiares. No entanto, se 

faz necessária a reflexão sobre o papel do terapeuta ocupacional com esta 

população, pois em pesquisa bibliográfica realizada, nenhum trabalho de 

intervenção semelhante a este foi encontrado. Esta reflexão deve basear-se não 

apenas nas abordagens teóricas sobre a atuação do terapeuta ocupacional frente à 

população pediátrica, mas, principalmente, nas necessidades encontradas a partir 

da realidade da clientela estudada. 
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2 OBJETIVOS 

 

 



 34 

 

 

Este trabalho teve como objetivos: 

• Comparar o desenvolvimento neuropsicomotor entre crianças 

não infectadas, filhas de mães soropositivas para o HIV, com 

crianças filhas de mães soronegativas para o HIV; 

• Identificar fatores para atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor de crianças não infectadas, filhas de mães 

portadoras do vírus HIV; 

• Refletir sobre a necessidade de intervenção pela terapia 

ocupacional. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo quantitativo, tipo caso controle, utilizando-se 

teste de triagem do desenvolvimento neuropsicomotor em grupos de lactentes com 

três idades diferentes, 3 meses, 8 meses e 18 meses. 

Os indivíduos foram avaliados utilizando-se o Teste de Triagem de 

Desenvolvimento de Denver II, classificando quem apresenta risco ou não para 

atraso no desenvolvimento. 

 

3.1 LOCAL 

 

Os dados foram coletados no Ambulatório de Moléstias Infecciosas do 

Berçário (AMIB), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo e na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro 

Ipiranga no município de Ribeirão Preto, ligada ao Centro de Saúde Escola (CSE). 

As crianças foram avaliadas no dia da consulta médica de rotina, sem apresentarem 

intercorrências clínicas e nas idades estabelecidas previamente, sendo que cada 

indivíduo participou somente uma vez do estudo. 

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

Foram estudadas, transversalmente, 45 crianças não infectadas, filhas 

de mães soropositivas para o HIV, comparando-as com crianças filhas de mães 

soronegativas, nas mesmas idades. 

Após consentimento formal por escrito dos pais ou responsável 

(ANEXO C), as crianças filhas de mães soropositivas participantes do estudo foram 
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selecionadas no AMIB com as idades de 3, 8 e 18 meses de ambos os sexos, 

apresentando duas amostras negativas para o HIV, através dos seguintes exames: 

cultivo do vírus e detecção de RNA ou DNA viral. 

As crianças filhas de mães soronegativas foram selecionadas na UBS 

do município de Ribeirão Preto, após consentimento formal por escrito dos pais ou 

responsável (ANEXO B), nas mesmas idades. Foram incluídas apenas crianças 

cujas mães tiveram sua sorologia para HIV negativa, realizada no pré-natal ou parto. 

Como forma de controlar possíveis fatores de confusão, em ambos os 

grupos, foram incluídas crianças com peso acima de 2500g e tempo de gestação 

acima de 37 semanas. Aquelas que apresentaram intercorrências com risco de 

interferência no desenvolvimento, tais como: infecção pelo HIV, outras infecções, 

doenças neurológicas, doenças metabólicas, desnutrição protéico calórica, 

malformações, intercorrências durante o parto e no período neonatal, internação 

prolongada e institucionalização não foram incluídas.  

 

3.3  INSTRUMENTOS 

 

Foi aplicado um questionário contendo as seguintes informações: peso 

da criança ao nascimento, tempo de gestação, intercorrências no período neonatal e 

parto, uso de medicação pela criança, ocorrência de internação da criança, presença 

de aleitamento materno, cuidadores da criança, ocorrência de institucionalização, 

idade materna, grau de escolaridade materna, número de irmãos, número de 

moradores na casa, trabalho materno, renda familiar, forma de contaminação da 

mãe (somente para as positivas), doença na família, saúde materna, utilização 
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materna de bebidas alcoólicas, tabaco e/ou drogas ilícitas. No ANEXO D encontra-

se o questionário. 

Para detecção de risco para atraso no desenvolvimento foi utilizado o 

Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (FRANKENBURG et al., 1990). 

No ANEXO E encontra-se o Teste de Denver II. 

O Denver Developmental Screening Test (DDST) foi elaborado em 

1967 com a finalidade de triar problemas no desenvolvimento. Ele foi adaptado e 

estandardizado em mais de 12 países e utilizado para triar mais de 50 milhões de 

crianças por todo o mundo (FRANKENBURG et al. 1990). 

Em 1992 foi publicada uma nova revisão e repadronização do teste, ou 

seja, o Denver II, com as seguintes diferenças: 86% de aumento em itens de 

linguagem, articulação de 2 itens, uma nova escala de idade, uma nova categoria de 

interpretação de itens para identificar atrasos mais discretos, uma escala de 

avaliação de comportamento e novo material de treinamento (FRANKENBURG et 

al., 1992). 

O teste de Triagem de Denver II pode ser aplicado em crianças desde o 

nascimento até 6 anos de idade e é composto por 125 itens, distribuídos em 4 áreas 

do desenvolvimento: a) Pessoal-Social: aspectos da sociabilidade da criança dentro 

e fora do ambiente familiar; b) Motor Fino Adaptativo: coordenação visuo-manual, 

manipulação de pequenos objetos; c) Linguagem: emissão de som, capacidade de 

reconhecer, entender e usar a linguagem e d) Motor Grosseiro: controle motor 

corporal, sentar, caminhar, pular e os demais movimentos realizados pela 

musculatura ampla. Alguns itens são aplicados através da observação da criança ao 

ser solicitado realizar determinadas tarefas e, outros através do relato de mães ou 
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cuidadores da criança. (FRANKENBURG et al., 1990; HALPERN et al., 2002, 

REZENDE et al., 2003). 

O formulário de aplicação utilizado neste estudo foi traduzido e 

formatado por Pedromônico, Bragato, Strobilius (1999).  

 

3.4  APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

 

A pesquisadora treinou previamente a administração de Denver II 

através da metodologia estabelecida no manual de treinamento do teste original 

(FRANKENBURG et al. 1990). O material utilizado para a aplicação do teste foi 

reproduzido a partir do kit original que acompanha o manual de instruções, sendo 

eles: 1 pompom de lã vermelho de 10 cm de diâmetro; 1 chocalho de cabo estreito; 1 

sino pequeno; 1 bola de tênis; 1 pequeno pote plástico transparente com abertura 

estreita; uvas-passa; 10 cubos de madeira de 2,5 cm nas cores vermelho, amarelo, 

laranja, azul e verde; 1 caneca plástica, com asa; 1 boneca plástica com uma 

mamadeira; 1 lápis vermelho; papel em branco; folha contendo 5 desenhos (menino, 

cachorro, cavalo, gato e pássaro); folha contendo 4 formas geométricas e folha de 

aplicação do teste (Figura 1). 
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Figura 1 - Materiais utilizados para a aplicação do teste de Denver II  

 
 

 

Cada item aplicado foi classificado como: 

• Passou: quando a criança realizou a tarefa ou o cuidador relatou 

que ela o faz (desde que o item permitisse); 

• Falhou: quando a criança não conseguiu realizar a tarefa ou o 

cuidador relatou que ela não é capaz de fazê-lo (desde que o 

item permitisse); 

• Não observado: quando a criança não teve oportunidade de 

realizar a tarefa devido a restrições dos cuidadores ou por outras 

razões (esta marcação só foi utilizada nos itens que permitiram a 

pontuação através do relato do cuidador); 
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• Recusa: quando a criança recusou-se a cumprir a tarefa e não 

era permitido considerar o relato do cuidador. 

Para a realização da avaliação, são tomados como referenciais os 

percentis 25 a 90. A interpretação do teste foi realizada a partir das orientações do 

manual de treinamento. 

• Normal: quando a criança passou em um item que foi cortado 

pela linha da idade, quando ela falhou ou recusou-se a realizar 

um item que estava completamente à direita da linha da idade. 

• Cuidado: quando a criança falhou ou recusou-se a realizar um 

item pelo qual a linha da idade cruza entre 75 e 90%. 

• Atraso: quando a criança falhou ou recusou-se a realizar um item 

que está totalmente à esquerda da linha da idade. 

A interpretação do teste também foi baseada nas instruções do manual 

de treinamento. 

• Normal: nenhum atraso e no máximo 1 cuidado 

• Risco: 2 ou mais cuidados e/ou 1 ou mais atrasos 

• Não testável: marcações de recusa-se em 1 ou mais itens com a 

linha da idade completamente à direita ou em mais que 1 item 

com a linha da idade na área de 75% - 90%. 

 

3.5. PROCEDIMENTOS 

 

Após cuidadosa explanação verbal dos objetivos e procedimentos 

utilizados no estudo, leitura do resumo do trabalho, leitura do termo de 
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consentimento (ANEXOS B e C) e obtenção da autorização formal dos pais ou 

responsáveis legais, deu-se início à coleta de dados, através da aplicação do 

questionário. 

Antes da aplicação do teste foi verificado se a criança apresentava 

algum fator que pudesse interferir no resultado, tais como: fome, sono, medo, dor, 

febre, fadiga. Caso a criança apresentasse algum deles era excluída do trabalho. 

Em seguida foi aplicado o teste de Denver II que indicou 

desenvolvimento adequado ou risco para atraso no desenvolvimento. 

Todas as mães e cuidadores foram imediatamente informadas sobre o 

resultado do teste e receberam informações sobre como estimular o 

desenvolvimento neuropsicomotor da criança em casa.  

As crianças que apresentaram risco para atraso no desenvolvimento 

foram encaminhadas à avaliação médica, ao atendimento de terapia ocupacional e 

também à triagem multiprofissional (fisioterapia e fonoaudiologia). 

Não houve recusa à participação entre os sujeitos selecionados. Após a 

coleta dos dados, os resultados dos exames virológicos das crianças avaliadas 

foram verificados nos prontuários e apenas uma criança foi excluída por apresentar 

sorologia positiva para o HIV. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 



 44 

4.1 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Os resultados foram apresentados de maneira descritiva e analítica 

através de testes estatísticos apropriados. Para a comparação dos perfis nas tabelas 

de dupla entrada foi utilizado o Teste Exato de Fisher Monocaudal e para as demais, 

o Teste de Qui-Quadrado, com nível de significância de 5%.  

 

4.2 TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Foram estudadas 15 crianças em cada grupo, em cada idade, num total 

de 90 crianças. 
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5  RESULTADOS 



 46 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

5.1.1 IDADE MATERNA 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes à idade e 

condição sorológica maternas. 

 

Tabela 1 - Distribuição das idades maternas, segundo condição de soropositividade 

para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
Total Idade da 

mãe (anos) 
n % n % n % 

Até 20 2 4,44 9 20,00 11 12,22 
20|------24 9 20,00 7 15,56 16 17,78 
25|------29 15 33,33 10 22,22 25 27,78 
30|------34 11 24,44 12 26,67 23 25,56 
35 e mais 8 17,78 7 15,56 15 16,67 
TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 

 
Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (4 graus de liberdade) = 5,8147    

Probabilidade de ocorrência = 0,213 

 

As médias das idades das mães soropositivas e soronegativas foram 

de 28,98 e 27,18 anos, respectivamente. Apesar das mães com idade até 20 anos 

concentrarem-se no grupo das soronegativas, não houve diferença significativa entre 

eles através do Teste de Qui-Quadrado. 
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5.1.2 RENDA FAMILIAR 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes à renda 

familiar e condição sorológica materna. 

 

Tabela 2 - Distribuição da renda familiar, segundo condição de soropositividade das 

mães para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
Total Renda 

informada 
(R$) 

n % n % n % 

Sem renda 5 11,11 1 2,22 6 6,67 
Até 400 13 28,89 3 6,67 16 17,78 
400 a 599 9 20,00 9 20,00 18 20,00 
600 a 999 8 17,78 16 35,56 24 26,67 
1000 e mais 10 22,22 16 35,56 26 28,89 
TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 

 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (4 graus de liberdade) = 12,9679   

Probabilidade de ocorrência = 0,011 

 

No grupo de mães soronegativas há maior renda média, R$ 950, 09, 

enquanto apenas 1 mãe deste grupo não possui renda, 5 mães do grupo das 

soropositivas encontram-se nesta situação e a média de renda entre elas é de R$ 

782,85. A diferença encontrada entre os grupos através do Teste de Qui-Quadrado é 

significativa. 
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5.1. 3 SEXO DA CRIANÇA 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao sexo da 

criança e condição sorológica materna. 

 

Tabela 3 - Distribuição do sexo das crianças, segundo condição de soropositividade 

das mães para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
TOTAL Sexo da 

criança 
n % n % n % 

Feminino 25 55,56 24 53,33 49 54,44 
Masculino 20 44,44 21 46,67 41 45,56 
TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 

 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,500 

 

No grupo de mães soropositivas, das 45 crianças, 25 eram femininas e 

20 eram masculinas e no grupo de mães soronegativas, das 45 crianças 24 eram 

femininas e 21 eram masculinas. A diferença encontrada entre os grupos através do 

Teste Exato de Fisher Monocaudal não foi considerada significativa. 
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5.1.4 PESO DA CRIANÇA AO NASCER 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao peso da 

criança ao nascer e condição sorológica materna. 

 

Tabela 4 - Distribuição do peso ao nascimento das crianças segundo condição de 

soropositividade das mães para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
Total Peso da 

criança (g) 
n % n % n % 

Até 3000 19 42,22 10 22,22 29 32,22 
Acima de 
3000 

26 57,78 35 77,78 61 67,78 

TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 
 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,035 

 

O peso mais baixo encontrado entre as crianças foi de 2.510g no grupo 

de mães soropositivas e no grupo de mães soronegativas foi de 2.630g. A média de 

peso ao nascimento das crianças filhas de mães soropositivas foi de 3.133g, inferior 

à média de peso das crianças filhas de mães soronegativas, que obtiveram média de 

3.319g.  A diferença encontrada entre os grupos através do Teste Exato de Fisher 

Monocaudal é considerada significativa. 
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5.1.5 IDADE GESTACIONAL 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes à idade 

gestacional e condição sorológica materna. 

 

Tabela 5 - Distribuição do tempo de gestação segundo condição de soropositividade 

das mães para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
TOTAL 

Tempo de 
gestação 
(semanas) 

n % n % n % 
Até 37  6 13,33 1 2,22 7 7,78 
38 28 62,22 25 55,56 53 58,89 
39 e mais 11 24,44 19 42,22 30 33,33 
TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 

 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 5,8746    

Probabilidade de ocorrência = 0,053 

 

A idade gestacional variou entre 37 e 44 semanas, sendo que a média 

encontrada entre as mães soropositivas foi de 38,53 semanas e a média entre as 

mães soronegativas foi de 39,11 semanas. A diferença encontrada entre os grupos 

através do Teste de Qui-Quadrado não é significativa. 
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5.1.6 INSTRUÇÃO MATERNA 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao grau de 

instrução e condição sorológica maternos. 

 

Tabela 6 - Distribuição do grau de instrução materna, segundo condição de 

soropositividade para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
TOTAL Grau de 

instrução 
n % n % n % 

Nenhum 1 2,22 0 0,00 1 1,11 
Primário 32 71,11 24 53,33 56 62,22 
Secundário 10 22,22 20 44,44 30 33,33 
Universitário 2 4,44 1 2,22 3 3,33 
TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 

 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (3 graus de liberdade) =5,8095    

Probabilidade de ocorrência = 0,121 

 

Entre as mães soropositivas há apenas 1 participante não alfabetizada 

e 2 mães com nível superior, sendo que a maior parte das restantes tem o grau 

primário de instrução. Entre as soronegativas não há analfabetas, 3 possuem nível 

superior de ensino e a maior parte das restantes também tem o grau primário de 

instrução. Não foi encontrada diferença significativa entre os grupos através do 

Teste de Qui-Quadrado. 
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5.1.7 SETOR DE TRABALHO MATERNO 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao setor de 

trabalho e condição sorológica maternos. 

 

Tabela 7 - Distribuição do setor de trabalho das mães, segundo condição de 

soropositividade para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
TOTAL Setor de 

trabalho 
n % n % n % 

Não trabalha 32 71,11 34 75,56 66 73,33 
Serviços 9 20,00 6 13,33 15 16,67 
Doméstica 3 6,67 2 4,44 5 5,56 
Indústria 1 2,22 3 6,67 4 4,44 
TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 

 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (3 graus de liberdade) = 1,8606 

Probabilidade de ocorrência = 0,602 

 

Através do Teste Exato de Fisher não foi encontrada diferença 

significativa entre os grupos em relação ao setor de trabalho das mães, já que houve 

homogeneidade entre eles, pois grande porcentagem das mães não trabalha e a 

maioria das restantes trabalha em serviços gerais.   
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5.1. 8 HÁBITO MATERNO DE FUMAR   

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao hábito de 

fumar e condição sorológica maternos. 

 

Tabela 8 - Distribuição do hábito de fumar materno, segundo condição de 

soropositividade para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
TOTAL Hábito de 

fumar 
n % n % n % 

Nunca 26 57,78 31 68,89 57 63,33 
Durante a 
gestação 

11 24,44 5 11,11 16 17,78 

Interrompeu 
na gestação 

8 17,78 9 20,00 17 18,89 

TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 
 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 2,7474    

Probabilidade de ocorrência = 0,253 

 

Apesar de mais mães terem fumado durante a gestação no grupo das 

soropositivas, a diferença encontrada entre os grupos através do Teste de Qui-

Quadrado não foi significativa. 
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5.1. 9 HÁBITO MATERNO DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao hábito de 

ingestão de bebida alcoólica e condição sorológica maternos. 

 
Tabela 9 - Distribuição do hábito materno de ingestão de bebida alcoólica, segundo 

condição de soropositividade para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
TOTAL Hábito de 

beber 
n % n % n % 

Nunca 30 66,67 38 84,44 68 75,56 
Durante a 
gestação 

7 15,56 2 4,44 9 10,00 

Interrompeu 
na gestação 

8 17,78 5 11,11 13 14,44 

TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 
 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 4,4113    

Probabilidade de ocorrência = 0,110 

 

O hábito materno de ingestão de bebida alcoólica durante a gravidez foi 

mais encontrado entre as mães soropositivas e entre as soronegativas houve uma 

grande porcentagem de mães que nunca fez uso deste tipo de bebida. A diferença 

encontrada entre os grupos não foi significativa através do Teste de Qui-Quadrado.  
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5.1.10 HÁBITO MATERNO DE UTILIZAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao hábito de 

utilização de drogas ilícitas e condição sorológica maternos. 

 
Tabela 10 - Distribuição do hábito materno de utilização de drogas ilícitas, segundo 

condição de soropositividade para o HIV 

Condição sorológica materna 

soropositivas soronegativas 
TOTAL Uso de 

drogas 
n % n % n % 

Nunca 34 75,56 44 97,78 78 86,67 
Durante a 
gestação 

2 4,44 0 0,00 2 2,22 

Interrompeu 
na gestação 

9 20,00 1 2,22 10 11,11 

TOTAL 45 100,00 45 100,00 90 100,00 
 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 9,6821    

Probabilidade de ocorrência = 0,008 

 

Das 45 mães soropositivas, 34 nunca utilizaram drogas, 9 

interromperam na gestação e apenas 2 utilizaram na gestação, porém quando 

comparadas ao grupo das soronegativas, a diferença encontrada através do Teste 

de Qui-Quadrado foi significativa, pois destas 44 nunca utilizaram e apenas 1 

interrompeu na gestação. 
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5.2 RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao resultado 

da avaliação do desenvolvimento das crianças e condição sorológica materna. 

 

Tabela 11 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças, 

segundo condição de soropositividade das mães para o HIV 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Condição 
sorológica 
materna 

n % n % n % 
soropositivas 27 60,00 18 40,00 45 100,00 
soronegativas 35 77,78 10 22,22 45 100,00 
TOTAL 62 68,89 28 31,11 90 100,00 

 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,055 

 

No grupo de mães soropositivas 27 crianças tiveram o resultado do 

teste do desenvolvimento neuropsicomotor normal e 18 crianças apresentaram risco 

para atraso, enquanto 35 crianças filhas de mães soronegativas tiveram resultado 

normal e 10 crianças apresentaram risco para atraso. A diferença encontrada entre 

os grupos através do Teste Exato de Fisher Monocaudal não foi significativa. 
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5.2.1 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS COM 3 MESES 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao resultado 

da avaliação do desenvolvimento das crianças com 3 meses de idade e condição 

sorológica materna. 

   

Tabela 12 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

com 3 meses de idade, segundo condição de soropositividade das mães para o HIV 

 
Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

 
Condição 
sorológica 
materna 

n % n % n % 
soropositivas 6 40,00 9 60,00 15 100,00 
soronegativas 12 80,00 3 20,00 15 100,00 
TOTAL 18 60,00 12 40,00 30 100,00 

 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,030 

 

Entre o grupo de crianças filhas de mães soropositivas avaliadas aos 3 

meses de idade e o grupo de crianças filhas de mães soronegativas na mesma 

idade, foi encontrada diferença significativa através do Teste Exato de Fisher 

Monocaudal. No primeiro grupo, das 15 crianças, 9 apresentaram risco para atraso e 

no segundo, das 15 crianças, apenas 3 apresentaram este risco. 
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5.2.2 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS COM 8 MESES 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao resultado 

da avaliação do desenvolvimento das crianças com 8 meses de idade e condição 

sorológica materna. 

 

Tabela 13 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

com 8 meses de idade, segundo condição de soropositividade das mães para o HIV 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Condição 
sorológica 
materna 

n % n % n % 
soropositivas 13 86,67 2 13,33 15 100,00 
soronegativas 13 86,67 2 13,33 15 100,00 
TOTAL 26 86,67 4 13,33 30 100,00 

 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,701 

 

Aos 8 meses de idade houve homogeneidade entre os grupos, com 

resultados idênticos nas avaliações do desenvolvimento das crianças, ou seja, das 

15 crianças em ambos os grupos apenas 2 apresentaram risco para atraso.  
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5.2.3 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS COM 18 MESES 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao resultado 

da avaliação do desenvolvimento das crianças com 18 meses de idade e condição 

sorológica materna. 

 
Tabela 14 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

com 18 meses de idade, segundo condição de soropositividade das mães para o 

HIV 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Condição 
sorológica 
materna 

n % n % n % 
soropositivas 8 53,33 7 46,67 15 100,00 
soronegativas 10 66,67 5 33,33 15 100,00 
TOTAL 18 60,00 12 40,00 30 100,00 

 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,355 

 

Aos 18 meses de idade não houve diferença significativa entre os 

grupos, segundo o Teste Exato de Fisher Monocaudal. No grupo de mães 

soropositivas, das 15 crianças, 7 apresentaram risco para atraso e no grupo de 

mães soronegativas, das 15 crianças, 5 apresentaram este risco. 
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5.2.4 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS SEGUNDO A RENDA FAMILIAR 
 

A seguir apresentam-se as tabelas com os dados referentes ao 

resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças filhas de mães 

soropositivas e filhas de mães soronegativas e a renda familiar. 

 
Tabela 15 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soropositivas, segundo renda familiar 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Renda (R$) 

n % n % n % 
Até 599 16 59,26 11 40,74 27 100,00 
600 e mais 11 61,11 7 38,89 18 100,00 
TOTAL 27 60,00 18 40,00 45 100,00 

 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,575 

 

Tabela 16 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soronegativas, segundo renda familiar 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Renda (R$) 

n % n % n % 
Até 599 9 69,23 4 30,77 13 100,00 
600 e mais 26 81,25 6 18,75 32 100,00 
TOTAL 35 77,78 10 22,22 45 100,00 

 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,307 
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Quando comparados os resultados das avaliações do desenvolvimento 

das crianças à renda familiar, tanto no grupo de mães soropositivas, como mostra a 

tabela 15, quanto no grupo de mães soronegativas, como mostra a tabela 16, não 

foram encontradas diferenças significativas entre as variáveis, segundo o Teste 

Exato de Fisher Monocaudal. 

 

5.2.5 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS SEGUNDO O TEMPO DE GESTAÇÃO 

 

A seguir apresentam-se as tabelas com os dados referentes ao 

resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças filhas de mães 

soropositivas e filhas de mães soronegativas e o tempo de gestação. 

 
Tabela 17 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soropositivas, segundo tempo de gestação 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Tempo de 
gestação 
(semanas) 

n % n % n % 
Até 37  4 66,67 2 33,33 6 100,00 
38 18 64,29 10 35,71 28 100,00 
39 e mais 5 45,45 6 54,55 11 100,00 
TOTAL 27 60,00 18 40,00 45 100,00 

 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 1,2951    

Probabilidade de ocorrência = 0,523 
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Tabela 18 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soronegativas, segundo tempo de gestação 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Tempo de 
gestação 
(semanas) 

n % n % n % 
Até 37  1 100,00 0 0,00 1 100,00 
38 19 76,00 6 24,00 25 100,00 
39 e mais 15 78,95 4 21,05 19 100,00 
TOTAL 35 77,78 10 22,22 45 100,00 

 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 0,3465    

Probabilidade de ocorrência = 0,841 

 

Não foram encontradas diferenças significativas através do Teste de 

Qui-Quadrado entre o resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças e o 

tempo de gestação em ambos os grupos, como mostram as tabelas 17 e 18. 

 

 

 

5.2.6 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS SEGUNDO O PESO AO NASCIMENTO 

 

A seguir apresentam-se as tabelas com os dados referentes ao 

resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças filhas de mães 

soropositivas e filhas de mães soronegativas e o peso das crianças ao nascimento. 
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Tabela 19 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soropositivas, segundo peso das crianças ao nascimento 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL Peso da 

Criança (g) 
n % n % n % 

Até 3000 13 68,42 6 31,58 19 100,00 
Acima de 
3000 

14 53,85 12 46,15 26 100,00 

TOTAL 27 60,00 18 40,00 45 100,00 
 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,250 

 

Tabela 20 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soronegativas, segundo peso das crianças ao nascimento 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL Peso da 

Criança (g) 
n % n % n % 

Até 3000 8 80,00 2 20,00 10 100,00 
Acima de 
3000 

27 77,14 8 22,86 35 100,00 

TOTAL 35 77,78 10 22,22 45 100,00 
 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,611 

 

No grupo de mães soropositivas, como mostra a tabela 19, não foi 

encontrada diferença significativa entre a avaliação do desenvolvimento das 

crianças e o peso das mesmas ao nascimento, através do Teste Exato de Fisher 

Monocaudal. O mesmo ocorreu com o grupo de mães soronegativas, como mostra a 

tabela 20. 
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5.2.7 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS SEGUNDO HÁBITO MATERNO DE 

INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA 

 

A seguir apresentam-se as tabelas com os dados referentes ao 

resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças filhas de mães 

soropositivas e filhas de mães soronegativas e o hábito materno de ingestão de 

bebida alcoólica. 

 

Tabela 21 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soropositivas, segundo hábito materno de ingestão de bebidas 

alcoólicas 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Hábito 
materno de 
beber 

n % n % n % 

Nunca 18 60,00 12 40,00 30 100,00 

Durante 
gestação e 
parou 

0 0,00 1 100,00 1 100,00 

Durante 
gestação e 
continua 

4 66,67 2 33,33 6 100,00 

Interrompeu 
na gestação 
e voltou 

4 80,00 1 20,00 5 100,00 

Interrompeu 
na gestação 
e parou 

1 33,33 2 66,67 3 100,00 

TOTAL 27 60,00 18 40,00 45 100,00 
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Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (4 graus de liberdade) = 3,3333    

Probabilidade de ocorrência = 0,504 

 

Tabela 22 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soronegativas, segundo hábito materno de ingestão de bebida 

alcoólica 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Hábito 
materno de 
beber 

n % n % n % 

Nunca 28 73,68 10 26,32 38 100,00 

Durante 
gestação e 
continua 

3 100,00 0 0,00 3 100,00 

Interrompeu 
na gestação 
e voltou 

2 100,00 0 0,00 2 100,00 

Interrompeu 
na gestação 
e parou 

2 100,00 0 0,00 2 100,00 

TOTAL 35 77,78 10 22,22 45 100,00 
 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (3 graus de liberdade) = 2,3684    

Probabilidade de ocorrência = 0,500 

 

Quando comparados os resultados das avaliações do desenvolvimento 

das crianças ao hábito materno de ingestão de bebidas alcoólicas, não foram 

encontradas diferenças significativas através do Teste de Qui-Quadrado em ambos 

os grupos, como mostram as tabelas 21 e 22. 
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5.2.8 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS SEGUNDO HÁBITO MATERNO DE FUMAR 

 

A seguir apresentam-se as tabelas com os dados referentes ao 

resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças filhas de mães 

soropositivas e filhas de mães soronegativas e o hábito materno de fumar. 

 

Tabela 23 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soropositivas, segundo hábito materno de fumar 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Hábito 
materno de 
fumar 

n % n % n % 

Nunca 13 50,00 13 50,00 26 100,00 

Durante a 
gestação  

8 72,73 3 27,27 11 100,00 

Interrompeu 
na gestação  

6 75,00 2 25,00 8 100,00 

TOTAL 27 60,00 18 40,00 45 100,00 
 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 2,5758    

Probabilidade de ocorrência = 0,276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Tabela 24 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soronegativas, segundo hábito materno de fumar 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Hábito 
materno de 
fumar 

n % n % n % 

Nunca 26 83,87 5 16,13 31 100,00 

Durante a 
gestação  

3 60,00 2 40,00 5 100,00 

Interrompeu 
na gestação  

6 66,67 3 33,33 9 100,00 

TOTAL 35 77,78 10 22,22 45 100,00 
 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 2,2230    

Probabilidade de ocorrência = 0,329 

 

Quando comparados os resultados das avaliações do desenvolvimento 

das crianças ao hábito materno de fumar, não foram encontradas diferenças 

significativas através do Teste de Qui-Quadrado em ambos os grupos, como 

mostram as tabelas 23 e 24. 

 

5.2.9 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS SEGUNDO HÁBITO MATERNO DE 

UTILIZAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS 

 

A seguir apresentam-se as tabelas com os dados referentes ao 

resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças filhas de mães 

soropositivas e filhas de mães soronegativas e o hábito materno de utilização de 

drogas ilícitas. 
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Tabela 25 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soropositivas, segundo hábito materno de utilização de drogas ilícitas 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL Uso materno 

de drogas 
n % n % n % 

Nunca 20 58,82 14 41,18 34 100,00 

Durante 
gestação e 
parou 

2 100,00 0 0,00 2 100,00 

Interrompeu 
na gestação 
e parou 

5 55,56 4 44,44 9 100,00 

TOTAL 27 60,00 18 40,00 45 100,00 
 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 1,4270    

Probabilidade de ocorrência = 0,490 

 

Tabela 26 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soronegativas, segundo hábito materno de utilização de drogas 

ilícitas 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL Uso materno 

de drogas 
n % n % n % 

Nunca 34 77,27 10 22,73 44 100,00 

Interrompeu 
na gestação 
e parou 

1 100,00 0 0,00 1 100,00 

TOTAL 35 77,78 10 22,22 45 100,00 
 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,778 
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Não foram encontradas diferenças significativas através do Teste de 

Qui-Quadrado entre as avaliações do desenvolvimento das crianças e o hábito 

materno de utilização de drogas ilícitas no grupo de mães soropositivas, como 

mostra a tabela 25. O mesmo ocorreu com o grupo de mães soronegativas, através 

do Teste Exato de Fisher Monocaudal, como mostra a tabela 26. 

 

5.2.10 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS FILHAS DE MÃES SORONEGATIVAS 

SEGUNDO TEMPO DE AMAMENTAÇÃO 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao resultado 

da avaliação do desenvolvimento das crianças filhas de mães soronegativas e o 

tempo de amamentação. 

 

Tabela 27 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

filhas de mães soronegativas, segundo tempo de amamentação 

 
Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL Tempo de 

amamentação  

n % n % n % 
Até 4 meses 18 72,00 7 28,00 25 100,00 
5 e mais 16 80,00 4 20,00 20 100,00 
TOTAL 34 75,56 11 24,44 45 100,00 
 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,396 
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Não foi encontrada diferença significativa entre os resultados das 

avaliações das crianças filhas de mães soronegativas e o tempo de amamentação 

das mesmas segundo o Teste Exato de Fisher Monocaudal. 

 

5.2.11 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS COM TRÊS MESES DE IDADE SEGUNDO 

PESO AO NASCIMENTO 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao resultado 

da avaliação do desenvolvimento das crianças de ambos os grupos com 3 meses de 

idade e o peso das crianças ao nascimento. 

 

Tabela 28 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

com três meses de idade, segundo peso das crianças ao nascimento 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL Peso da 

Criança (g) 
n % n % n % 

Até 3000 4 50,00 4 50,00 8 100,00 
Acima de 
3000 

14 63,64 8 36,36 22 100,00 

TOTAL 18 60,00 12 40,00 30 100,00 
 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,396 
 

Quando comparados os resultados das avaliações do desenvolvimento 

das crianças de ambos os grupos com 3 meses de idade ao peso das mesmas ao 

nascimento, não foram encontradas diferenças significativas segundo o Teste Exato 

de Fisher Monocaudal. 
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5.2.12 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS COM TRÊS MESES DE IDADE SEGUNDO 

RENDA FAMILIAR 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao resultado 

da avaliação do desenvolvimento das crianças de ambos os grupos com 3 meses de 

idade e renda familiar. 

 

Tabela 29 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

com três meses de idade, segundo renda familiar 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Renda (R$) 

n % n % n % 
Até 599 9 56,25 7 43,75 16 100,00 
600 e mais 9 64,29 5 35,71 14 100,00 
TOTAL 18 60,00 12 40,00 30 100,00 

 

Valor de p no Teste Exato de Fisher Monocaudal = 0,471 
 
 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os resultados das 

avaliações do desenvolvimento das crianças com 3 meses de idade de ambos os 

grupos e a renda familiar das mesmas, segundo o Teste Exato de Fisher 

Monocaudal. 
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5.2.13 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS COM TRÊS MESES DE IDADE SEGUNDO 

HÁBITO MATERNO DE UTILIZAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao resultado 

da avaliação do desenvolvimento das crianças de ambos os grupos com 3 meses de 

idade e o hábito materno de utilização de drogas ilícitas. 

 

Tabela 30 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

com 3 meses de idade, segundo hábito materno de utilização de drogas ilícitas 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL Uso de 

drogas 
n % n % n % 

Nunca 17 68,00 8 32,00 25 100,00 

Durante a 
gestação 

1 100,00 0 0,00 1 100,00 

Interrompeu 
na gestação  

0 0,00 4 100,00 4 100,00 

TOTAL 18 60,00 12 40,00 30 100,00 
 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 7,3333    

Probabilidade de ocorrência = 0,026 

 

Das 30 crianças avaliadas aos 3 meses de idade, apenas 1 mãe 

utilizou drogas durante a gestação e a avaliação do desenvolvimento da criança teve 

resultado normal, porém 4 mães interromperam o uso de drogas durante a gestação 

e as crianças apresentaram risco para atraso no desenvolvimento. A diferença 
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encontrada entre o resultado das avaliações do desenvolvimento e o hábito materno 

de utilização de drogas ilícitas foi significativa, segundo o Teste de Qui-Quadrado. 

 

5.2.14 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS COM TRÊS MESES DE IDADE SEGUNDO 

TEMPO DE GESTAÇÃO 

 

A seguir apresenta-se a tabela com os dados referentes ao resultado 

da avaliação do desenvolvimento das crianças de ambos os grupos com 3 meses de 

idade e o tempo de gestação. 

 

Tabela 31 - Distribuição do resultado da avaliação do desenvolvimento das crianças 

com três meses, segundo tempo de gestação 

Avaliação do desenvolvimento 

Normal Risco para atraso 
TOTAL 

Tempo de 
gestação 
(semanas) 

n % n % n % 
Até 37  1 50,00 1 50,00 2 100,00 
38 12 63,16 7 36,84 19 100,00 
39 e mais 5 55,56 4 44,44 9 100,00 
TOTAL 18 60,00 12 40,00 30 100,00 

 

Valor observado do Teste de Qui-Quadrado (2 graus de liberdade) = 0,2364    

Probabilidade de ocorrência = 0,889 

 

Não foi encontrada diferença significativa entre os resultados das 

avaliações do desenvolvimento das 30 crianças avaliadas com 3 meses de idade e o 

tempo de gestação, segundo o Teste de Qui-Quadrado.  
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Durante todo o século 20, ocorreu uma mudança dramática no que diz 

respeito ao desenvolvimento da criança. Até as últimas décadas, os teóricos 

defendiam que o desenvolvimento era seqüencial e dependia da maturação do 

sistema nervoso central (SNC). Presentemente, o desenvolvimento é tido como um 

processo variável, dependente da interação complexa entre a herança biológica, seu 

ambiente de cuidados, a comunidade e a sociedade ou cultura, da qual a criança faz 

parte (FREEL, 1996; WACHS, 1992 apud BIGSBY, 2002, p. 504).  

 Segundo Gesell (1999), a partir da fecundação o desenvolvimento 

avança a cada estágio numa seqüência ordenada, e cada estágio representa um 

nível de maturidade, porém neste avanço do simples ao complexo há tipos de 

reações paralelas e opostas que ocorrem alternadamente até o comportamento 

atingir sua fase final. Kudo e Pierre (1997), afirmam que o bebê ao nascer inicia um 

processo de descoberta e aquisições, interioriza cada uma das habilidades 

adquiridas e soma-as ao estímulo ambiental, levando-o a desenvolver outras 

habilidades seguindo consecutivamente o seu desenvolvimento. Para Thompson 

(2000), o desenvolvimento pode ser definido a partir das mudanças ocorridas ao 

longo do tempo de forma ordenada, afetando as estruturas físicas, neurológicas, os 

processos de pensamento, as emoções, as formas de interação social e tantos 

outros comportamentos. 

Logo, diversas condições internas ou externas à criança podem 

oferecer riscos, ocasionando um atraso no desenvolvimento.  Segundo Balouëff 

(2002), os atrasos de desenvolvimento podem ocorrer de forma transitória ou 

podem durar por toda a vida, de acordo com a sua causa. Para verificar se uma 
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criança apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor é necessária a 

aplicação de um instrumento apropriado.  

No presente trabalho estudamos o desenvolvimento neuropsicomotor 

de crianças filhas de mães soropositivas para o HIV, não infectadas e comparamos 

com o desenvolvimento de crianças filhas de mães soronegativas.  Para tanto 

utilizamos o Teste de Triagem de Denver II e avaliamos o risco para atraso no 

desenvolvimento das crianças estudadas. Apesar de tratar-se de um teste de 

triagem e não teste diagnóstico optou-se pelo mesmo, devido sua facilidade e 

rapidez na aplicação (15 a 20 minutos), pelo baixo custo para a aquisição e por ser 

um teste utilizado em diferentes projetos de investigação (COELHO et al. 1998; 

HALPERN et al., 2002; MARTINS et al., 2000; PEDROMÔNICO, 2002; REZENDE 

et al., 2003). 

Os resultados não apontaram diferenças significativas quando 

comparados os grupos em todas as idades, porém quando comparados os grupos 

em cada idade estudada, as crianças filhas de mães soropositivas, aos 3 meses de 

idade apresentaram maior risco para atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.  

Durante pesquisa bibliográfica nas bases de dados LILACS e 

MEDLINE, foram encontradas várias publicações envolvendo o tema abordado 

neste trabalho. Bruck et al (2001), compararam 3 grupos de crianças, o primeiro 

contendo 43 soropositivas para o HIV, o segundo 40 sororevertidas e o terceiro 67 

não expostas ao vírus. As crianças foram avaliadas entre 4 e 72 meses de idade. 

Eles concluíram que o primeiro grupo obteve scores mais baixos na avaliação da 

linguagem que os outros grupos e quando comparados o segundo e o terceiro grupo 

não foram encontradas diferenças, o que contradiz os achados do presente 
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trabalho. O primeiro grupo também apresentou mais falhas relacionadas ao 

desenvolvimento neuropsicomotor nas idades inferiores a 13 meses e entre 25 e 36 

meses que o segundo grupo, através do Teste de Denver.  

Coplan et al. (1998), compararam o desenvolvimento da linguagem 

entre crianças soropositivas e crianças sororevertidas entre 6 semanas e 45 meses 

de vida e concluíram que as crianças portadoras do vírus HIV apresentaram scores 

mais baixos, quando testada a linguagem global que as crianças não contaminadas. 

Blanchette et al. (2001), Knight et al. (2000), Chase et al. (1995, 2000)  e Gay et al. 

(1995) compararam o desenvolvimento mental e psicomotor destes mesmos grupos 

de crianças através de testes específicos para cada área. Blanchette et al. (2001), 

concluíram que crianças infectadas pelo HIV apresentaram scores mais baixos em 

ambos os testes que crianças sororevertidas, concordando com Knight et al. (2000) 

que avaliaram crianças de 3 a 30 meses nas mesmas condições. Chase et al. 

(2000), avaliaram crianças nas idades de 4, 9, 12, 15, 18, 24 e 30 meses e 

concluíram que as diferenças entre os grupos ocorreram aos 4 meses de idade, 

semelhantes aos resultados do presente estudo, que identificou mais atrasos no 

desenvolvimento aos 3 meses de idade. Os fatores associados ao aumento de risco 

para atraso mental das crianças aos 4 meses foram a prematuridade  e baixa 

escolaridade materna e o fator associado ao aumento de risco para atraso 

psicomotor também foi a prematuridade. Chase et al. (1995), avaliaram crianças nas 

idades entre 4 e 16 meses e novamente entre 17 e 30 meses, e observaram que o 

grupo de crianças infectadas apresentou scores mais baixos em relação ao 

desenvolvimento motor em ambas as idades e em relação ao desenvolvimento 

mental entre 17 e 30 meses. Gay et al. (1995) avaliaram crianças entre 3 e 24 
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meses e encontraram diferenças significativas entre os grupos aos 3 meses de 

idade que aumentaram com o tempo, porém os autores enfatizam que a exposição 

pré-natal a drogas pode ser um fator de confusão em relação ao risco para atraso. 

Isto está de acordo com os dados obtidos no presente estudo, já que o hábito 

materno de utilização de drogas foi o único fator que influenciou negativamente os 

resultados das avaliações das crianças filhas de mães soropositivas. 

Foi encontrado um trabalho na literatura brasileira, Lemes et al. (2000), 

comparando o desenvolvimento mental e psicomotor de crianças filhas de mães 

soropositivas para o HIV a um grupo de crianças não expostas à infecção no 

primeiro ano de vida, em que os autores evidenciaram diferenças significativas no 

ritmo do desenvolvimento das crianças expostas ao vírus. Entretanto, é importante 

observar que das 44 crianças filhas de mães soropositivas para o HIV, 4 crianças 

foram infectadas e não foram excluídas do estudo, o que pode ter influenciado os 

resultados já que muitos trabalhos apontam para diferenças entre o 

desenvolvimento de crianças infectadas e sororevertidas. Além disso, as variáveis 

que poderiam causar confusão como, tempo de gestação, intercorrências neonatais, 

exame pediátrico normal ao nascimento, antecedentes mórbidos neonatais e peso 

ao nascimento foram controladas apenas no grupo de crianças não expostas ao 

HIV.   

Outros 3 estudos, Aylward et al. (1992), Pollack et al. (1996) e Nozyce 

et al. (1994)  também compararam o desenvolvimento cognitivo e psicomotor entre 

3 grupos de crianças nos primeiros 24 meses de vida, um grupo de crianças filhas 

de mães soropositivas para o HIV infectadas, um grupo de crianças filhas de mães 

soropositivas para o HIV não infectadas e um grupo controle de crianças não 
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expostas ao vírus. Em todos os trabalhos as crianças infectadas apresentaram mais 

prejuízo no desenvolvimento cognitivo e psicomotor. Pollack et al. (1996), 

concluíram que esta diferença ocorreu aos 12 meses de idade e Nozyce et al. 

(1994), relacionaram os atrasos no desenvolvimento das crianças portadoras do HIV 

à gravidade da sintomatologia, ou seja, quanto mais sintomáticas, maior o risco para 

atraso no desenvolvimento. 

Algo importante a se considerar é que todos os trabalhos encontrados 

apontam para um prejuízo nas áreas mental e psicomotora de crianças infectadas 

pelo vírus HIV e alguns deles como Chase et al. (2000), afirmam que o atraso no 

desenvolvimento pode representar um indicador da progressão da doença. Smith et 

al. (2000), compararam o desempenho motor e mental de crianças infectadas 

verticalmente pelo vírus HIV intra-útero (cultura positiva nas primeiras 24 horas de 

vida) com crianças também infectadas de forma vertical, porém mais tardiamente e 

concluiu que a infecção precoce aumenta o risco para atraso no desenvolvimento 

mental e psicomotor. Sendo assim, a avaliação do desenvolvimento de crianças 

filhas de mães soropositivas para o HIV poderia contribuir no diagnóstico da 

infecção, principalmente se utilizado como triagem para os testes virológicos (PCR-

DNA, PCR-RNA, cultura viral, antigenemia p24), que pelo seu custo e dificuldades 

técnicas são menos acessíveis em países em desenvolvimento. 

É apropriado ressaltar ainda, que o atraso no desenvolvimento pode 

ser considerado preditor de mortalidade entre crianças infectadas verticalmente pelo 

HIV como aponta o trabalho de Llorente et al. (2003). Eles avaliaram o 

desenvolvimento cognitivo e psicomotor de crianças soropositivas para o HIV aos 4 

meses de idade e os resultados demonstraram que àquelas que obtiveram scores 
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abaixo do quarto percentil nos testes apresentaram maior risco de mortalidade que 

as crianças com scores mais altos. 

Ainda que, em nenhum trabalho encontrado foi comparado o 

desenvolvimento neuropsicomotor especificamente entre crianças filhas de mães 

soropositivas para o HIV não infectadas e crianças não expostas ao vírus, os 

resultados encontrados neste estudo são parcialmente semelhantes aos descritos 

na literatura.  

Além disso, entre os trabalhos consultados foi observado que o atraso 

no desenvolvimento neuropsicomotor entre crianças infectadas pelo vírus HIV tem 

uma tendência a aumentar ao longo da idade. No presente estudo, as crianças não 

infectadas filhas de mães soropositivas apresentaram diferença significativa em 

relação ao risco para atraso no desenvolvimento aos 3 meses de idade. Nesta 

idade, das 15 crianças estudadas, 9 apresentaram risco para atraso no 

desenvolvimento. Aos 8 meses, das 15 crianças deste mesmo grupo, apenas 2 

apresentaram risco para atraso, sendo que aos 18 meses, esse número tornou a 

aumentar e das 15 crianças filhas de mães soropositivas, 7 apresentaram risco para 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Entre as crianças filhas de mães 

soronegativas, o risco para atraso foi maior aos 18 meses, sendo que, de 15 

crianças, 5 apresentaram risco. 

Aparentemente há uma tendência ao aumento de atrasos de acordo 

com o aumento da idade, porém não é possível realizar esta afirmação, baseado 

nos resultados deste trabalho. Uma continuação desta pesquisa poderia contribuir 

para que novos dados relativos a esta discussão fossem obtidos. 
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Não obstante, é importante considerar o tamanho da amostra, 45 

crianças em cada grupo, e ponderar que talvez tenha sido reduzida por limitações 

impostas pelos critérios de inclusão do estudo e pela exigüidade de tempo exigido 

pelo programa de mestrado. Talvez seja viável dar continuidade à triagem das 

crianças, ampliando as idades estudadas para confirmação dos dados obtidos. 

Outra informação a ser considerada é que a diferença entre o desenvolvimento de 

filhos de mães soropositivas e filhos de mães  soronegativas não foi significativa 

com α= 5%, mas seria a 5,5%. O fato de que aos 3 meses a diferença foi 

significativa, sugere a importância de novos estudos com maiores amostras para 

identificar possíveis dependências das diferenças com as idades das crianças. 

O presente estudo também objetivou identificar os fatores para atraso 

no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças não infectadas, filhas de mães 

portadoras do vírus HIV e para isso foi aplicado um questionário às mães com o 

intuito de investigar se alguns fatores indicados pela literatura estavam presentes 

entre a população estudada e se interferiam no desenvolvimento das crianças. 

Através dos testes estatísticos, Teste Exato de Fisher Monocaudal e 

Teste de Qui-Quadrado, foi observado que os fatores estudados: renda familiar, 

peso da criança ao nascimento e hábito materno da utilização de drogas ilícitas 

influenciaram o resultado das avaliações das crianças quando comparados os 

grupos em todas as idades. Porém quanto à idade de 3 meses, o único fator que 

influenciou o resultado da avaliação das crianças foi a utilização materna de drogas 

ilícitas.  

Em um estudo realizado por Halpern et al. (1996), no Sul do Brasil, 

através do acompanhamento do desenvolvimento de 1400 crianças, foi constatado 
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que o percentual de atraso diminuiu conforme aumento da renda familiar e que 

crianças mais pobres apresentaram duas vezes mais falhas no teste de 

desenvolvimento do que às pertencentes a famílias de maior renda. Entretanto, 

retomando a discussão relacionada à renda familiar na introdução deste trabalho, 

deve-se considerar que as dificuldades associadas à pobreza trazem prejuízos à 

dinâmica familiar e conseqüentemente podem comprometer o desenvolvimento dos 

filhos, mas isso não pode ser atribuído ao status sócio-econômico de forma isolada 

(MARTINS et al., 2004).  

Considerando a variável “baixo peso”, ou seja, peso ao nascimento 

inferior a 2.500g, como um importante fator de risco para atraso no 

desenvolvimento, como aponta o trabalho de Halpern et al. (1996) em que as 

crianças nascidas com baixo peso apresentaram risco três vezes maior de 

atrasarem seu desenvolvimento, foram incluídas no presente estudo apenas 

crianças com peso acima de 2500g. Ainda assim, esta variável influenciou o 

resultado das avaliações quando comparados os grupos em todas as idade. 

Das 30 crianças avaliadas aos 3 meses de idade, apenas 1 mãe 

relatou ter utilizado “crack” durante a gestação e a criança teve resultado normal na 

avaliação do desenvolvimento, porém 4 mães relataram ter interrompido o uso 

maconha durante a gestação e as crianças apresentaram risco para atraso no 

desenvolvimento. 

De acordo com Vermelho; Silva e Costa (2004), 40% dos casos de 

transmissão vertical no Brasil tem correlação com o uso de drogas injetáveis pela 

mãe ou seu parceiro. 
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Eyler e Behnhe (1999), afirmam que as drogas são marcadores para 

um leque de variáveis que podem determinar atraso no desenvolvimento e que seus 

efeitos podem ser acentuados de acordo com a exposição a outros fatores como 

pobreza e ambiente hostil. Richardson et al. (1994), avaliaram a inteligência de 

crianças expostas à maconha no primeiro e segundo trimestres de gestação e 

confirmaram o efeito negativo da droga nas crianças aos 3 anos de idade.  

Richardson; Day e Goldschmidt (1995), evidenciaram que crianças nascidas de 

mães que utilizaram maconha no último trimestre de gravidez, aos 9 meses de 

idade apresentaram baixos scores no teste de desenvolvimento mental com 

progressão do atraso aos 19 meses. 

Legido (1997), aponta a associação entre a maconha e o retardamento 

do crescimento intra-uterino, anormalidades no comportamento durante período 

neonatal, no desenvolvimento mental e psicomotor e também no sono. Kozer e 

Koren (2001), apontam para a dificuldade de avaliar isoladamente o efeito do uso da 

maconha durante a gravidez para a criança, mas sugerem que podem ocorrer 

alterações no neurocomportamento como distúrbios do sono, problemas de visão, 

hiperatividade, falta de atenção e delinqüência.  

Enfim, os trabalhos que procuram relacionar a utilização de maconha 

durante a gestação e desenvolvimento não são muito consistentes, pois este hábito 

esteve associado a outras variáveis determinantes de atraso. Entretanto, trabalhos 

que estudaram os efeitos da exposição intra-uterina à cocaína demonstraram maior 

relação com atraso no desenvolvimento.  
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Frank et al. (2002), estudaram as conseqüências do uso de cocaína 

por gestantes e concluíram que crianças expostas durante a gestação apresentam 

risco no desenvolvimento e devem ser encaminhadas à intervenção precoce. 

Singer et al. (2002), em estudo comparativo entre crianças expostas à 

cocaína durante a gestação e crianças não expostas, constataram que o primeiro 

grupo apresentou déficits significativos em relação ao desenvolvimento cognitivo e 

não houve diferenças entre os grupos em relação ao desenvolvimento motor, 

contradizendo Mayes et al. (1995), que encontrou prejuízos em crianças expostas 

apenas no desenvolvimento motor. Porém Mayes et al. (2003), demonstraram que 

estas crianças apresentam maiores déficits em ambas as áreas motora e cognitiva.    

Macmillan et al. (2001), através de um estudo multicêntrico, concluíram 

que aos 4 meses de idade, crianças soropositivas para o HIV e crianças expostas à 

cocaína ou opióides apresentam scores mais baixos nos desenvolvimentos mental e 

motor, tendendo a serem mais baixos em crianças com ambas as características,  

quando comparadas a um grupo de crianças não expostas ao vírus, nem às drogas. 

No entanto, aos 24 meses de idade apenas as crianças infectadas pelo vírus HIV 

apresentaram prejuízos no desenvolvimento. Mellins et al. (1994), também 

concluíram que crianças portadoras do vírus HIV e expostas a drogas no pré-natal 

apresentam performance significantemente mais baixa nos resultados dos 

desenvolvimentos motor e mental.   

 Quando se fala em influências sobre o desenvolvimento, deve-se 

ressaltar a ausência do aleitamento materno entre as crianças filhas de mães 

soropositivas para o HIV. O Ministério da Saúde (2004), recomenda que o 

aleitamento de crianças filhas de mães soropositivas seja substituído por fórmulas, 



 85 

como medida preventiva de transmissão vertical do vírus. Apesar de não ter sido 

encontrada diferença significativa entre os resultados das avaliações do 

desenvolvimento e o tempo de amamentação, foram encontradas posições 

contrárias de alguns autores na literatura.  

Lucas et al. (1992), associaram o leite materno a melhores quocientes 

de inteligência em prematuros, assim como Pollock (1994) que também afirma um 

melhor desenvolvimento intelectual em crianças alimentadas exclusivamente ao 

peito por período superior a 3 meses. Temboury et al. (1994), concluíram que além 

de intensificar a relação mãe-filho, o aleitamento estimula o desenvolvimento 

intelectual do bebê. Gale e Martyn (1996), observaram que o meio social onde a 

criança vive pode ser mais importante que o próprio valor nutricional do leite 

humano, concordando com Feldman e Feldman (1996) que relacionam o afeto e o 

ato de amamentar como mais importantes do que o tipo de alimentação do lactente.  

Estudos mais recentes como os de Feldman e Eidelman (2003) e Hart 

(2003) também apontam para as vantagens do aleitamento materno em relação ao 

desenvolvimento e comportamento dos lactentes. 

Como já foi dito anteriormente, muitos são os fatores que podem 

influenciar o desenvolvimento infantil e quanto mais fatores favoráveis, de melhor 

forma ocorrerá. Entre eles está a alimentação ideal, ou seja, nutrientes bem 

balanceados para o crescimento cerebral associados ao bom vínculo mãe-filho 

(ANDALAFT et al., 1999).  

Também cabe aqui, considerar os avanços científicos ao longo da 

história da AIDS. No início da epidemia o tratamento era limitado e, muitas mulheres 

e crianças adoeciam antes mesmo de saberem ser portadoras do vírus HIV.  
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Atualmente, através dos recursos disponibilizados em alguns serviços 

de saúde brasileiros, a vida dos portadores do HIV tem sido influenciada 

positivamente. Isto significa que grande parte das mães infectadas encontra-se 

saudáveis, dispondo das mesmas condições de mães não infectadas para o 

cuidado de seus filhos. O fato das gestantes soropositivas para o HIV terem acesso 

ao tratamento profilático para o bebê e este garantir grande chance de que a criança 

nasça sem o vírus, também pode influenciar psicologicamente a mãe e garantir 

melhor relação com seu filho. Durante uma das entrevistas realizadas uma mãe fez 

a seguinte afirmação: 

Ah, já entendi! Então você qué vê se o desenvolvimento do meu filho é diferente dos outros, 
né? Eu te respondo antes de você fazê esse teste aí. Não é diferente não. O que é diferente 
dos outros é tê que esperá saí o resultado do primeiro exame, depois é só alegria (informação 
verbal 1).  
 

Durante as entrevistas outras mães referiram argumentos semelhantes 

a este, demonstrando que durante o primeiro ou talvez os primeiros meses de vida 

do filho, elas passem por momentos de expectativa e ansiedade até que os 

resultados dos exames virológicos da criança sejam revelados. Segundo Arbaitman 

(1997), qualquer situação de stress materno, seja por problemas de saúde seu ou 

do seu filho, pode retardar a formação de uma ligação afetiva. Compreendendo que 

um bom relacionamento com os pais, permite à criança superar muitas das 

dificuldades inerentes ao desenvolvimento (ABERASTURY, 1992) e que as 

experiências e ações intencionais no primeiro ano de vida possivelmente 

estabelecem grande influência no desenvolvimento da personalidade do bebê 

(SPITZ, 1998), é essencial colaborar para que as mães soropositivas para o HIV e 

seus filhos estabeleçam uma relação adequada. 
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É necessário ressaltar, que o presente trabalho não objetivou estudar o 

desenvolvimento afetivo das crianças e o instrumento utilizado para a avaliação não 

detecta problemas nesta área, sendo assim, sugere-se a continuidade das 

investigações para verificar se os aspectos centrados no emocional influenciaram 

negativamente o resultado das avaliações das crianças filhas de mães soropositivas 

aos 3 meses de idade. 

O terceiro e último objetivo a que este trabalho se propôs foi refletir 

sobre a necessidade de intervenção pela terapia ocupacional, com crianças não 

infectadas, filhas de mães soropositivas para o HIV.  

A terapia ocupacional como profissão da saúde que tem interesse 

fundamental em promover, prevenir e reabilitar problemas de ordem ocupacional, 

derivados de qualquer causa biológica, social ou emocional pode ser de grande 

valia, no tratamento de crianças filhas de mães soropositivas para o HIV.  

O presente trabalho demonstrou a existência de atraso no 

desenvolvimento destas crianças aos 3 meses de idade, além da tendência de 

aumento de atraso aos 18 meses, justificando a atuação do terapeuta ocupacional 

para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, compreender os fatores que 

influenciam os atrasos, oferecer atenção à criança através da intervenção precoce, 

bem como oferecer acompanhamento e suporte a mães e/ou cuidadores através de 

orientações, a fim de prevenir e tratar possíveis problemas no desempenho 

ocupacional das crianças.  

Balouëff (2002), reforça a afirmação acima, enfatizando que o 

terapeuta ocupacional possui uma função primária na avaliação de crianças com 

atrasos no desenvolvimento, dando ênfase ao desempenho das crianças, aos 
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componentes sensórios-motores, às habilidades de adequação e habilidades gerais 

do desenvolvimento. 

Segundo Tarasiewicz (1997), quanto mais cedo o terapeuta 

ocupacional puder iniciar o atendimento a uma criança que apresentar dificuldades 

em seu desenvolvimento, mais preventivo e eficaz será o tratamento, podendo ter 

melhores resultados do que uma intervenção mais tardia e em geral curativa. 

As observações nos levam a acreditar na importância de um programa 

de intervenção precoce para as crianças filhas de mães soropositivas para o HIV, 

em que o terapeuta ocupacional trabalhará inserido, preferencialmente, em uma 

equipe multidisciplinar.  

 De acordo com Regen (1998) e Barbosa (1993), o termo estimulação 

precoce está sendo questionado, pois sua interpretação sugere uma “estimulação 

antes do tempo”. No entanto, Frônio (2001), afirma que mais importante do que a 

terminologia utilizada (estimulação precoce, intervenção precoce ou estimulação 

essencial) é o tipo de trabalho que é proposto, pois em seus achados na literatura 

foi observada grande variação entre eles, tais como: tempo em que se deve iniciar a 

intervenção, freqüência da intervenção e enfoque no desenvolvimento de apenas 

uma área ou no desenvolvimento global. Segundo a autora, “entende-se por 

Intervenção Precoce aquela que ocorre, em indivíduos que possuem alta 

probabilidade de desenvolver alterações no desenvolvimento, antes que as 

manifestações clínicas próprias do quadro sejam observadas definitivamente”. 

Kudo e Pierre (1997), asseguram que estimular uma criança é o 

mesmo que encorajá-la a explorar o ambiente, desenvolver relações, ampliar suas 

habilidades, descobrir seu próprio corpo e utilizar-se dele para isto, através da 
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vivência de estímulos sensório-motores, incluindo experiências motoras adequadas, 

exploração de objetos e jogos, valorização do relacionamento interpessoal e 

estímulo à linguagem. 

Uma importante finalidade do terapeuta ocupacional é possibilitar um 

maior envolvimento da pessoa com suas ações, através da experimentação de 

diferentes materiais, objetos e situações, obtendo prazer nas realizações, através de 

um processo criativo, espontâneo, não alienado, de desafios e descobertas, que 

pode ser transferido para as demais atividades cotidianas (FERRIGNO,1997). 

Contudo, importante ressaltar que os resultados das intervenções 

terapêuticas ocupacionais com crianças dependem em grande parte da participação 

da família no tratamento. Cabe ao terapeuta transmitir todas as informações 

necessárias para que a família compreenda seu papel e o exerça de forma a 

garantir um bom desenvolvimento à criança. De acordo com Matsukura et al. (2000), 

o suporte oferecido aos pais torna-se essencial no caso de crianças com alterações 

no desenvolvimento. 

É necessário ainda, observar atentamente as condições de cada 

família de forma singular, procurando compreender as necessidades da mesma. 

Como foi evidenciado neste trabalho, a renda familiar e a utilização materna de 

drogas ilícitas interferiram negativamente nos resultados das avaliações do 

desenvolvimento das crianças. Portanto, não basta vislumbrar apenas intervenções 

diretas à criança, desconsiderando o contexto social em que ela vive.  
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É fundamental desenvolver ações de saúde que ultrapassem a visão reducionista de ciência 
que levou os profissionais a um atendimento fragmentado, elitista e norteado para as camadas 
sociais privilegiadas. Em nosso país, onde o contingente de portadores de deficiências 
extrapola o índice aceito mundialmente, onde a população enfrenta problemas básicos de 
sobrevivência, não podemos propor apenas os métodos convencionais de tratamentos 
individualizados ou técnicas estranhas ao universo sociocultural dos clientes. É preciso 
considerar as práticas em saúde como práticas de conscientização individual e coletiva, 
direcionada aos interesses das camadas populares. Para tanto, é preciso uma compreensão 
crítica da realidade que requer do profissional uma compreensão filosófica pela qual toma 
consciência de si, do sentido da sua história e do significado do seu projeto de futuro, inserido 
na evolução da civilização humana (FERRIGNO, 1997, p. 189). 
 

Mancini (2001), afirma que há um novo paradigma no desenvolvimento 

de instrumentos que avaliam o desempenho funcional de crianças em suas tarefas 

cotidianas e que estas mudanças tem alertado para a necessidade de novos 

modelos de intervenção terapêutica, partindo-se de um modelo centrado na criança 

para um modelo centrado na família, em que em vez do terapeuta objetivar a 

modificação da criança, ele promoverá uma melhor adaptação desta no contexto 

social onde estiver inserida, podendo também influenciar a família e/ou ambiente. 

Assim, além de apontar a necessidade de mais estudos que confirmem 

os dados obtidos neste trabalho, o mesmo contribuiu para iniciar a reflexão do papel 

do terapeuta ocupacional junto às crianças não infectadas, filhas de mães 

soropositivas para o HIV, bem como às suas famílias.  
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A partir do presente trabalho pôde-se concluir: 

1. Foram encontradas diferenças significativas entre os grupos quando comparados 

quanto à renda familiar, ao peso da criança ao nascimento e ao hábito materno da 

utilização de drogas ilícitas. 

2. Não houve diferença significativa entre o desenvolvimento neuropsicomotor de 

crianças filhas de mães soropositivas para o HIV, não infectadas e crianças filhas de 

mães soronegativas, quando comparados os grupos, somados nas três idades 

estudadas, 3 meses, 8 meses e 18 meses. 

3. Houve diferença significativa entre o desenvolvimento neuropsicomotor de 

crianças filhas de mães soropositivas para o HIV, não infectadas e crianças filhas de 

mães soronegativas entre os grupos de crianças com 3 meses de idade. 

4. Não foram encontradas diferenças significativas quando comparados o 

desenvolvimento neuropsicomotor das crianças de ambos os grupos à renda 

familiar, ao peso da criança ao nascimento, ao hábito materno da utilização de 

drogas ilícitas e ao tempo de gestação. 

5. Foi encontrada diferença significativa entre o desenvolvimento neuropsicomotor 

das crianças com 3 meses de idade e o hábito materno da utilização de drogas 

ilícitas. 

6. A presença de maior risco para atraso no desenvolvimento de crianças não 

infectadas, filhas de mães soropositivas para o HIV permitiu discutir o papel do 

terapeuta ocupacional junto a esta população. Novos estudos envolvendo este tema 

poderão colaborar com a confirmação dos dados obtidos, bem como dar 

continuidade às reflexões. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
GRUPO DE MÃES SORONEGATIVAS 

 

  

NOME DA PESQUISA: Estudo do Desenvolvimento Neuropsicomotor de Crianças 

Filhas de Mães Soropositivas para o HIV no Município de Ribeirão Preto-São Paulo-

Brasil. 

  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Silvia Fabiana Biason de Moura Negrini 

CREFITO 3- 5543/TO 

 

PROMOTOR DA PESQUISA: Departamento de Medicina Social da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

 

ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA 
Nós desejamos saber se as crianças filhas de mães com HIV estão tendo um 

desenvolvimento igual de crianças filhas de mães negativas. O desenvolvimento é o 

quanto à criança está fazendo coisas de acordo com sua idade, tais como: andar, 

falar, brincar, sorrir. Quando uma criança tem a mesma idade de outras crianças e 

não está fazendo coisas parecidas, ela pode não estar tendo um bom 

desenvolvimento e talvez precise de ajuda profissional para se desenvolver melhor. 

Para descobrir se as crianças filhas de mães com HIV estão tendo um bom 

desenvolvimento é preciso que sejam avaliadas. A avaliação é feita através de 

algumas brincadeiras com a criança, onde ela deve fazer coisas parecidas com 

crianças da mesma idade. Você e seu filho só participarão deste estudo se você 

desejar. Para isso será feita uma entrevista com você, com algumas perguntas sobre 

o seu filho desde o nascimento, e sobre você e sua família. Esta entrevista levará 

aproximadamente 10 minutos. Em seguida seu filho será avaliado por mim, na sua 

presença ou não, de acordo com seu desejo e em seguida eu poderei lhe dizer 

como está o desenvolvimento do seu filho e se há necessidade de alguma 
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intervenção profissional. Esta avaliação levará de 15 a 30 minutos. Embora você não 

receba benefícios diretos por sua participação, servindo como participante desta 

pesquisa, suas informações e a avaliação do seu filho ajudarão a descobrir se há 

diferença entre o desenvolvimento de crianças filhas de mães com HIV e crianças 

filhas de mães negativas. Este estudo não oferece qualquer risco ou desconforto 

para você e seu filho e garantimos que nenhum de vocês dois será identificado após 

responder às nossas perguntas. Caso decida participar do estudo, você poderá 

interromper suas respostas durante a entrevista, ou a avaliação do seu filho, sem 

nenhum prejuízo do seu seguimento nesta instituição de saúde. 

Caso necessite de maiores informações, mesmo após a conclusão da sua 

participação, você poderá entrar em contato conosco. 

Muito obrigada pela sua atenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA:  
 
Assinatura 
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ANEXO C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
GRUPO DE MÃES SOROPOSITIVAS 

  

  

 NOME DA PESQUISA: Estudo do Desenvolvimento Neuropsicomotor de Crianças 

Filhas de Mães Soropositivas para o HIV no Município de Ribeirão Preto-São Paulo-

Brasil. 

  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Silvia Fabiana Biason de Moura Negrini 

CREFITO 3- 5543/TO 

 

PROMOTOR DA PESQUISA: Departamento de Medicina Social da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

 

ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA 
Nós desejamos saber se as crianças filhas de mães com HIV estão tendo um 

desenvolvimento igual de crianças filhas de mães negativas. O desenvolvimento é o 

quanto à criança está fazendo coisas de acordo com sua idade, tais como: andar, 

falar, brincar, sorrir. Quando uma criança tem a mesma idade de outras crianças e 

não está fazendo coisas parecidas, ela pode não estar tendo um bom 

desenvolvimento e talvez precise de ajuda profissional para se desenvolver melhor. 

Para descobrir se as crianças filhas de mães com HIV estão tendo um bom 

desenvolvimento é preciso que sejam avaliadas. A avaliação é feita através de 

algumas brincadeiras com a criança, onde ela deve fazer coisas parecidas com 

crianças da mesma idade. Você e seu filho só participarão deste estudo se você 

desejar. Para isso será feita uma entrevista com você, com algumas perguntas sobre 

o seu filho desde o nascimento, e sobre você e sua família. Esta entrevista levará 

aproximadamente 10 minutos. Em seguida seu filho será avaliado por mim, na sua 

presença ou não, de acordo com seu desejo e em seguida eu poderei lhe dizer 

como está o desenvolvimento do seu filho e se há necessidade de alguma 
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intervenção profissional. Esta avaliação levará de 15 a 30 minutos. Embora você não 

receba benefícios diretos por sua participação, servindo como participante desta 

pesquisa, suas informações e a avaliação do seu filho poderão contribuir para 

melhorar o planejamento do atendimento das crianças filhas de mães com HIV. Este 

estudo não oferece qualquer risco ou desconforto para você e seu filho e garantimos 

que nenhum de vocês dois será identificado após responder às nossas perguntas. 

Caso decida participar do estudo, você poderá interromper suas respostas durante a 

entrevista, ou a avaliação do seu filho, sem nenhum prejuízo do seu seguimento 

nesta instituição de saúde. 

Caso necessite de maiores informações, mesmo após a conclusão da sua 

participação, você poderá entrar em contato conosco. 

Muito obrigada pela sua atenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA:  
 
Assinatura 
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ANEXO D 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Perguntas sobre a criança 
1. Qual foi o peso de nascimento do seu filho? 

2. Qual foi o tempo da sua gestação? 

3. Houve algum problema antes, durante ou depois do parto com o seu filho? Qual 

problema? 

4. Seu filho usa ou já usou medicações? Quais medicações? Por quanto tempo? 

5. Seu filho já ficou internado? Quantas vezes? Por quais motivos? Por quanto 

tempo? 

6. Seu filho recebeu aleitamento materno? Por quanto tempo? 

7. Quem cuida do seu filho durante o dia? 

8. Alguma vez seu filho precisou ficar afastado de você ou da sua família? Onde ele 

ficou? Por quanto tempo? 

 

Perguntas sobre a mãe e a família 
1. Quantos anos você tem? 

2. Qual a sua escolaridade? 

3. Quantos filhos você tem? 

4. Quem mora com você em sua casa? 

5. Você trabalha fora? Onde? 

6. De quanto é a renda familiar? 

7. Como você se contaminou com o HIV? (apenas para as mães soropositivas) 

8. Há algum caso de doença na família? 

9. Como está a sua saúde? 

10. Você utiliza ou já utilizou álcool ou cigarro? E durante a gravidez? 

11. Você utiliza ou já utilizou drogas ilícitas? E durante a gravidez? 
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