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RESUMO 

Introdução: As mulheres soropositivas podem transmitir o vírus para o filho por 
transmissão vertical (TV), a qual pode ocorre durante a gestação, durante o 
nascimento e ao amamentarem o filho lactente. O uso da terapia antirretroviral (TARV) 
diminui a carga viral e assim, a possibilidade de transmissão, além disso, elas são 
orientadas a realizarem a cesárea e a não amamentar. A mulher pode optar pela via 
de parto vaginal se a carga viral dela for menor a 1000 cópias/mL após a 34ª semana 
de gestação. Contudo, o contato do lactente com a TARV pode acarretar atraso no 
desenvolvimento neuromotor. Somado à TARV, a exposição ao HIV também pode 
acarretar em atrasos motores. Por isso é necessário o acompanhamento destes 
lactentes e entender o conhecimento da família acerca dos estímulos mais adequados 
a cada idade. Este estudo  avaliou o desenvolvimento motor de lactentes expostos e 
não expostos ao HIV, e verificou se a percepção das mães se aproxima das 
habilidades motoras destes lactentes. Métodos: Foram avaliados 34 lactentes filhos 
de mães soropositivas acompanhadas no SAE infantil – Santos e 34 lactentes não 
expostos ao HIV  acompanhados pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde 
Vila Nova nas idades de 4, 8, 12 e 18 meses por meio da Alberta Infant Motor Scale 
(AIMS) e, pelo Guia Portage adaptado respondido pelas mães sobre a percepção do 
desenvolvimento motor de seus filhos. Resultados: Não foram encontradas 
diferenças significativas na percepção das mães entre os grupos de lactentes 
expostos e não expostos. Vale ressaltar que ao correlacionar a percepção da mãe 
sobre o desenvolvimento do lactente e o desenvolvimento real do lactente, houve 
correlação forte, apenas aos 4 meses. Com relação ao desenvolvimento motor dos 
lactentes não houve diferença significativa entre os lactentes expostos ao HIV e não 
expostos, exceto no grupo de 12 meses dos lactentes exposto os quais obtiveram 
resultados menores quando comparados com os não expostos da mesma idade. 
Conclusão: Um desenvolvimento motor adequado é importante para todos os 
lactentes, o conhecimento sobre os marcos motores de cada fase auxilia no rápido 
reconhecimento de possíveis atrasos. Este estudo não encontrou diferenças 
significativas entre lactentes expostos e não expostos, contudo houve uma diferença 
no escore bruto e percentil de desenvolvimento dos lactentes expostos ao HIV com 
12 meses, obtendo menor escores comparado ao grupo não exposto. A percepção da 
mãe só aproximou-se da realidade com os lactentes de 4 meses de idade, indicando 
a necessidade de orientá-las sobre as fases motoras que seu filho lactente está 
passando.  

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil, HIV, Percepção, Relação Mãe-Filho  

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Introduction: HIV-positive women can transmit the virus to their child through vertical 
transmission (VT) which can occur during pregnancy, during birth and when 
breastfeeding the infant. The use of antiretroviral therapy (TARV) decreases viral load 
and thus the possibility of transmission, in addition to performing cesarean sections 
and being instructed not to breastfeed. The woman can choose the vaginal delivery 
route if her viral load is less than 1000 copies / mL after the 34th week of pregnancy. 
However, the infant's contact with TARV can cause a delay in neuromotor 
development. As well to TARV, exposure to HIV is also linked to motor delays. 
Therefore, it is necessary to monitor these infants and understand the family's 
knowledge about the most appropriate stimuli for each age. This study evaluated the 
motor development of infants exposed and not exposed to HIV, and verified whether 
the mother’s perception is close to the motor skills of these infants. Methods: 34 
infants born to HIV-positive mothers were monitored at the children's SAE - Santos 
and 34 infants not exposed to HIV who were followed up by the health team of Basic 
Health Unit, at the ages of 4, 8, 12 and 18 months were evaluated using the Alberta 
Infant Motor Scale (AIMS) and, in sequence, by the adapted Portage Guide answered 
by mothers about the perception of their children's motor development. Results: No 
significant differences were found in the perception of mothers between the groups of 
exposed to HIV and unexposed infants. It is worth mentioning that when correlating 
the mother's perception of the infant's development and the infant's actual 
development, there was a strong correlation, only at 4 months. Regarding the motor 
development of infants, there was no significant difference between exposed and 
unexposed infants, except in the 12-month group of exposed infants who obtained 
lower results when compared to the unexposed infants of the same age. Conclusion: 
Adequate motor development is important for all infants, knowledge of the motor 
milestones of each phase helps to quickly recognize possible delays. This study found 
no significant differences between exposed and unexposed infants, however there was 
a difference in the raw score and developmental percentile of infants exposed to HIV 
at 12 months, obtaining lower scores compared to the unexposed group. The mother's 
perception only approached reality with 4-month-old infants, indicating the need to 
guide them about the motor phases that their infant child is going through. 

Key words: Child Development, HIV, Perception, Mother-Child Relations  
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INTRODUÇÃO  

 HIV é a sigla em inglês para o Vírus da Imunodeficiência Humana, o qual é o 

causador da AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). A AIDS é o estágio mais avançado do vírus dentro do corpo, ou seja, 

quando o sistema imunológico fica comprometido demais, a pessoa começa a ficar 

doente mais facilmente. Uma vez dentro do organismo, o HIV permanece para 

sempre, pois ainda não há maneiras para eliminá-lo, mesmo com o uso de 

medicações (UNAIDS, 2017).  

O HIV é um vírus sexualmente transmitido, o que significa que é necessário a 

troca de fluídos corporais para que haja o contágio, não sendo possível ser infectado 

pelo ar, por compartilhamento de objetos, doação de sangue ou pelo beijo. Alguns 

exemplos de fluidos corporais podem ser o sangue, sêmen, secreção vaginal e leite 

materno (UNAIDS, 2017).  

Ao infectar o corpo, o vírus inicia sua multiplicação alterando o DNA das células 

do sistema imunológico, principalmente os linfócitos T CD4+. Estes são responsáveis 

por agir contra qualquer corpo estranho que se infiltre no organismo (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013).  

Nos dias atuais, receber o diagnóstico de soropositividade não é como receber 

o mesmo diagnóstico nos anos 1970/1980, quando o vírus começou a se propagar 

rapidamente no Brasil. Os medicamentos são mais eficazes, a informação é mais 

ampla e os tratamentos, como a Profilaxia Pré-Exposição ao vírus (PrEP) e a Profilaxia 

Pós-Exposição (PEP), estão mais disponíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).   

De acordo com o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), 

que notifica os casos de AIDS, hepatites virais e algumas infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), entre 2007 e junho de 2019, havia 300.496 registros de pessoas 

infectadas pelo HIV sendo deste total 31% mulheres. No Brasil, no período de 2000 

até junho de 2019, foram registradas 125.144 gestantes infectadas com o HIV, destas 

38,1% eram da região sudeste do país. Notou-se aumento nos registros de gestantes 

com HIV, passando de 2,3 casos/mil nascidos vivos em 2007 para 2,8 casos/mil 

nascidos vivos em 2017. Esse aumento na descoberta de gestantes com HIV pode 

estar relacionado a ampliação no diagnóstico no pré-natal (BOLETIM 

EPIDEMIOLÓGICO, 2019).  
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Ainda de acordo com o Boletim Epidemiológico (2019), apesar do aumento dos 

números de gestantes com HIV, é apontado que o sudeste brasileiro possui tendência 

linear e com variações pouco expressivas. O ano de 2019 foi o que teve menor 

aumento, com 1475 casos identificados, destes, 722 no estado de São Paulo.  

Algumas cidades de São Paulo estavam, em 2017, no ranking dos 100 

municípios onde a taxa de detecção era bastante alta, e Santos era uma dessas 

cidades, ocupando o 63º lugar. Contudo, em 2018, a Secretária da Saúde de Santos 

apresentou dados que ratificou a saída da cidade do ranking, ocupando até então o 

103º lugar. No mesmo ano, a cidade recebeu o 2º Prêmio Luiza Matilda pelo trabalho 

feito no combate à sífilis congênita, passada de mãe para filho, e por zerar a taxa de 

transmissão vertical do vírus HIV (SECRETÁRIA DA SAÚDE SANTOS, 2018).  

Santos desempenha forte papel contra a disseminação do vírus, principalmente 

no trabalho com gestantes. As gestantes que possuem o HIV são atendidas no Serviço 

de Atenção Especializada - Infantil e Adolescente (SAE – infantil),  Centro de 

Referência e Tratamento (CRT-Santos), constituído por uma rede multiprofissional. 

As gestantes, durante o pré-natal, realizam exames para detecção do HIV uma 

vez por trimestre, caso o resultado seja positivo, a mesma passa a ser assistida pela 

equipe do SAE - infantil com médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, 

psicólogos e assistentes sociais, recebem medicamentos e realizam exames. Quanto 

mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de não ocorrer a 

contaminação ao lactente (SECRETARIA DA SAÚDE SANTOS, 2009). 

 Para diminuir a possibilidade de transmissão do vírus ao lactente, chamada de 

transmissão vertical (TV), a gestante deve adotar alguns métodos durante e após a 

gestação. É importante a realização de três exames de carga viral – HIV (CV-HIV), na 

primeira consulta do pré-natal, no início do terceiro trimestre de gestação e após 

admissão no local do nascimento, para a decisão da via de parto. A CV-HIV também 

pode-se ser solicitada a qualquer momento da gestação caso haja dúvidas sobre o 

efeito da terapia antirretroviral (TARV). O nível da carga viral é considerado para 

detectar o risco de TV, além de definir a via de parto (PROTOCOLO CLÍNICO, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).  

A TARV tem como objetivo reconstituir a função imune, diminuir a replicação 

viral a níveis indetectáveis, diminuindo assim a CV-HIV e, portanto, a taxa de TV 
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caindo consideravelmente, e a melhora na qualidade de vida (RECOMENDAÇÕES 

MS, 2015).  

Com a utilização da TARV, caso a carga viral seja desconhecida, maior ou igual 

a 1.000 cópias/mL após a 34ª semana de gestação, é preconizado a escolha da 

cesárea eletiva com associação da zidovudina (AZT) 3 horas antes do horário do parto 

até o nascimento (OLIVEIRA et al., 2018). A amamentação não é recomendada pois 

há possibilidade de TV por meio do leite materno, portanto o lactente deve ser 

alimentado com fórmula láctea (RECOMENDAÇÕES MS, 2015). De acordo com o 

Ministério da Saúde (2015), a utilização da TARV durante a gestação faz a taxa de TV 

diminuir para 1%, demonstrando a importância de sua utilização. Os lactentes que 

foram expostos, mas não foram infectados pelo vírus são chamadas de soro revertidos 

(RAMOS & MORAIS, 2011). 

Como citado anteriormente, o lactente pode contrair o vírus a partir da TV que 

pode acontecer de três maneiras, sendo elas intrauterina, pelo transporte 

transplacentário, intraparto, pelo contato da mucosa do recém-nascido com o sangue 

da mãe, e pós-parto, através do aleitamento materno (FRIEDRICH et al., 2016).  

Imediatamente após o nascimento, ou até no máximo 4 horas após, o lactente 

passa a tomar o ARV de 12 em 12 horas por quatro semanas (PROTOCOLO 

CLÍNICO, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Este passa a ser acompanhado 

mensalmente até o 180 mês de vida, momento no qual irá refazer o exame para HIV, 

o qual mostrará se o lactente é soropositivo ou soronegativo (TORRES & LUZ, 2016). 

Após os resultados, é recomendado que a criança que foi exposta ao vírus e não 

infectada passe anualmente em consultas até o final da adolescência. Esta criança 

terá tendência a apresentar mais infecções bacterianas quando comparada com 

crianças que não foram expostas ao HIV (PROTOCOLO CLÍNICO, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015). 

Em Santos, o lactente passa a ser acompanhado pela equipe multiprofissional 

do SAE infantil em parceira com a Universidade Federal de São Paulo, um 

fisioterapeuta faz parte dessa equipe, acompanhará o desenvolvimento motor  desses 

lactentes, e informará a equipe caso identifique atraso no desenvolvimento, para que 

a intervenção adequada seja iniciada. Assim como recomendado pelo Ministério da 

Saúde, esse acompanhamento ocorre do nascimento até os 18 meses de idade. No 
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serviço, o lactente será testado três vezes (aos 2, 4 e entre 14 e 18 meses) e, se em 

algum destes a carga viral for detectável, o lactente é considerado HIV positivo. Com 

isso, o mesmo irá continuar o tratamento no SAE - infantil  até completar 18 anos e, 

após esta idade, ele será encaminhado para o Serviço de Atenção Especializada – 

Adulto (SAE II) (SECRETARIA DA SAÚDE SANTOS, 2009).  

O lactente exposto ao HIV tem maiores chances de desenvolver alterações no 

sistema nervoso central (SNC) devido à afinidade do HIV pelo mesmo, e, que nesse 

caso, está em maturação. As complicações mais frequentes vistas são microcefalia, 

rebaixamento cognitivo, encefalopatia, distúrbios do humor e do comportamento 

(ROCHA et al., 2005). Capelo (2006) em sua revisão sistemática aponta que, no 

Brasil, os lactentes expostos e os infectados pelo vírus mostram maior prevalência de 

anormalidade neurológicas leves e de atraso no desenvolvimento. As alterações 

podem, por muitas vezes, não aparecer de imediato, por isso é fundamental o 

acompanhamento do lactente exposto.   

Apesar de ser necessária e trazer muitos benefícios ao lactente, o uso da TARV 

está ligado à prematuridade, baixo peso ao nascer, hiperatividade, disfunção 

mitocondrial e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (RAMOS & MORAIS, 

2011). O desenvolvimento neuropsicomotor do lactente inicia intra útero e começará 

a maturar após o nascimento, sendo os primeiros anos de vida de suma importância, 

momento no qual será observada sequência progressiva de ganhos nas habilidades 

motoras (SHEPHERD, 1995).    

Ramos e Morais (2011) mostram que os lactentes expostos estavam propensos 

ao atraso no desenvolvimento motor pela exposição ao risco biológico e riscos 

ambientais, sendo o último relacionado aos estímulos oferecidos e ambiente 

inadequado. Os autores relatam que o motivo para os riscos ambientais foi família 

com baixos recursos e pais com baixos níveis de escolaridade. Então, apesar do risco 

pela utilização da TARV, poucos ou inadequados estímulos também estão ligados ao 

atraso.  

Rodriguez et al (2019) relataram que os lactentes expostos ao HIV apresentam 

maiores riscos de atraso no desenvolvimento, podendo apresentar baixo peso ao 

nascer e crescimento abaixo do esperado e também podem apresentar prejuízos às 

funções cognitivas e dificuldades de aprendizagem.  
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O período que corresponde do nascimento aos 6 anos de idade é conhecido 

como primeira infância. É considerada a etapa mais importante para o 

desenvolvimento dos lactentes, pois ocorre intensa atividade cerebral devido à 

interação dos estímulos externos vivenciados pelo lactente e suas características 

biológicas (SOUZA et al., 2019) e, com isso, também é considerado um período crítico 

(HABIBI et al., 2017).  

O desenvolvimento motor dos lactentes é influenciado por uma série de fatores, 

como o ambiente no qual eles crescem, o qual engloba os aspectos culturais, a 

interação com a família e todos os estímulos oferecidos adequados à idade do 

lactente, estes devendo ser ofertados desde cedo (OLIVEIRA, NASCIMENTO & 

MARCOLINO, 2012), e o ambiente modificado pela família para facilitar o 

desempenho de habilidades motoras (SEHN et al., 2019).  

Estímulos efetivos ofertados pelos pais, ou seja, adequados à idade do 

lactente, são considerados fatores importantes para o seu desenvolvimento ideal. A 

saúde materna e o perfil socioeconômico são citados como fatores que podem 

influenciar o desenvolvimento infantil, uma vez que estão diretamente ligadas aos pais 

(GLASCOE & LEEW, 2010). Com isso, o conhecimento dos marcos motores do 

lactente, as habilidades no cuidado e nos processos de desenvolvimento infantil, 

assim como a familiaridade com os cuidados infantil são abordados como pontos 

positivos na interação dos pais com os filhos e na promoção do desenvolvimento 

(HABIBI et al., 2017).  

 Estudo de Silva et al. (2016) revelou que há pais que não se sentem totalmente 

preparados para orientar os filhos, o que causa dificuldade na hora de oferecer 

estímulos, por exemplo, brinquedos e jogos adequados para a idade, ou ainda  quais 

as posições mais adequadas para manter a criança, favorecendo dessa forma os 

ganhos motores.  

Alguns pais evitam colocar o lactente nas posições prono e sentado sem apoio 

por temerem que o filho possa morrer por sufocamento, que eles caiam mais e por 

acreditarem que são posições desconfortáveis. Porém, estas posições oferecem 

ganhos motores que auxiliarão posteriormente o melhor desenvolvimento do lactente 

(PEREIRA, SACCANI & VALENTINI, 2016).    
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Estudo feito por Oliveira & da Rocha (2019) relatou que mães que ficam mais 

tempo com os filhos oferecem estímulos mais precisos e mantém uma relação mais 

integrada com o mesmo, porém, os relatos são apenas de crianças maiores de 2 anos. 

As informações associadas à falta de conhecimento e percepção dos pais 

podem ajudar os profissionais da saúde na orientação, nos encaminhamentos e 

intervenções que deverão ser feitas (GLASCOE & LEEW, 2010). Dessa maneira, a 

fisioterapia tem papel fundamental na orientação dos pais sobre quais seriam os 

melhores movimentos para estimular a criança, de forma que não haja preocupação 

sobre oferecer um estímulo que possa ser considerado ruim (SHEPHERD, 1995). 

De acordo com Shepherd (1995), os pais podem criar expectativas quando é 

falado sobre os ganhos motores da criança, como a marcha independente. Essa 

expectativa pode gerar excesso de estímulos desnecessários a criança. Serra e 

Correa (2005) apontam que é melhor quando os pais subestimam as potencialidades 

da criança, pois eles poderão se surpreender positivamente, enquanto os que 

superestimaram poderão ficar frustrados pela expectativa não alcançada.  

Silva et al. (2016) relatam que alguns pais subestimam a capacidade de seu 

filho por acreditarem que ele não conseguirá realizar a tarefa, o que os faz ofertarem 

menos esta tarefa ao filho e, consequentemente, este não aprimora sua habilidade 

em realizá-la. Para ambas as situações, a quantidade de estímulos ofertados ao 

lactente será errada, por isso é importante entender quais marcos motores ele deve 

adquirir de acordo com sua idade. 

As crenças e percepções que a mãe tem sobre o desenvolvimento infantil 

também podem alterar sua relação com o lactente, diminuindo ou aumentando a 

quantidade de estímulos ofertados. Se a mesma acredita que seu filho ainda não 

possui capacidade para sentar, ela dificilmente irá oferecer posições que favoreçam o 

sentar dele (SOUZA et al., 2014). Em vista disto, mães que superestimam as 

capacidades do filho podem considerar errado comportamentos vistos pela mesma 

como infantis (NUNES, AQUINO & SALOMÃO, 2018).  

Estudo realizado por Corrêa e Sá (2018) revelou que as mães de lactentes 

expostos apresentam maior preocupação com relação ao desenvolvimento motor do 

seu filho, quando comparadas com as mães de crianças não expostas. Concomitante 

a este, Galvão, Cunha e Machado (2010) analisaram que mães de lactentes que foram 
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expostos tornam-se mais protetoras por todos os medos que elas possuem, entre eles 

o mais temido, o filho ser diagnosticado como HIV positivo. A superproteção acaba 

virando um mecanismo compensatório pela situação na qual ela vive. O HIV faz 

algumas mães privarem-se de passar maior tempo com o filho por enxergá-los como 

frágeis e possuírem medo do adoecimento (ALVARENGA & DUPAS, 2014).  

Para um desenvolvimento motor adequado é fundamental a oferta de diferentes 

estímulos para o lactente (PEREIRA, SACCANI & VALENTINI, 2016, OLIVEIRA, 

ALMEIDA & VALENTINI, 2012). Entretanto, esta oferta pode ser alterada pelos 

gêneros dos lactentes, causando diminuição em sua variabilidade. Estudos mostram 

que lactentes, de ambos os gêneros, com idade até 18 meses, apresentam 

desenvolvimento adequados à idade (VENTURELLA et al., 2013), não havendo 

distinção entre os gêneros para o desenvolvimento motor (SILVA et al., 2016), mesmo 

com a oferta de atividades diferentes. Com isso, apesar de os pais oferecem diferentes 

tipos de estímulos para meninos e meninas a diferença apenas fica evidente conforme 

o lactente cresce e desenvolve habilidades para tarefas que são consideradas 

distintas a cada gênero (VENTURELLA et al., 2013).   

É possível avaliar o desenvolvimento motor dos lactentes expostos e os não 

expostos ao HIV, a partir de escalas adequadas à idade. Murta et al. (2011) aplicaram 

a Portage em crianças que frequentavam a creche para analisar todas as cinco áreas 

do desenvolvimento infantil (desenvolvimento motor, linguagem, socialização, 

autocuidados e cognição) que são englobadas pela escala. Foi possível analisar e 

correlacionar o desenvolvimento com o estado nutricional e este com a condição 

socioeconômica da família.  

 Mello et al. (2014)  aplicaram a Alberta Infant Motor Scale (AIMS) em lactentes 

não expostos ao HIV nas idades de 22 dias até 17 meses para avaliar a detecção 

precoce de anormalidades. Sá, Lima e Cardoso (2014) também utilizaram a AIMS 

para avaliar o desenvolvimento motor de 40 lactentes de um a 18 meses expostos ao 

HIV. Em ambos os estudos, a utilização da AIMS possibilitou a avaliação do 

desenvolvimento motor de forma rápida e com baixo custo, facilitando a intervenção 

precisa pelos profissionais de saúde aos lactentes.  

O desenvolvimento motor faz parte do crescimento e possui papel importante 

na independência motora do lactente. Ele desenvolverá habilidades mais complexas 
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para sua locomoção e manipulação de objetos (OLIVEIRA, ALMEIDA & VALENTINI, 

2012). Por isso é fundamental diagnosticar precocemente qualquer atraso 

(VENTURELLA et al., 2013). Dificuldades nos primeiros anos de vida podem causar 

prejuízos futuros (PEREIRA, SACCANI & VALENTINI, 2016).  

Estudo mostrou que houve melhora no desenvolvimento motor de lactentes não 

expostos, com idades entre 2 e 16 meses, após intervenção motora fisioterapêutica e 

propostas para modificações no ambiente familiar, além de maior interação dos pais 

com o filho. O que demonstra a importância de um ambiente adequado e maior 

convívio dos familiares (OLIVEIRA, ALMEIDA & VALENTINI, 2012). Desta maneira, 

os pais possuem papel fundamental nesse período da vida (SILVA et al., 2016).  

É necessário entender se os pais estão superestimando ou subestimando 

demais os filhos, pois, para ambos os lados, há pontos negativos. Em um, cria-se uma 

expectativa sobre a criança que pode dificultar o desenvolvimento ou a realização de 

determinada tarefa e, no outro, o estímulo que seria necessário para um melhor 

desenvolvimento não é oferecido por acreditar que não é necessário. 

 

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 Os lactentes precisam de ambientes favoráveis ao desenvolvimento e 

estímulos adequados à idade desde o seu nascimento. É necessário que a família 

conheça e entenda quais são os marcos motores que o lactente deverá alcançar em 

cada idade e, com isso, faça a estimulação de maneira eficaz.  

 Há diversos estudos (CAPELO, 2006; RAMOS & MORAIS, 2011; RODRIGUEZ 

et al., 2019) que mostram que os lactentes expostos ao HIV podem apresentar atraso 

no desenvolvimento motor, por isso, é ainda mais importante que a família conheça e 

seja orientada caso haja reconhecimento de atraso. Lactentes que apresentam atraso 

devem ser encaminhados à intervenção precoce o mais cedo possível para que este 

atraso possa ser corrigido ou atenuado.  

As famílias que estão aptas a diferenciar as habilidades que o lactente já 

apresenta e as que ele ainda irá adquirir conseguem promover melhores opções a 

ele, sem subestimar ou superestimar suas habilidades. 
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Tendo em vista a importância de um bom desenvolvimento motor e a baixa 

quantidade de literatura que cubram esta lacuna, este estudo visa analisar a 

percepção que a mãe tem sobre o desenvolvimento motor do lactente que foi exposto 

ao HIV e dos não expostos.   
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OBJETIVO GERAL 

Avaliar e comparar o desenvolvimento motor de lactentes expostos e não 

expostos ao HIV  e a percepção das mães sobre o desenvolvimento motor dos 

lactentes. 

Objetivo específico   

Verificar se a percepção da mãe sobre o desenvolvimento motor condiz ao 

desenvolvimento motor real do lactente. 

Comparar a percepção das mães dos lactentes expostos e dos não expostos 

ao HIV.  

  

HIPÓTESE 

  A hipótese desse estudo é que as mães de lactentes expostos ao HIV 

subestimam a capacidade motora de seu filho devido à superproteção feita. Enquanto 

as mães dos lactentes não expostos possuem percepção próxima da realidade por 

não ligarem seu filho a doença ou motivo para ser frágil. 
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MÉTODO 

            Este é um estudo de cárater transversal, desenvolvido no serviço 

especializado de atendimento à população infantil exposta ao HIV, no programa 

DST/AIDS da Secretaria Municipal de Santos - SAE infantil e na Unidade Básica de 

Saúde Vila Nova, da cidade de Santos, São Paulo, no período de abril de 2019 até 

maio de 2020.  

Foram avaliados 68 lactentes com idades nas idade de 4, 8, 12 e 18 meses, de 

ambos os sexos, os quais as mães aceitaram participar após terem ciência do objetivo 

do estudo e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo 

II). Os lactentes foram divididos em dois grupos: lactentes expostos ao HIV, com 34 

individuos, e lactentes não expostos, também com 34 lactentes, sendo este o grupo 

controle.  

As idades foram escolhidas por representarem importantes marcos motores na 

vida dos lactentes. Aos 4 meses o lactente possui controle cervical satisfatório, inicia 

o alcance manual, em supino inicia o rolar lateral e balbucia alguns sons; aos 8 meses 

ele consegue sentar sem apoio, apresenta reação de proteção lateral, passa da 

posição sentado para prono e em seguida para gatas e inicia o arrastar no chão, já 

começando a explorar o ambiente; com 12 meses o lactente está começando a dar 

os primeiros passos ainda com a base alargada, reage aos sons, aponta para algo 

que queira e, em pé, consegue segurar-se com uma mão enquanto com a outra, 

explora o ambiente; com 18 meses, o lactente corre, chuta uma bola, apontam para 

partes do corpo quando pedido (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013; PÁDUA, 

RUIVO & SÁ, 2020). 

Os critérios de inclusão foram lactentes nas idades de 4, 8, 12 e 18 meses, 

filhos de  mães que apresentem sorologia positiva para o HIV, nascidos a termo, de 

ambos os sexos. Os critérios de exclusão foram lactentes com diagnóstico positivo 

para sífilis, tuberculose ou HIV, prematuros e/ou que a mão não aceitasse participar 

da pesquisa. 

Os critérios de inclusão para os lactentes não expostos foram lactentes 

nascidos a termo, nas idades de 4, 8, 12 e 18 meses, de ambos os sexos atendidos 

pela Unidade Básica de Saude Vila Nova. Os critérios de exclusão foram lactentes 

com alguma síndrome, prematuros e/ou que a mãe não aceitasse participar da 

pesquisa.  
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Os materiais utilizados foram a Alberta Infant Motor Scale (AIMS) e o 

PORTAGE. A AIMS foi desenvolvida em 1992 no Canadá por Piper et al, e validada 

para o Brasil por Valentine e Saccani em 2012. Esta foi desenvolvida para avaliar o 

desenvolvimento motor dos lactentes nascidos prematuros e a termo até os 18 meses 

de idade (PIPER et al., 1992). A AIMS avalia, de forma padronizada, as habilidades 

motoras grosseiras em quatro posições: prono, composto por 21 itens, supino, por 9 

itens, sentado, por 12 itens, e em pé, por 16 itens, considerando o alinhamento 

postural, movimentos antigravitacionais e superfícies de contato. Possui caráter 

observacional, o que implica em quase nenhuma interferência do avaliador, focando 

nos movimentos espontâneos da criança, e avalia a sequência do desenvolvimento 

motor infantil. Com ela, é possível identificar recém-nascidos com atraso motor e 

também avaliar a maturação de aquisições motoras até os 18 meses de idade 

(SACCANI & VALENTINE, 2010).   

SÁ, SIEGLE e CARVALHO (2018) construíram a curva de referência brasileira 

para lactentes expostos ao HIV. Com esta curva foi possível observar um platô na 

idade de 15 meses, o mesmo também ocorre na curva da população de lactentes 

brasileiros.  

O lactente recebeu a pontuação “0” quando não realizava ou “1” quando 

realizava a posição indicada pela escala em cada posição: prono, supino, sentado e 

em pé. A soma de todas as posições revelava o escore bruto o qual, posteriormente, 

era relacionado à idade do lactente e mostrava o percentil para o desenvolvimento 

motor. Os percentis foram divididos em: abaixo de 5%, entre 5% e 25% e acima de 

25%, sendo desempenho motor anormal, desempenho motor suspeito e desempenho 

motor normal, respectivamente.  

O guia Portage de Educação Pré-Escolar foi traduzido para o português por 

duas psicólogas brasileiras, Williams e Aiello (2001). Ele avalia crianças de 0 a 6 anos, 

sendo composto por 5 áreas: desenvolvimento motor, linguagem, socialização, 

autocuidados e cognição, totalizando 580 ítens. Ele possibilita perceber se há alguma 

alteração ou dificuldade no desenvolvimento e, com isso, iniciar uma intervenção 

precoce (MURTA et al., 2011).  

O Guia Portage é utilizado com o aplicador observando o lactente e 

respondendo as sentenças conforme o que é visto. Neste estudo foi utilizada uma 
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adaptação do guia Portage no qual a aplicação foi feita perguntando para a mãe o que 

ela notava sobre o desenvolvimento e, além disso, apenas o domínio do 

desenvolvimento motor foi utilizado. A mãe respondeu baseada em suas impressões 

a perguntas sobre o desenvolvimento motor do lactente. Para os lactentes de 4, 8 e 

12 meses, utilizou-se as afirmações da faixa etária de zero a um ano que possui 

pontuação máxima de 45 pontos, e para os lactentes de 18 meses, as afirmações de 

zero até dois anos, com pontuação máxima de 63 pontos. Para respostas “sim” e “sim, 

com mediação” foi pontuado 1 ponto e para as respostas “não” não foi pontuado. 

Posteriormente os pontos foram somados e divididos pelo total de afirmações para 

cada idade avaliada, resultando na porcentagem do Portage.  

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo com parecer número 1262/2018 (Anexo 1), conforme a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

PROCEDIMENTO 

As avaliações ocorreram no mesmo dia, simultâneamente. Os lactentes foram 

avaliados de forma observacional a partir da AIMS, em uma sala bem iluminada, com 

temperatura ambiente e silenciosa para a realização dos testes. Foi utilizado um 

tapete de EVA para acomodar o lactente. O mesmo foi estimulado a realizar 

movimentos nas posições prono, supino, sentado e em pé, e, para incentivar a 

execução de alguns movimentos, foram ofertados brinquedos adequados a idade.  

Por sua vez, a mãe respondeu o questionário Portage tendo “sim”, “ainda não” 

ou “sim com mediação” como as possíveis alternativas para resposta de acordo com 

suas percepções diárias do seu filho. Quando a mãe não sabia ou não tinha ofertado 

o objeto descrito na sentença ao lactente, a alternativa “não” foi assinalada. Estas 

condições para a avaliação foram similares para os lactentes expostos e os não 

expostos.  

 

ANÁLISE DE DADOS 

A normalidade e homegeneidade dos dados foi testada respectivamente pelo 

teste de Shapiro Wilk e pelo teste de Levene para cada grupo.   
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A análise estatistica foi feita de maneira descritiva, apresentando média e 

desvio padrão do número de acertos do Portage, escore bruto da AIMS e da 

porcentagem do Portage para ambos os grupos em todas as idades.  Os percentis a 

AIMS foram divididos em categorias: 1- abaixo de 5%, 2 – entre 5 e 10%, 3 – entre 10 

e 25%, 4- entre 25 e 50%, 5 – entre 50 e 75%, 6- entre 75 e 90%, 7- acima de 90%, e 

a partir dessa categoria foi calculado a média da categoria dos Percentis da AIMS. 

Foi realizado o teste t -student para cada idade, visando comparar o 

desenvolvimento motor de cada grupo por idade avaliada, e a percepção das mães 

de ambos os grupos em relação ao desenvolvimento. 

As variáveis analisadas foram: número de acertos do Portage, porcentagem do 

Portage, escore bruto do desempenho motor (AIMS) e a média da categoria do 

percentil do desenvolvimento (AIMS) 

Foi realizado o teste de correlação de Pearson entre a porcentagem  do Portage 

e a categoria do percentil do desenvolvimento (AIMS). Esse teste indica a relação 

entre 2 variáveis lineares e os valores sempre serão entre +1 e -1. O sinal indica a 

direção, se as variáveis são diretamente proporcionais (+) ou inversamente 

proporcionais (-); e o tamanho da variável indica a força da correlação. Então, a 

variável com valor de r maior ou igual a 0,9 indica  correlação muito forte; entre 0,7 a 

0,89 positivo ou negativo indica  correlação forte; 0,5 a 0,69 positivo ou negativo indica  

correlação moderada; 0,3 a 0,49 positivo ou negativo indica  correlação fraca; 0 a 0,29 

positivo ou negativo indica  correlação muito fraca (HULLE et al., 2008). 

As análises foram realizadas pelo programa SPSS, versão 23.0. Os valores p< 

0,05 foram considerados significativos.  
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RESULTADOS 

 Os participantes do estudo foram 68 lactentes no total, sendo divididos 

igualmente entre grupo exposto ao HIV e grupo não exposto ao HIV, com 34 lactentes 

cada. Cada grupo foi subdivido de acordo com as idades dos lactentes resultando em 

5 lactentes com 4 meses, 6 com 8 meses, 13 com 12 meses e 10 com 18 meses. Esta 

subdivisão foi igual em ambos os grupos.    

 

 

Figura 1: Organograma  

A tabela 1 revela as comparações entre os grupos expostos e não expostos ao 

HIV de acordo com a idade da avaliação. Nota-se que a percepção das mães em 

relação ao desenvolvimento do seu filho em cada uma das idades avaliadas foi a 

mesma, e portanto, não está relacionada ao seu filho pertencer ao grupo exposto ou 

não exposto ao HIV. 

A tabela 1 revela ainda que o desenvolvimento motor dos lactentes avaliados 

aos 4 meses, 8 meses e 18 meses não apresentam diferenças em relação ao escore 

bruto e percentil do desenvolvimento. No entanto, na idade dos 12 meses, o 

desempenho dos lactentes é diferente, sendo que os lactentes não expostos 

apresentam escore bruto (p=0,019) e percentil do desenvolvimento (p=0,008) maior 

do que os expostos ao HIV. 
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Tabela 1: Média e desvio padrão das variáveis de acordo com o grupo e por idade, test-t 

Variáveis por idade 
avaliada 

Exposto ao HIV 
Média (±DP) 

Não expostos ao HIV 
Média (±DP) 

 Teste t 

4 meses  
 Número de acertos 

Portage 
     Porcentagem 

Portage 
     Escore Bruto AIMS 

     Categoria do 
percentil da AIMS 

 

 
15,0(5,6) 

 
33,3 (12,5) 

 
15,2 (3,2) 
4,2 (0,4) 

 
15,6 (4,2) 

 
34,6 (9,3) 

 
15,8 (1,9) 
3,8 (0,4) 

 
t=-0,190, p=0,854 
 
t=-0,190, p=0,854 
 
t=-0,354, p=0,733 
t=1,414, p=0,195 

8 meses 
     Número de acertos 

Portage 
     Porcentagem 

Portage 
     Escore Bruto AIMS 

     Categoria do 
percentil da AIMS 

 

 
31,3 (4,8) 

 
69,6 (10,7) 

 
34,0 (2,8) 
4,1 (0,4) 

 
32,8 (2,1) 

 
72,9 (4,7) 

 
36,8 (2,1) 
4,5 (0,5) 

 
t=-0,694, p=0,504 
 
t=-0,694, p=0,504 
 
t=-1,927, p=0,083 
t=-1,195, p=0,260 

12 meses 
     Número de acertos 

Portage 
     Porcentagem 

Portage 
     Escore Bruto AIMS 

     Categoria do 
percentil da AIMS 

 

 
40,5 (2,8) 

 
90,0(6,3) 

 
50,6(4,0) 
4,2 (0,9) 

 
41,7 (2,8) 

 
92,8(6,2) 

 
54,1(3,0) 
5,1(0,6) 

 
t=-1,099, p=0,283 
 
t=-1,100, p=0,282 
 
t=-2,507, p=0,019* 
t=-2,882, p=0,008* 

18 meses 
     Número de acertos 

Portage 
     Porcentagem 

Portage 
     Escore Bruto AIMS 
Categoria do percentil 

da AIMS  

 
60,2(4,1) 

 
95,5 (6,5) 

 
- 
- 

 
57,5 (2,6) 

 
91,2 (4,1) 

 
- 
- 

 
t=1,742, p=0,098 
 
t=1,760, p=0,095 
 
- 
- 

 
Legenda: *p< 0,05; ( -)  ambos os grupos atingiram o escore máximo 58 pontos. AIMS = Alberta Infant 

Motor Scale. 

Ao correlacionar a percepção das mães em relação ao desenvolvimento de 

seus filhos  e o desenvolvimento de fato dos lactentes, observamos correlação forte e 

positiva apenas na idade de 4 meses (Tabela 2), ou seja, a percepção da mãe em 

relação as aquisições do lactente nessa idade concordam com as aquisições motoras 

do lactente. Para as demais idades, não há correlação entre a percepção da mãe 

sobre o desenvolvimento de seu filho e as aquisições motoras obtidas pelos lactentes 

em cada idade. Para a idade de 18 meses, pelo fato do percentil do desenvolvimento 

motor (AIMS) ser constante, não foi possivel verificar se há correlação. 
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Tabela 2: Valores do coeficiente de correlação (r) estabelecidos por meio do teste de correlação de 

Pearson para as variáveis Porcentagem do Portage e percentil do desenvolvimento motor (AIMS).  

Idade  Coeficiente de  

correlação (r) 

% Portage e % AIMS 

  P 

4 meses 0,650 0,042 

8 meses 0,286 0,367 

12 meses 0,214 0,294 

18 meses - - 

Legenda: p<0,05. AIMS = Alberta Infant Motor Scale. 

DISCUSSÃO 

Este estudo de caráter transversal avaliou a percepção das mães sobre o 

desenvolvimento motor dos lactentes, expostos e não expostos ao HIV e o 

desenvolvimento motor destes mesmos lactentes.  

Com relação à percepção da mãe, não foi identificado diferença entre os 

grupos, portanto, independente do grupo, a percepção da mãe em relação ao 

desenvolvimento é a mesma. Este resultado vai contra nossa hipótese, a qual sugeria 

que as mães com diagnóstico positivo para o HIV subestimariam o desenvolvimento 

motor de seu filho pela superproteção.  

Souza, Felipe e Gradim (2019), em sua revisão bibliográfica, revelaram que 

quando os pais entendem os possíves problemas que seu filho possa desenvolver, 

eles estão mais preparados para evitá-los. Os participantes deste estudo eram 

acompanhados periodicamente pela equipe de saúde do SAE infantil e informados 

sobre o desenvolvimento do lactente, portanto estas informações somado ao 

entendimento das mães sobre a doença não a fizeram identificar seus filhos como 

mais frágeis pela exposição ao vírus.   

É citado na literatura o medo de transmitir o vírus para o filho como uma das 

maiores preocupações da mãe (GALVÃO et al. 2014), ainda que o desenvolvimento 

motor seja importante na vida do filho lactente. Willcocks et al. (2016) apresentam 

dados revelando que o medo e a ansiedade de um resultado positivo levam algumas 
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mães a não pensar no futuro enquanto não recebem os últimos testes informando que 

seus filhos não foram infectados.  

A idade na qual a percepção das mães mais se aproximaram da realidade foi 

4 meses, isso pode ser explicado pelo menor repertório de habilidades motoras do 

lactente quando comparado com as outras idades. Este achado não se estende para 

as idades de 8 e 12 meses, tendo em vista a quantidade de ganhos motores adquiridos 

com o avançar do tempo (GALLAHUE, OZMUN & GOODWAY, 2013). 

Com 4 meses é esperado que o lactente tenha controle completo de cervical, 

brinque com as mãos na linha média, leve as mãos à boca e inicie o alcance manual 

(GALLAHUE, OZMUN & GOODWAY, 2013). Poteriko e Yamazaki (2010) analisaram 

o conhecimento materno sobre o desenvolvimento motor típico no primeiro ano de 

vida, criaram um quadro com as aquisições “controle de cabeça”, “sentar”, 

“engatinhar” e “andar”, relacionaram às idades de 1 mês até 12 meses e pediram para 

as mães o completarem. No 4º mês, a maioria das mães conseguiu identificar o 

controle da cervical como aquisição motora da idade, isso corrobora com nosso 

achado, o qual trás a percepção das mães dos filhos lactentes de 4 meses como mais 

próxima à realidade.       

Ao analisar o desenvolvimento motor dos lactentes, não foi identificado 

diferença significativa entre os lactentes com 4 e 8 de idade. Neves e Sá (2020), em 

seu estudo longitudinal, utilizaram a Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil e 

compararam o desenvolvimento motor, cognitivo e da linguagem de lactentes 

expostos e não expostos ao HIV, com 4, 8, 12 e 18 meses de idade e, corroborando 

com nossos resultados, não encontraram diferença significativa entre os grupos.  

Wedderburn et al (2019) avaliaram lactentes expostos ao HIV com 6 meses e, 

posteriormente, com 24 meses de idade utilizando a Escala Bayley de 

Desenvolvimento Infantil e também nao encontraram diferença significativa nas 

pontuações brutas médias dos domínios motor fino ou motor grosso, em ambas as 

idades avaliadas. Estes achados vão ao  encontro aos resultados da literatura que 

não encontram diferença significativa quando comparado o desempenho motor de 

lactentes expostos ao HIV com não expostos.   
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Outro achado do nosso estudo foi a menor pontuação no desenvolvimento 

motor dos lactentes expostos ao HIV quando comparados com o grupo não exposto, 

aos 12 meses. Esse resultado corrobora com o estudo de Silva, Sá e Carvalho (2017), 

que ao analisar os escores do domínio motor encontraram pontuação mais baixa dos 

lactentes expostos ao HIV comparados à lactentes não expostos. Apesar da menor 

pontuação, ela não significa um atraso no desenvolvimento, contudo pode ser 

resultado de falta de estímulos adequados à idade e à exposição ao ARV. Por isso, é 

fundamental a orientação dos pais para melhores estímulos e um acompanhamento 

buscando averiguar se há melhora dessas pontuações.     

Uma meta-análise sobre avaliação do desenvolvimento de lactentes expostos 

ao HIV identificou que estes lactentes podem ter pontuações menores quando 

comparados com lactentes que não foram expostos (MC HENRY et al., 2018).   

 Este estudo teve as seguintes limitações: o estudo foi geograficamente 

limitado, ou seja, apenas de uma cidade no Brasil, não podendo representar um todo; 

o estudo não ter sido longitudinal para o acompanhamento ao longo da idade dos 

lactentes e não ter sido avaliado o grau de escolaridade das mães pois influência o 

nível de instrução da mesma. É importante que estudos futuros façam um 

acompanhamento longitudinal para analisar o desenvolvimento motor dos lactentes 

expostos ao HIV.   
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CONCLUSÃO  

 Conclui-se que com relação ao desenvolvimento motor não há diferença 

significativa entre os lactentes expostos ao HIV e os que não foram expostos nas 

idades 4 e 8 meses. Contudo os lactentes não expostos ao HIV com 12 meses de 

idade obtiveram resultados maiores quando comparados com o grupo exposto de 

mesma idade.   

 As percepções das mães em relação ao desenvolvimento dos lactentes 

expostos e não expostos é a mesma; entretanto, a percepção das mães só relaciona-

se fortemente com o desenvolvimento motor aos 4 meses de idade, não ocorrendo 

esta correlação para as demais idades.  
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Anexo 1- Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Nome do responsável: ___________________________________________________ 

Telefone para contato: ___________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

 

Estamos convidando o (a) Sr. (a) e seu filho(a) para participar desta pesquisa intitulada “Desenvolvimento 

infantil e os affordances recebidos no ambiente domiciliar de lactentes expostos e não expostos ao HIV inseridos 

em situação de vulnerabilidade socioambiental”, que tem o objetivo avaliar o desenvolvimento infantil de lactentes 

expostos ao HIV  em um serviço público de referência nos primeiros meses de vida,  e lactentes não expostos em 

um serviço de Unidade Básica de Saúde por meio de um questionário dirigido aos pais ou responsáveis que avalia 

o ambiente domiciliar e as estimulações realizadas em casa; avaliação do desenvolvimento motor, cognitivo e da 

linguagem; e avaliação da condição socioeconômica. As informações contidas neste documento serão de 

responsabilidade da doutoranda Raissa Felipe Pádua, vinculada à Universidade Federal de São Paulo com o 

objetivo de firmar o acordo escrito, no qual o participante de pesquisa autoriza sua participação com pleno 

conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se submeterá. 

Descrição dos procedimentos: o desenvolvimento infantil em lactentes nas idades de 4, 8, 12 e 18 meses 

atendidos no serviço especializado a criança exposta ao vírus do HIV, e lactentes não expostos ao vírus que são 

atendidos na Unidade Básica de Saúde, por meio de questionário que será realizado com os pais para verificar 

como é o ambiente físico no qual o lactente vive e seus brinquedos de interação, a Escala Bayley III para verificar 

o desenvolvimento motor, cognitivo e da linguagem dos lactentes, além da aplicação do questionário de 

classificação socioeconômica. No estudo longitudinal serão realizadas quatro avaliações, e nos estudos 

transversais, cada lactente será submetido a uma única avaliação em uma das idades. Inicialmente os lactentes 

serão colocados em um colchonete para realizar os testes e ao final destes, os lactentes serão entregues aos seus 

pais ou responsáveis. Se durante a avaliação o lactente apresentar choro ou sono, a conduta será interrompida e 

retornará assim que o lactente estiver calmo.   

 Laboratório de Desenvolvimento e Motricidade Infantil 

Departamento de Ciências do Movimento Humano 

Universidade Federal de São Paulo 

 campus Baixada Santista 
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Descrição dos desconfortos e riscos esperados: o lactente poderá sofrer riscos mínimos com leve 

desconforto quando posicionado em determinada postura do teste. Os pais e/ou responsáveis podem sentir 

desconforto ou constrangimento ao responder os questionários.  

Benefícios para o participante: a aplicação da escala e dos questionários servirá como ferramenta para 

orientar aos pais sobre as principais aquisições (4, 8, 12 e 18 meses), sendo que, aos 18 meses momento esse que 

o lactente receber alta do serviço se seu exame indicar que é soronegativo para o HIV. Para os lactentes não 

expostos terão a mesma idade dos lactentes expostos ao HIV. 

Direito de confiabilidade: as informações obtidas serão analisadas por mim, doutoranda e por minha 

orientadora, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. O participante da pesquisa tem a garantia 

de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como o material coletado através das pesquisas e possíveis 

fotos e vídeos.  

Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo e 

também não há compensação financeira relacionada à sua participação, mas terá a garantia que todas as despesas 

necessárias para a realização do estudo não serão de sua responsabilidade. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento para deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento do serviço. 

Em caso de dano pessoal, o participante tem direito a tratamento médico neste serviço, bem como às 

indenizações legalmente estabelecidas. 

Os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa se comprometem em utilizar os dados coletados somente 

para esta pesquisa. Estes dados poderão ser utilizados para fins científicos, aqui incluídos publicações e 

participações em congresso, nos limites da ética e do desenvolvimento honesto da pesquisa científica, não sendo 

divulgado a sua identificação ou de outros participantes em nenhum momento. 

Garantia de acesso à informação: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os pesquisadores responsáveis são a aluna 

de doutorado Raissa Felipe Pádua – e-mail: raissa_padua@hotmail.com, e a Profa. Dra. Cristina dos Santos 

Cardoso de Sá - - e-mail: cristina.sa@uol.com.br, que poderão ser encontradas na UNIFESP (Universidade Federal 

de São Paulo – campus Baixada Santista) no endereço Av. Ana Costa, nº 95 – Santos/SP, pelo telefone (13) 3878-

3700. Para consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 04020-050, São Paulo/SP – Tel: (11) 5571-1062, 

FAX: 5539-7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br.  É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento para deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

instituição. 

Acredito ter lido e entendido de forma clara e objetiva as informações acima descritas, descrevendo o 

estudo “Desenvolvimento infantil e os affordances recebidos no ambiente domiciliar de lactentes expostos e não 

expostos ao HIV inseridos em situação de vulnerabilidade socioambiental.” Discutido com a doutoranda Raissa 

Felipe Pádua sobre minha decisão de participar deste estudo.  

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 

que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso de tratamento hospitalar quando 

necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

mailto:cepunifesp@epm.br
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momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo de perda de qualquer beneficio que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

Todas as páginas desse termo deverão ser rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa, 

sendo entregue uma via para ambos. 

Data__ /__ /____ 

________________________________________________________ 

Nome do responsável pelo participante da pesquisa/representante legal 

 

________________________________________________________ 

Assinatura 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir 

todos os termos aqui descritos. 

Data__ /__ /____ 

 

________________________________________________________ 

Nome do pesquisador principal 

 

________________________________________________________ 

Assinatura 
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Anexo 3 – AIMS – Parte 1 
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Anexo 3 - AIMS – Parte 2 
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Anexo 3 - AIMS – Parte 3 
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Anexo 3 - AIMS – Parte 4 
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Anexo 3 - AIMS – Parte 5 
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Anexo 4 - PORTAGE 

GUIA PORTAGE DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Nome da criança: ___________________________________________________________________ 

DN: _________Idade: ______ Período de avaliação: _____________ Grupo: ________________ 

 

DESENVOLVIMENTO MOTOR 

0 a 1 Ano 

N.º Verificar se: SIM 
AINDA 

NÃO 

SIM, COM 

MEDIAÇÃO 

01 
Alcança um objeto colocado à sua frente (15 a 

20 cm.). 
- 

  

02 Apanha um objeto colocado à sua frente (8 cm.).  -   

03 
Estende os braços em direção a um objeto à sua 

frente e o apanha.  
- 

  

04 Alcança um objeto preferido.  -   

05 Coloca objetos na boca. -   

06 
Eleva a cabeça e o tronco apoiando-se nos 

braços, ao estar deitado de barriga para baixo. 
- 

  

07 
Levanta a cabeça e o tronco apoiando-se em um 

só braço.  
- 

  

08 Toca e explora objetos com a boca.  -   

09 
Em DV (decúbito ventral), vira de lado e mantém 

esta posição ½ das vezes. 
- 

  

10 Em DV, vira de costas. -   

11 
Em DV, move-se para frente o equivalente a sua 

altura.  
- 

  

12 Em DD (decúbito dorsal), rola para o lado.  -   

13 Em DD, vira de barriga para baixo. -   

14 
Faz esforço para sentar-se, segurando nos dedos 

do adulto.  
- 
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15 
Vira a cabeça com facilidade quando o corpo está 

apoiado.  
- 

  

16 Mantém-se sentado por 2 minutos.  -   

17 Solta um objeto para apanhar outro.  -   

18 Apanha e deixa cair um objeto propositalmente.  -   

19 Fica em pé com o máximo de apoio.  -   

20 
Estando em pé com apoio, pula para cima e para 

baixo. 
- 

  

21 
Engatinha para apanhar um objeto (distante a 

sua altura).  
- 

  

22 Senta-se apoiando-se sozinho.  -   

23 Estando sentado, vira de gatinhas.  -   

24 Estando em DV consegue sentar-se.  -   

25 Senta-se sem o apoio das mãos.  -   

26 Atira objetos ao acaso.  -   

27 
Balança para frente e para trás quando de 

gatinhas. 
- 

  

28 
Transfere objetos de uma mão para outra 

quando sentado. 
- 

  

29 Retém em uma das mãos 2 cubos de 2,5 cm.  -   

30 Fica de joelhos. -   

31 Fica em pé, apoiando-se em algo.  -   

32 Usa preensão de pinça para pegar objetos.  -   

33 Engatinha.  -   

34 
Estando de gatinhas, estende uma das mãos 

para o alto.  
- 

  

35 Fica em pé com o mínimo de apoio.  -   

36 Lambe a comida ao redor da boca.  -   

37 Mantém-se em pé sozinho por um minuto.  -   
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38 
Derruba um objeto que está dentro de um 

recipiente.  
- 

  

39 
Vira várias páginas de um livro ao mesmo 

tempo.  
- 

  

40 Escava com uma colher ou pá.  -   

41 Coloca pequenos objetos dentro do recipiente.  -   

42 Estando de pé, abaixa-se e senta.  -   

43 Bate palmas.  -   

44 Anda com um mínimo de apoio.  -   

45 Dá alguns passos sem apoio.  -   

 

1 a 2 Anos 

N.º Verificar se: SIM 
AINDA 

NÃO 

SIM, COM 

MEDIAÇÃO 

46 Sobe escadas engatinhando.  -   

47 Coloca-se em pé, estando sentado.  -   

48 Rola uma bola imitando um adulto.  -   

49 Sobe em uma cadeira de adulto, vira-se e senta. -   

50 Coloca 4 aros em uma pequena estaca.  -   

51 
Retira pinos de 2,5 cm de uma prancha ou 

tabuleiro. 
- 

  

52 
Encaixa pinos de 2,5 cm em uma prancha de 

encaixe.  
- 

  

53 Constrói uma torre de 3 blocos. -   

54 Faz traços no papel com lápis ou lápis de cera.  -   

55 Anda sozinho.  -   

56 
Desce escadas sentado, colocando primeiro os 

pés. 
- 

  

57 Senta-se em uma cadeirinha.  -   
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58 Agacha-se e volta a ficar em pé.  -   

59 Empurra e puxa brinquedos ao andar.  -   

60 Usa cadeira ou cavalo de balanço.  -   

61 Sobe escadas com ajuda. -   

62 
Dobra o corpo sem cair para apanhar objetos no 

chão.  
- 

  

63 Imita um movimento circular.  -   

 

 

 

 


