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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A AIDS (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) é a manifestação 

mais grave e avançada da infecção pelo retrovírus humano chamado HIV, definida como 

o estágio mais avançado de um processo viral que ataca o sistema imunológico humano, 

destruindo as células de defesa do organismo. A transmissão vertical é caracterizada pela 

passagem do vírus do HIV de mãe para o filho durante a gestação, e nesta situação, o feto 

fica exposto continuamente aos antirretrovirais em sua formação, sendo descrito efeitos 

colaterais em seu desenvolvimento por conta destas medicações. Por outro lado, existem 

vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas a estes lactentes que interferem no 

desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente dos primeiros 18 meses de vida. 

OBJETIVO: identificar as características dos cuidados realizados pelas mães durante o 

período pré-natal e as condições sociais dos lactentes expostos ao vírus HIV, verificar os 

tipos de vulnerabilidade que os lactentes expostos ao HIV apresentam e suas influências 

no desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes expostos ao HIV, além da relação entre 

as vulnerabilidades e o desenvolvimento neuropsicomotor com a exposição ao HIV. 

MÉTODO:  estudo de caráter observacional e transversal. Sessenta lactentes de ambos os 

sexos com as idades de 4, 8, 12 e 18 meses e vida filhos de mães soropositivas em 

atendimento no SAE Infantil foram avaliados pelo Teste de Triagem do Desenvolvimento 

de Denver II; para a caracterização das famílias foi realizada  anamnese e levantamento 

de dados do prontuário para informações gestacionais, peri e pós-natal e dados descritivos 

familiares que possam ser relevantes para a questão da vulnerabilidade. As 

vulnerabilidades social, individual e programática foram analisadas, e estas foram 

comparadas com cada variável na Escala de DENVER II descrita nos resultados. 

RESULTADOS: Dentre as vulnerabilidades encontradas as sociais, como 

sorodiscordância entre os pais, pais separados, se há situação de rua ou abrigo entre as 

famílias avaliadas, renda salarial familiar e drogadição. A relação entre as variáveis e 

DENVER II que foram estatisticamente significantes, destaca-se dentre a relação com 

motricidade fina, a idade materna, idade de avaliação dos lactentes e a situação de abrigo; 

relação com motricidade grossa enfatizamos o tipo de parto; relação com linguagem, a 

idade de avaliação dos lactentes e em relação a DENVER II e pessoal –social, a relevância 



 

da drogadição dos pais. CONCLUSÃO: Lactentes expostos ao vírus do HIV apresentam 

desenvolvimento neuropsicomotor questionável quando comparado às vulnerabilidades 

sociais de acordo com variáveis descritas em DENVER II. Uma equipe multidisciplinar 

com profissionais engajados em prol de mulheres que vivem com o vírus do HIV desde 

sua gestação até todo o acompanhamento deste lactente é primordial dentro de um Serviço 

e Saúde, incluindo avaliação do primeiro atendimento do recém nascido, com uma 

anamnese padrão, histórico familiare, pré natal, comorbidades existentes e   

questionamento das vulnerabilidades são  necessários para  reforçar e aprimorar em 

Serviços que atendem este demanda de pacientes. 

 

Palavras-chave: vulnerabilidade social; HIV; desenvolvimento infantil; cuidado do 

lactente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) is the most serious 

and advanced manifestation of infection by the human retrovirus called HIV, defined as 

the most advanced stage of a viral process that attacks the human immune system, 

destroying the body's defense cells. Vertical transmission is characterized by the passage 

of the HIV virus from mother to child during pregnancy, and in this situation, the fetus is 

continuously exposed to antiretrovirals in its formation, with side effects on its 

development being described because of these medications. On the other hand, there are 

individual, social and programmatic vulnerabilities to these infants that interfere with 

neuropsychomotor development, especially in the first 18 months of life. OBJECTIVE: 

to identify the characteristics of care provided by mothers during the prenatal period and 

the social conditions of infants exposed to the HIV virus, to verify the types of 

vulnerability that infants exposed to HIV have and their influences on the 

neuropsychomotor development of infants exposed to HIV, in addition to the relationship 

between vulnerabilities and neuropsychomotor development with exposure to HIV. 

METHOD: observational and cross-sectional study. Sixty infants of both sexes, aged 4, 

8, 12 and 18 months and the children of HIV-positive mothers in attendance at SAE 

Infantil were evaluated by the Denver II Developmental Screening Test; Anamnesis and 

data collection from medical records for gestational, peri- and post-natal information and 

family descriptive data that may be relevant to the issue of vulnerability were performed 

to characterize families. Social, individual and programmatic vulnerabilities were 

analyzed, and these were compared with each variable on the DENVER II Scale described 

in the results. RESULTS: Among the vulnerabilities found were social ones, such as 

serodiscordance between parents, separated parents, whether there is homelessness or 

homelessness among the families assessed, family salary income and drug addiction. The 

relationship between variables and DENVER II, which were statistically significant, 

stands out among the relationship with fine motor skills, maternal age, age of assessment 

of infants and the situation of shelter; relationship with gross motor skills we emphasize 

the type of delivery; relationship with language, the age of assessment of infants and in 

relation to DENVER II and personal - social, the relevance of drug addiction of parents. 

CONCLUSION: Infants exposed to the HIV virus show changes in neuropsychomotor 

development when compared to social vulnerabilities according to variables described in 

DENVER II. A multidisciplinary team with professionals engaged on behalf of women 

living with the HIV virus from their pregnancy to the entire follow-up of this infant is 

paramount within a Service and Health, including assessment of the newborn's first care, 

with a standard anamnesis, family history, prenatal care, existing comorbidities and 

questioning of vulnerabilities are necessary to reinforce and improve services that meet 

this patient demand. 

 

Key words: social vulnerability; HIV; child development; infant care 
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1. INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é a manifestação mais grave e 

avançada da infecção pelo retrovírus humano chamado HIV. A síndrome é definida pelo 

desenvolvimento de infecções de repetição, além de doenças oportunistas e neoplasias 

decorrentes da diminuição da imunidade que o vírus do HIV promove no organismo 

humano (SUCCI,1999). Inicialmente registrada pelo Centers for Diseases Control (CDC) 

de Atlanta (EUA) em 1981, e alastrada  de forma epidêmica em todo o mundo 

(SUCCI,1999). 

Em 1983, é notificado o primeiro caso de HIV em crianças no Brasil e, portanto, 

indica que a história da transmissão vertical começa a estar presente em uma sociedade 

na qual a AIDS era chamada de Doença dos 5H (homossexuais, haitianos, hemofílicos, 

heroinomano e seehookers - (profissionais do sexo em inglês) (FIOCRUZ, 2018). 

O Programa Nacional de Controle da AIDS foi, então, criado em 1986 e dá início 

a projetos de prevenção, diagnóstico e atendimento diferenciado destes pacientes. Os 

objetivos deste programa, desde sua criação, foram a redução da incidência da infecção 

pelo HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis; a ampliação do acesso ao 

diagnóstico, ao tratamento e à assistência - melhorando sua qualidade no que se refere ao 

HIV/AIDS e o fortalecimento das instituições públicas e privadas responsáveis pelo 

controle das infecções sexualmente transmissíveis (MINISTERIO DA SAUDE,1999). 

Em 1987, surge o primeiro medicamento – AZT (zidovudina) e com este há o 

resgate da esperança de muitas pessoas vivendo com o HIV. Em 1992, o Programa é 

reorganizado e dá ênfase na articulação entre Governo e as Organizações não-

governamentais (ONGs) (FIOCRUZ,2018). 

O Brasil foi um dos primeiros países, dentre os de baixa e média renda, a fornecer 

tratamento gratuito para pessoas que vivem com HIV – em 1996 pelo Serviço Único de 

Saúde (SUS), enquanto a maioria dos países aguardava financiamento internacional para 

algum seguimento medicamentoso (BRASIL, 2017). 

O Brasil adotou em 2013 novas estratégias para frear a epidemia de AIDS, 

oferecendo tratamento a todas as pessoas que vivem com HIV, independentemente de seu 

estado imunológico (contagem de CD4). Nesse sentido, entre outras estratégias, o Brasil 

vem simplificando e descentralizando o tratamento antirretroviral, aumentando a 

cobertura de diagnóstico para HIV, principalmente na população mais vulnerável à 



 

contaminação pelo vírus (BRASIL, 2017).Há cerca de 34 milhões de pessoas no mundo 

vivendo com o vírus de imunodeficiência humana (HIV) e/ou AIDS. Destes, cerca de 2,5 

milhões pertencem à população pediátrica, tendo como principal meio de transmissão a 

transmissão vertical (BRASIL, 2017). 

De 2007 até junho de 2019, foram notificados no Sinan 300.496 casos de infecção 

pelo HIV no Brasil, sendo 136.902 (45,6%) na região Sudeste, 60.470 (20,1%) na região 

Sul, 55.090 (18,3%) na região Nordeste, 26.055 (8,7%) na região Norte e 21.979 (7,3%) 

na região Centro Oeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Atualmente, o Brasil tem uma das maiores coberturas de tratamento antirretroviral 

(TARV) entre os países de baixa e média renda, com mais da metade (64%) das pessoas 

vivendo com HIV recebendo TARV – segundo os dados mais atuais do Ministério da 

Saúde –, enquanto a média global em 2016 foi de 53% – segundo dados compilados pelo 

UNAIDS (WHO, 2017). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, observa-se que do total de pessoas 

vivendo com HIV, 87% já foram diagnosticadas. Deste número, 64% estão em tratamento 

para o HIV. Das pessoas em tratamento, cerca de 90% apresentam carga viral indetectável 

(FIOCRUZ, 2017). 

 

 Transmissão do HIV de mãe para filho (transmissão vertical) e 

antirretroviral 

 

Com o crescimento dos casos de mulheres vivendo com HIV, surge como 

consequência o aumento da transmissão vertical da infecção pelo HIV, ou seja, a 

transmissão do vírus da mãe para seu filho, que pode acontecer durante a gestação, no 

trabalho de parto, antes do nascimento do recém-nascido (ante natal) ou no decorrer da 

amamentação durante o puerpério. 

No Brasil, segundo dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, no 

período de 2000 até junho de 2019, foram notificadas 125.144 gestantes infectadas com 

HIV. Em um período de 10 anos, houve aumento de 38,1% na taxa de detecção de HIV 

em gestantes: em 2008, a taxa observada foi de 2,1 casos/mil nascidos vivos e, em 2018, 

de 2,9/mil nascidos vivos. Esse aumento poderia ser explicado, em parte, pela ampliação 

do diagnóstico no pré-natal e a consequente prevenção da transmissão vertical do HIV 

(MINISTERIO DA SAUDE, 2019). 



 

A taxa de detecção de AIDS em menores de cinco anos tem sido utilizada como 

indicador proxy para o monitoramento da transmissão vertical do HIV. Observou-se 

queda na taxa para o Brasil nos últimos 10 anos, que passou de 3,6 casos/100.000 

habitantes em 2008 para 1,9 casos/100.000 habitantes em 2018, o que corresponde a uma 

queda de 47,2% (MINISTERIO DA SAUDE, 2019). 

A introdução da profilaxia para a transmissão vertical do HIV, com o uso de 

antirretrovirais, resultou na redução de crianças infectadas pelo vírus em nosso meio, e 

isso é inquestionável (SIQUEIRA, 2017). 

Vale destacar medidas eficazes para que não haja a transmissão vertical com o 

diagnóstico precoce do HIV em gestantes infectadas: a diminuição ou carga viral 

indetectável durante a gestação com o uso regular de TARV, uso de TARV endovenoso 

durante o trabalho de parto, suspensão do aleitamento materno e uso de medicação 

antirretroviral (AZT) pelo RN adequadamente até os 28 dias de vida. Entretanto, deve-se 

considerar que se trata de uma doença com uso de medicamentos contínuos, em um 

momento especial do desenvolvimento, que é a gestação, com a homeostase da mulher, 

que se adapta para garantir a sua sobrevivência e a formação do seu feto. 

     A literatura demonstra que o diagnóstico precoce do vírus do HIV aliada à  

utilização dos antirretrovirais durante a gestação de forma contínua, mantendo a carga 

viral indetectável durante a gestação, com uso de Zidovudina endovenoso no trabalho de 

parto, adequada via de nascimento de acordo com a situação virológica, a suspensão do 

aleitamento materno com a introdução de antirretroviral adequada e seguimento correto 

deste lactente durante pelo menos seus primeiros 18 meses de vida faz com que tenha o 

sucesso para esta criança ser exposta ao vírus do HIV sem ser contaminada (PCDT, 2019). 

Estudo transversal, descritivo e retrospectivo, do tipo caso controle com dados  

coletados de prontuários de neonatos expostos ao HIV, atendidos no SAE do Hospital 

GiseldaTrigueiro entre os anos de 2011 e 2017, recém-nascidos apresentaram um 

comprometimento da estatura ao nascer quando comparado ao grupo controle (P= 0,003) 

e dentre as manifestaçãoes clínicas mais frequentes foram encontradas alterações  de pele 

(28,76%), comprometimento do sistema respiratório (50,68%) e anemia (71,3%) foram 

relatados no grupo de casos (SIQUEIRA,2017). 

Em  estudo prospectivo, descritivo, longitudinal relacionando  lactentes expostos 

e avaliações hematológicas,  estudo prospectivo, descritivo, longitudinal analisando 79 

crianças, filhas de mães infectadas pelo HIV-1, sob seguimento entre março de 1996 a 

novembro de 1997, no Ambulatório de Imunodeficiência do Hospital de Clínicas da 



 

Unicamp, a anemia se manifestou em 73,1% das crianças infectadas, e em 41,5% das com 

soro-reversão (p<0,008) e quando houve comparação dentre os grupos,  as alterações mais 

freqüentes nosinfectados foram microcitose e hipocromia (p<0,05), linfopenia entre 15 e 

18 meses (p<0,05), monocitose entre os 9 e 12 meses(p<0,05), mostrando a importância 

de seguimento rigoroso mensal de puericultura e periodicidade no exames laboratoriais 

(SILVA,1999). 

A decisão em relação ao ideal uso de antirretrovirais deve ser criteriosa, pensando 

em efeitos das drogas sobre o feto e o recém-nascido, incluindo o potencial para 

teratogenicidade, carcinogênese, farmacocinética e toxidade das drogas que possam 

ultrapassar a barreira placentária (MARQUES, 2006). 

 O uso de Zidovudina, antirretroviral amplamente utilizado durante a gestação, no 

trabalho de parto e os primeiros 28 dias do recém-nascido, é considerado seguro com o  

efeito adverso observado a curto prazo em recém-nascidos é quadro anêmico, geralmente 

de intensidade leve e que se resolve espontaneamente na maioria das ocasiões, mas vem 

sendo mais estudado como descrito em Estudo Colaborativo Europeu, no qual foi 

avaliado 1500 crianças durante seus 8 anos de vida e observou contagem de neutrófilos 

significantemente menor quando houve uso da zidovudina (AIDS, 2004). 

O acompanhamento contínuo de mais de 700 crianças com exposição intrauterina 

do AZT por período superior a 6 anos não observou a ocorrência de doenças malignas, 

após ter sido revisado estudo com camundongos com teor de carcinogênese em uso de 

AZT terapêutico (MARQUES, 2004). 

 Sobre o antirretroviral Efavirenz, em estudo realizado nos primatas usando drogas 

comparáveis ao ser humano durante a gestação foi associado a defeitos congênitos 

considerados graves: anencefalia, microcefalia e defeitos do palato, sendo seu uso 

contraindicado durante a gestação. Existem relatos de recém-nascidos humanos com 

defeito do tubo neural gerados por mulheres em uso de Efavirenz durante a gestação 

(SAITO, 2005). 

O Dolutegravir, antirretroviral mais atual e muito utilizado como primeira droga 

de escolha apresentou resultados preliminares no estudo Tsepamo (2018), conduzido em 

Botswana. Os achados indicaram defeitos de tubo neural em crianças nascidas de 

mulheres que engravidaram e em uso de Dolutegravir (DTG) (n= 4/426 - taxa de 

aproximadamente 0,9% comparada a taxa local de defeito de tubo neural de 0,1% em 

crianças nascidas de mulheres em uso de outros antirretrovirais (ARV) durante a 

concepção). No mesmo estudo, nenhuma criança nascida de mulher que tenha iniciado 



 

DTG durante a gestação teve defeito do tubo neural identificado (n=0/2749) 

(MINISTERIO DA SAUDE, 2018). 

Apesar da clareza sobre os benefícios da TARV na prevenção da transmissão 

vertical do vírus, os efeitos cumulativos e colaterais a curto e longo prazo de exposição 

durante a gestação para o feto são pertinentes. Dentre as possíveis situações, encontra-se 

as disfunções mitocondriais persistentes, hiperatividade, anemia reversível, baixo peso ao 

nascer, neutropenia, prematuridade e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor 

(FIOCRUZ, 2018). 

Aspectos relacionados aos efeitos dos antirretrovirais sobre o feto, incluindo 

potencial de teratogenicidade e carcinogênese, além da farmacocinética e da toxicidade 

fetal, devem ser considerados (PCDT, 2019). 

Risco de prematuridade é observado em taxa maior de partos quando são gestantes 

que estiveram sob uso de terapia antirretroviral (PCDT, 2019). 

Em relação à prematuridade,  estudo observacional, retrospectivo de nascidos no 

município do Rio de Janeiro entre 2007 e 2013  avaliou dados de nascimento por meio 

dos dados de base de SINAN/SINASC/SIM, comparando mães que vivem com o vírus 

do HIV e mães sem o HIV e resultou  que filhos de mães HIV positivo apresentam 

chances de nascerem com baixo peso 2,38 vezes mais comparando com filhos de mães 

HIV negativos, independente das variáveis que são avaliadas no seguinte estudo, como 

dados sociodemográficos maternos e dados obstétricos (raça, idade, situação conjugal, 

escolaridade materna, idade gestacional do nascimento, tipo de parto, número de 

consultas no pré-natal, sexo do recém-nascido e Boletim de Apgar de primeiro minuto). 

Quando comparado entre  mães HIV positivas e seu adequado uso de TARV, houve 

resultado de 2,57% mais chance de baixo peso com uso contínuo de TARV e 1,24% mais 

chance de  baixo peso com o uso irregular de medicação durante a gestação, mostrando 

que a prematuridade pode ser interferida com o uso de antirretroviral, não deixando de 

reforçar sua prioridade e uso correto  durante a gestação. (MARINO, 2017) 

Convulsões febris foi observado em estudo de coorte francês, indicando aumento 

na taxa de convulsão febril precoce em crianças não infectadas, mas expostas aos 

antirretrovirais, quando comparados com crianças não expostas (MARQUES, 2006). 

Toxicidade mitocondrial, com aumento transitório de lactato é observado em 

crianças expostas aos inibidores nucleotídeos de transcriptase reversa (lamivudina e/ou 

zidovudina). Há relatos de crianças expostas ao HIV, portanto, não infectadas e expostas 

intra-útero a estas medicações, evidenciando disfunção mitocondrial, caracterizada com 



 

manifestações neurológicas graves, moderadas e leves, incluindo miocardiopatia 

transitória (BLANCHE, 1999). 

Apesar da disfunção mitocondrial ser considerada uma questão controversa, 

recomenda-se, devido a sua gravidade, o seguimento a longo prazo das crianças expostas 

ao uso de antirretrovirais (PCDT, 2019). 

As alterações cardíacas estão relacionadas à exposição aos TARV, e variam desde 

miocardiopatia assintomática até quadros de insuficiência cardíaca grave. As crianças 

expostas aos antirretrovirais intraútero estão sob risco potencial de toxicidade e de 

alterações cardíacas (PCDT, 2019). 

Nos estudos que relatam disfunção mitocondrial, algumas crianças também 

apresentaram miocardiopatia, como no Grupo de Estudos P2C2HIV, e foi verificado que 

estas crianças nascidas de mães infectadas, independente de terem sido ou não infectadas, 

apresentam anormalidades cardiovasculares persistentes, com piora da  função ventricular 

esquerda  em relação ao grupo controle (PCDT, 2019). 

O vírus da imunodeficiência humana tem um tropismo pelo sistema imunológico 

e pelo sistema nervoso central e, estas alterações são complexas e heterogêneas. A 

depleção lenta e progressiva dos linfócitos T CD4+ circulantes é a alteração mais 

marcante da infecção pelo HIV e resulta numa imunodeficiência celular que permite a 

instalação de doenças oportunistas (SUCCI, 1999). 

Os defeitos na resposta imune humoral estão presentes na maioria das crianças 

infectadas pelo HIV, e a imaturidade do sistema imune no feto, recém-nascido e lactente 

pode resultar em diferenças entre a doença no adulto e na criança. 

 

 

 

 

 Desenvolvimento dos lactentes expostos ao HIV 

 

 O recém-nascido, desde sua formação intrauterina até os 28 dias de vida, está em 

constante exposição com antirretrovirais e, este uso prolongado de medicações faz com 

que haja a necessidade do acompanhamento de seu desenvolvimento neuropsicomotor, 

que permite a intervenção de medidas diagnósticas e terapêuticas, como detecção precoce 

de possíveis atrasos do desenvolvimento (SÁ; LIMA; CARVALHO, 2014). 



 

 Estudo transversal realizado comparando 40 crianças expostas ao vírus do HIV e 

40 crianças não expostas ao vírus, de 0 a 18 meses de idade, em relação ao 

desenvolvimento motor e cognitivo foram divididas em 4 grupos etários (4/8/12/18 

meses) e avaliadas por meio da Escala Bayley. Os achados indicaram que os grupos de 8 

e 18 meses apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os lactentes 

expostos ao HIV na avaliação do desenvolvimento cognitivo quando comparados aos 

lactentes não expostos, e os grupos expostos e não expostos nas idades de 4 e 12 meses 

não apresentaram diferença em relação ao desenvolvimento motor e/ou cognitivo 

(SILVA; SÁ; CARVALHO, 2017). 

         Existem poucos trabalhos  que  comprovam o efeito do antirretroviral para 

os recém-nascidos e lactentes em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, como 

citado em trabalho realizado nos Estados Unidos (PAIGE et al., 2015), no qual foi 

levantado, no período de 1993 a 2006, dados de 1840 crianças expostas e não expostas 

ao vírus do HIV durante a gestação, por meio de escores de avaliação de  desenvolvimento 

mental e motor associado a fatores que podem interferir na função cognitiva, como por 

exemplo, primeiro idioma, raça/etnia, peso ao nascer e características de cuidadores 

individuais e sociais, além de  análise minuciosa em relação ao regime instituído dos 

antirretrovirais e da duração destas medicações durante o pré-natal. A partir dos dados 

encontrados, foi concluído que não havia resultados significativos em comparação aos 

dois grupos (expostos e não expostos). Entretanto, é levantado alguns pontos de 

relevância que devem ser avaliados como, por exemplo, recém-nascidos que nasceram 

com baixo peso, expostos aos antirretrovirais e que durante o pré-natal foram melhores 

assistidos, tiveram melhor desenvolvimento da função mental quando comparado aos 

recém-nascidos com baixo peso que não foram expostos às medicações anteriormente 

citadas. O estudo pontua como possível fator positivo, pré-natal adequado às gestantes 

que vivem com o vírus do HIV. Outro ponto a ser discutido, ainda avaliando o 

neurodesenvolvimento destes recém-nascidos e lactentes é que, quando a gestante 

apresenta durante o pré-natal concentração de carga viral elevada, uma possível resposta 

de citocina associada ao incompleto controle de carga viral, faz com que estes lactentes 

tenham atraso do desenvolvimento mental (PAIGE et al.,2015). 

Estudo experimental, prospectivo, observacional, associativo e comparativo 

realizado com 96 crianças da periferia de Porto Alegre, Brasil, avaliou a relação entre a 

influência de fatores ambientais e o desempenho motor e social. Para tal foram utilizados 

como instrumentos a Escala de Desenvolvimento do Comportamento da criança no 



 

primeiro ano de vida (EDCC) e Alberta Infant Motor Scale. Em relação à identificação 

dos fatores ambientais, foi utilizado itens do questionário de Affordances in the Home 

Environment for Motor Development (AHEMD) (RODRIGUES e GABBARD, 2006) 

.Das crianças avaliadas, 43 apresentaram algum atraso em seu desenvolvimento, mas 

somente houve o consentimento de participação pelos pais em 19 crianças para serem 

seguidas por completo. O resultado indicou que a idade materna e o desfavorecimento 

sócio econômico, influencia significantemente o desenvolvimento motor e social, 

trazendo a interferência ambiental com forte aliado para a atraso do desenvolvimento 

(ZAJONZ, 2008). 

Segundo Jelsma e colaboradores (2011), um ambiente pouco estimulante com 

abuso de drogas pela mãe, falta de cuidado e abandono das crianças, são fatores que 

podem prejudicar o desenvolvimento motor, emocional e no comportamento de criança 

quando expostas ao HIV.  Estudo envolvendo 44 crianças vivendo com ou sem o HIV, 

distribuídas de acordo com a sua condição social e virologica, portanto, vivendo com HIV 

e com pais adotivos, vivendo com HIV e residindo em instituições, crianças sem o vírus 

do HIV e morando com pais adotivos ou sem HIV e residindo em instituições, cujo o 

desenvolvimento motor foi avaliado pelo  Peabody Development Motor Scale (PDMS II), 

além desta descrição social  citada  anteriormente como forma de residência,  foi 

caracterizada por crianças que moravam em abrigo ou instituições públicas, revelou que, 

crianças em situação de adoção e que vivem com HIV, apresentaram desenvolvimento 

pior na motricidade fina, mas  que esta alteração, após as avaliações subsequentes, foi 

diminuída ao longo do estudo, mostrando que, por meio da  estimulação aplicada pelo 

instrumento citado, conclui-se que a influência do ambiente no desenvolvimento interfere 

em sua progressão ou regressão motora infantil (JELSMA et al., 2011). 

Estudo desenvolvido em serviço público de saúde com 13 lactentes expostos ao 

vírus do HIV, utilizando a Escala Motora Infantil Alberta para avaliação do 

desenvolvimento neuropsicomotor e o Critério de Classificação socioeconômica Brasil – 

ABEP-, para a caracterização das famílias revelou que a quantidade de suspeita de atraso 

foi de 30,76% aos quatro meses de idade e 15,38% aos oito meses de idade, sendo que 

todos obtiveram resultado normalizado aos 12 meses de idade. Vale destacar que o perfil 

socioeconômico das mães destes lactentes investigados era de mulheres casadas, 

alfabetizadas com ensino fundamental completo, renda familiar de R$1.446,24 (C2, 

segundo ABEP), fizeram adequado pré-natal desta gestação com TARV de uso continuo 

durante a gestação, parto cesárea com uso de Zidovudina endovenosa em 100% dos casos. 



 

Isto mostra que uma boa adesão ao pré-natal com uso de antirretrovirais de forma correta 

durante a gestação das mulheres, não interfere diretamente ao desenvolvimento motor 

destas crianças, porém com interferências ambientais e socioeconômicas, conclui-se que 

estes fatores de risco mais evidentes podem influenciar no desenvolvimento adequado 

(CORREA et al., 2018). 

O uso de antirretroviral contínuo associado à vulnerabilidade socioeconômica 

destas famílias, como vimos anteriormente, interfere no desenvolvimento motor destas 

crianças expostas ao vírus. Portanto, é necessária uma intervenção precoce deste antes de 

uma gestação em relação à vulnerabilidade destas famílias para que quando haja uma 

nova criança esta susceptibilidade esteja minimizada.   

 

 Histórico da cidade de Santos-SP 

 

Durante estes 25 anos de SENIC (Seção Núcleo Integrado a Criança)/SAE infantil 

(Serviço de Atendimento Especializado Infantil), já passaram pelo serviço, até o mês de 

novembro de 2020, 1306 pacientes, com porcentagem em torno de 70% de pacientes 

expostos ao vírus do HIV. 

Importante salientar que durante os primeiros anos do serviço houve maior 

porcentagem de pacientes HIV positivos e que, em muitos momentos, grande número de 

óbitos. Em torno de 60% dos pacientes, que eram matriculados no SAE infantil (serviço 

de atendimento especializado infantil), foram pacientes que tiveram diagnóstico de 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) por transmissão vertical e destes em 

torno de 10% vieram a óbito dentro dos 5 primeiros anos de vida. 

O restante dos pacientes teve diagnóstico de exposição ao vírus do HIV com boa 

evolução e tiveram alta aos 18 meses de idade para suas Unidades Básicas de Saúde de 

referência. 

Nos últimos 15 anos, o avanço das medicações antirretrovirais (TARV) para as 

crianças (0 a 13 anos de idade), além do pré-natal cada vez mais diferenciado para as 

mães que vivem com o vírus do HIV, fez com que o serviço tenha percentual em torno 

de 90 % de crianças em seguimento expostas ao vírus, sendo os outros 10% com 

diagnóstico de HIV. 

Os programas municipais de IST/Aids, os postos de saúde preparados para receber 

os portadores do vírus e o Centro de Referência em Aids fizeram com que Santos se 

tornasse um exemplo no enfrentamento ao vírus. Campanhas contínuas, distribuição de 



 

preventivos e medicamentos tiveram  papel fundamental nesse combate contra o vírus do 

HIV. Além disso, as ONGs da região desenvolveram um trabalho de prevenção e auxílio 

às pessoas que vivem com o vírus do HIV da Baixada Santista, como é o caso do Grupo 

Hipupiara e do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Baixada Santista - GAPA/BS. 

A cidade de Santos conta com um serviço multidisciplinar ao atendimento de 

vulnerabilidades sociais  como SECASA – Seção Casa de Apoio que oferece 15 vagas 

para pacientes que necessitem de retaguarda hospitalar. Funciona 24 horas com serviços 

de enfermagem e apoio social, garantindo retaguarda médica e nutricional aos 

matriculados.   

As maternidades públicas de Santos apresentam atenção especial ao atendimento 

obstétricos das mulheres que vivem com o viurs do HIV, seguindo o PCDT adequado 

para cada situação em relação ao trabalho de parto destas gestantes até o nascimento de 

seu recém-nascido. 

Todas as mulheres que vivem com o vírus do HIV na cidade de Santos, ao ficarem 

grávidas são encaminhadas para o SAE infantil. durante todo o seu pré-natal e puerpério, 

com a finalidade de melhor atendimento desde a concepção de seu filho até seu 

nascimento, com os antirretrovirais apropriadas às gestantes de acordo com o Protocolo 

Clinico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de 2019, além do acompanhamento de 

desenvolvimento do feto e possíveis comorbidades durante a gestação.  As mulheres que 

foram diagnosticadas em Unidades Básicas de Saúde com o vírus do HIV nos primeiros 

exames de pré natal, realizam a matrícula  no serviço (SAE infantil)  para seguimento. Já  

aquelas mulheres que já tem o diagnóstico prévio de HIV antes da gestação, ao ficarem 

grávidas são encaminhadas do SAE adulto ao SAE infantil para a realização do pré natal. 

A partir de sua matrícula, a gestante é avaliada pelo ginecologista mensalmente, com 

avaliações laboratoriais e ultranossográficas periódicas, além de seguimento com a 

enfermagem, e consultas com o serviço psicossocial.  

Em torno das 34 semanas de gestação, as mulheres passam em consulta com o 

pediatra do serviço, para orientações sobre o seu recém-nascido no SAE infantil, as 

medicações utilizadas, exames laboratoriais de rotina e seguimento de puericultura até 

resolução do caso. 

O atendimento do lactente desde seu nascimento até a resolução de exposição ao 

vírus do HIV, num período em torno de 18 meses, é feito mensalmente com o pediatra, 

em consultas de puericultura, acompanhamento das medicações utilizadas, realização de  



 

exames periódicos, além das avaliações psicossociais para possíveis vulnerabilidades 

existentes.  

Após o nascimento, este recém-nascido é matriculado em nosso serviço e faz todo 

seu acompanhamento de puericultura, avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, 

exames laboratoriais, controle de zidovudina, que é um antirretroviral iniciado logo após 

o nascimento, ainda na própria maternidade e possíveis comorbidades durante o período 

de diagnóstico deste lactente no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) Infantil. 

Hoje, o serviço funciona como rede de apoio extremamente engajada em prol da 

saúde materno infantil com seguimento desde o planejamento de gravidez destas 

mulheres, durante todo seu pré-natal, até a alta destes lactentes sendo soro revertido (HIV 

negativo) em torno dos 18 meses de idade. 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidade 

 

Conjunto de aspectos individuais e coletivos associado ao nível e manifestação a 

uma determinada situação, que de modo indissociável, ao menor ou maior alcance de 

recursos adequados (AYRES et al., 2003). 

O conceito de vulnerabilidade, nestas duas últimas décadas principalmente, está 

intimamente relacionado com a saúde pública e a inserção neste campo vem como 

alternativa e abertura propícia frente a hegemonia alcançada pelo conceito de risco, 

originário da área da epidemiologia (OVIEDO, 2015).  

Este conceito tem início na área de Direito Internacional Universais ao Homem, 

no qual grupos ou indivíduos que sejam mais susceptíveis, política ou judicialmente 

necessitam de uma intervenção maior de promoção, proteção e defesa de suas condições 

como cidadão. 

Referente a grupos sociais marginalizados, excluídos dos benefícios e direitos que 

deveriam ser comuns a todos os cidadãos, a vulnerabilidade vem conferir a fragilidade a 

esses grupos, comumente formados por cidadãos que vivem em contextos 



 

socioeconômicos e culturais mais instáveis e complexos (MEDEIROS, 2015). Ela avança 

nas reduções de riscos para as mais diversas situações que determinados grupos sociais 

são mais expostos. 

 Conceito da probabilidade de pessoas se manifestarem ao adoecimento, sendo o 

resultado de um grupo de aspectos não somente individuais, mas também à exposição 

global, estrutural, resultando em maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento e, de 

modo único, maior ou menor disponibilidade ao indivíduo e suas consequências perante 

estas contínuas situações na rotina diária (OVIEDO,2015). 

Vale destacar estudo realizado por Carmo e Guizardi (2018) sobre definição de 

vulnerabilidade e toda a complexidade que esta temática pode influenciar em práticas 

sociais e políticas de saúde, tanto que na conclusão relacionada a área de assistência 

social, ficou evidente que a pobreza não explica como sendo uma  vulnerabilidade, mas 

o evento que ocasionou tal situação econômica que se denominaria vulnerabilidade, 

demarcando e ampliando cada vez mais a uma problemática com condutas intersetoriais 

entre as políticas públicas. Fator de reflexão e atuação dentro da sociedade no 

reconhecimento de fatores éticos, poçiticos e técnicos para seu total enfrentamento, pois 

as incorporações de conceitos podem tanto minimizar quanto acentuar certas 

vulnerabilidades. 

Para compreender e avaliar as possíveis vertentes da vulnerabilidade é necessário 

o conhecimento delas que são discutidas a seguir:  

Componente individual: Se dá por meio da fase e da importância que o indivíduo 

encara o problema a ser enfrentado. É a capacidade de absorver estas informações em sua 

rotina de preocupação. 

Componente social: refere-se ao alcance de uma informação, a possível absorção 

desta ideia e como é incorporado pelo individuo, sendo que isso não depende somente 

dele, mas de todo seu entorno, como escolaridade, meios de comunicação e seu acesso a 

informações, barreiras culturais e políticas, estar distante de violências sociais e sua 

disponibilidade material. Estas citações devem ser avaliadas dentro deste componente de 

vulnerabilidade. 

Caracterizada pelas condições dos grupos de pessoas que estão à margem da 

sociedade, o componente social tem como principais características as condições 

precárias de moradia e saneamento, os meios de subsistência inexistentes e a ausência de 

um ambiente familiar que se espera dentro de padrões sociais (BRASIL, 2017). 



 

Componente programático: os meios públicos que as pessoas necessitam para que 

não haja a exposição ao vírus do HIV, como descrito nestes casos, além da prevenção de 

seus danos, precisa existir recursos programáticos eficazes, de fácil acesso e direcionados. 

Quanto maior for a qualidade de comprometimento público, gerenciamento e 

monitorização destes programas de prevenção e assistência, maiores são as chances de 

direcionar estes recursos de forma efetiva e identificando a necessidade de outros, fazendo 

com que haja prosperidade das pessoas diante de uma epidemia. 

Em discussão aos lactentes expostos ao HIV, a vulnerabilidade no 

desenvolvimento destas crianças pode ser caracterizada pela chance de sofrer retardos em 

processo evolutivo devido a influência de fatores de ordem individual e social. Este atraso 

está relacionado com pobreza, baixa escolaridade, condições instáveis de moradia, 

desnutrição e falta de aceso a recursos educacionais e de saúde (SILVA, 2014). 

A escolaridade dos pais de crianças expostas ao HIV, quando comparadas entre 

os sexos, indica que os homens apresentam maior grau de instrução do que as mulheres 

dentro da constituição familiar. Em geral, observou-se ainda uma concentração maior de 

casos de pessoas vivendo com o vírus do HIV entre aqueles com o ensino fundamental II 

incompleto (do sexto ao nono ano escolar) (29,8%) (BRASIL, 2017). 

Quando se discute a escolaridade entre as gestantes, desde 2000, a faixa etária 

entre 20 e 24 anos é a que apresenta maior número de infectadas com HIV (28,6%), 

notificados no Sinan. Segundo os dados, observa-se que a maioria destas gestantes possui 

ensino fundamental II (do sexto ao nono ano) incompletos, representando 30,1% dos 

casos notificados em 2015. 

Quanto a raça/cor de pele autodeclarada, há predomínio da cor parda, seguindo da 

branca; em 2015, estes representaram 45,9% e 38,1% dos casos, respectivamente 

(BRASIL, 2017). 

As populações vulneráveis à infecção pelo HIV precisam ser compreendidas em 

suas individualidades, pois em nosso país, mais da metade das mulheres que vivem com 

o vírus do HIV, tem a pele parda ou preta, é heterossexual e a principal forma de infecção 

acontece por via sexual; a faixa etária está concentrada entre 25 a 39 anos e tem baixa 

escolaridade. Elas apresentam vulnerabilidade biológica (ou programática) devido à 

condição receptiva nas relações sexuais, as questões de gênero, patriarcado, 

socioeconômicas, de raça/etnia e violência doméstica, revelam elementos importantes da 

epidemia contemporânea (MEDEIROS, 2018). 



 

Em levantamento realizado por meio de entrevista por método descritivo, de 

abordagem qualitativa com 16 familiares de crianças expostas ao vírus do HIV, foi 

possível a compreensão de fenômenos aplicados na abstração, mostrando crenças, 

valores, ações e relações entre seres humanos nestas famílias. E dentre os pontos citados 

estão: o impacto na família após o diagnóstico de HIV, medo do estigma e da transmissão 

do HIV à criança, o preconceito da equipe e a falta de suporte social e a fé em Deus e na 

criança para continuar lutando pela melhor qualidade de vida (ALVARENGA, 2016). 

Em estudo realizado com 139 gestantes, em um Hospital Universitário de Santa 

Maria (HUSM) em 2010, foi avaliado as condições epidemiológicas destas mulheres e o 

resultado já nos norteia em relação às condições socioeconômicas, desde a gestação, pois 

mulheres jovens em situação de vulnerabilidade social com baixa escolaridade e 

multíparas constituem a maioria da população de gestantes que vive com o vírus do HIV 

atendidas no serviço citado (KONOPKA et al., 2010). 

Com base nestes dados, surge uma tendência de formação de núcleos familiares 

infectados, muitas vezes com dificuldades socioeconômicas, de alta vulnerabilidade, que 

interfere diretamente em tratamento ideal, com condições de saúde que muitas vezes não 

dependerão somente do uso correto de medicações, entre outras inúmeras situações que 

passam diariamente em um serviço de saúde que lida com estas crianças, e que leva a 

grande preocupação dos profissionais de saúde (SÁ, LIMA & CARVALHO, 2014). 

  Estes fatores compõem o estágio de risco social, quando o indivíduo deixa de ter 

condições de viver adequadamente dentro dos mesmos direitos e deveres de outros 

cidadãos perdendo seu espaço, devido a desequilíbrio socioeconômico instaurado 

(BRASIL, 2017). 

  



 

 

2.      JUSTIFICATIVA 

 

Estar trabalhando em Pediatria e, principalmente no Centro de Controle  em 

Doenças Infecciosas (CCDI) em Santos-SP, me fez refletir sobre muitas questões sociais 

que envolvem o desenvolvimento neuropsicomotor de nossas crianças e que a exposição 

ao vírus do HIV seria, em um contexto social e cultural, talvez o que menos interferiria  

durante o período da primeira infância. 

Em pensar que a Síndrome  da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), antes surgia  

entre os grupos de exclusão na sociedade, marginalizados e discriminados e que,  nos dias 

atuais  atinge a infância, esta passa   a representar desde uma ansiedade quanto ao 

diagnóstico de exposição ao vírus do HIV quanto  uma fatalidade,  tanto para a família 

quanto para a relação mãe/filho, uma vez que esta se dá, na grande maioria dos casos, 

pela Transmissão Vertical , quando a criança vive com o vírus do HIV (FREITAS, 2013) 

Uma gestação com HIV requer ferramentas de cuidado que ultrapassam o 

diagnóstico e tratamento. Não é somente a situação sorológica a tratar, mas é necessário 

a compreensão de como é a organização existencial desta mulher para uma resposta 

efetiva à infecção ao HIV (MEDEIROS, 2018). 

Mulheres jovens, em situações socioeconômicas de vulnerabilidade, com baixa 

escolaridade e multíparas consistuem o perfil da maioria da população de gestantes 

(KONOPKA, 2010). 

O desenvolvimento infantil consiste em transformação complexa, contínua e 

dinâmica de domínios interdependentes. Os primeiros anos de vida são fundamentais para 

o desenvolvimento em todos seus domínios: sensório motor, afetivo social e cognitivo. 

Nesta fase de ciclo da vida, o cérebro encontra-se em intensa organização. Perturbações 

no ambiente físico, social, econômico e emocional podem interferir nesse processo, 

gerando consequências em longo prazo na capacidade funcional do cérebro da criança 

(RAMOS, 2011). O presente estudo tem o objetivo de ir além da exposição ao vírus e 

mostrar que o desenvolvimento neuropsicomotor da criança poderá estar mais ligado à 

questão social, com toda a sua complexidade familiar, de cuidadores, de pais ausentes, da 

baixa escolaridade dos pais, alcoolismo, uso de drogas, óbitos precoces de pais e 

cuidadores, além da suspensão do aleitamento materno exclusivo, que é sabidamente a 



 

melhor fonte para a formação adequada do sistema imune e melhora do sistema 

neurológico. 

 

3. OBJETIVO 

 

 Objetivo geral 

 

Descrever os cuidados relacionados à saúde  durante o pré natal de mães que 

vivem com o vírus do HIV,  as condições sociais destas  mulheres e posteriormente de 

seus  lactentes expostos ao vírus do HIV e o desenvolvimento desses lactente.  

 

 Objetivos específicos 

 

Identificar os tipos de vulnerabilidades que os lactentes expostos ao HIV 

apresentam  

Verificar a influência das vulnerabilidades no desenvolvimento neuropsicomotor 

de lactentes expostos ao HIV . 

Avaliar a relação entre as  vulnerabilidades e o desenvolvimento neuropsicomotor 

e a exposição ao vírus do HIV. 

 

 

4.  MÉTODO 

 

  Desenho do estudo: 

 

Trata-se de um estudo observacional transversal. 

 

 Participantes: 

 

Foram avaliados, após os responsáveis serem convidados a  participar,   60 

lactentes de ambos os sexos (32 do sexo feminino e  28 lactentes do sexo masculino) com 

as idades de 4, 8, 12 ou 18 meses de vida, filhos de mães que vivem com o vírus do HIV, 

matriculados no Serviço de Atendimento Especializado Infantil (SAE Infantil), 



 

equipamento de saúde  ligado  ao Centro de Controle De Doenças Infectocontagiosas 

(CCDI) da cidade de Santos, estado de São Paulo, entre os anos de 2017 a 2019. 

A seleção pelas idades descritas acima se justifica devido ao período de aquisição 

dos marcos motores: 4 meses, neste período os lactentes encontram-se na aquisição do 

alcance manual, quando na postura em supino realizam o chintuck (encaixe occipital 

associado à flexão do pescoço), início do rolar com dissociação de cinturas, do balbuciar 

e da coordenação mão-joelho; aos 8 meses, sentam-se sozinhos e de formas variadas: 

anel, side-sitting, long-sitting e postura em “w” e apresentam reação de proteção para os 

lados, passa de sentado para prono e depois para a postura de gato, arrastam-se no chão 

para explorar o ambiente; aos 12 meses, iniciam os primeiros passos sozinho com base 

larga, aponta algo que quer, reage aos sons, quando está em pé usa a mão para apoio e a 

outra fica livre para explorar o ambiente; e aos 18 meses, combinam duas palavras e 

associam ideias, usam a colher (mesmo que erre o alvo), apontam para as partes do corpo 

quando solicitado, chutam uma bola, correm, arremessam uma bola por cima do ombro 

(BLY, 1994; THELEN; SPENCER, 1998; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 

2010; HARBOURNE et al., 2013; GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

 

            Critérios de inclusão: 

 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: lactentes nas idades de 4, 8, 12 e 18 

meses de idade cujas mães apresentam diagnóstico sorológico positivo para HIV, 

inseridos em um programa de acompanhamento de lactentes filhos de mães soropositivas 

no serviço de referência – SAE Infantil, matriculadas na cidade de Santos. 

 

                 Critérios de não-inclusão:  

 

Os critérios de não inclusão foram: lactentes filhos de mães soropositivas que 

nasceram prematuramente, ou seja, abaixo de 37 semanas de idade gestacional, que 

apresentam algum tipo de má formação, síndromes genéticas, alterações congênitas, 

deformidades posturais ou outras alterações que possam trazer prejuízo ao 

desenvolvimento neuropsicomotor do lactente, pais que não assinaram o TCLE ou ainda 

que, por qualquer razão, não tenham concluído o protocolo de avaliação. 

 

 



 

 Aspectos éticos 

 

            O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo,  projeto no: 0661/2018, sob o parecer número 2.726.497 (ANEXO 1). Os pais 

ou responsáveis pelos sujeitos da amostra assinaram o TCLE, conforme a Resolução nº 

466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, para pesquisas que 

envolvem seres humanos. Esse documento além de garantir o anonimato, deixa claro que 

em qualquer momento da pesquisa o participante pode suspender a sua participação. 

 

 Instrumentos de avaliação 

 

 Avaliação do desenvolvimento neuromotor – teste de triagem Denver II 

 

O Teste de Triagem do Desenvolvimento de Denver  foi produzido em 1967 com 

o objetivo de auxiliar a identificação precoce de crianças com problemas de 

desenvolvimento. Posteriormente, esse teste foi revisto e os autores incluíram um número 

maior de itens na área de linguagem, principalmente, criando o teste de Denver II.  O teste 

de Denver II foi criado em 1990, e é uma ferramenta padronizada e de avaliação rápida 

que pode ser aplicado desde os primeiros 15 dias de vida até os seis anos de idade. A 

padronização do teste de Denver II na população brasileira foi realizada por Drachleret 

al. (2007) em estudo realizado em Porto Alegre. Os autores avaliaram 3.389 crianças 

menores de cinco anos, permitindoo ajuste do teste de desenvolvimento de Denver II ao 

contexto cultural brasileiro. 

O Denver II tem a função de comparar o desenvolvimento de uma criança em 

relação às demais crianças de mesma idade que também realizaram o mesmo. Por se tratar 

de um teste de triagem, sua função não é de gerar diagnósticos ou ser um teste de 

inteligência. 

 O teste é composto de 125 itens divididos em quatro categorias: pessoal/social; 

adaptação motora fina; linguagem e motricidade ampla. Cada um dos 125 itens é 

representado por uma barra que atravessa as idades. 

O examinador deve traçar uma linha sobre a idade correta da criança, como mostra 

o exemplo na figura 1, e verificar todos as barras que foram interceptados por essa linha. 



 

Além destas, é importante que se verifique os três itens mais próximos à esquerda da linha 

traçada em cada uma das quatro categorias (Figura 1). 

O teste é aplicado pela observação do examinador sobre a criança. Alguns itens, 

os que apresentam a letra “R “ na barra, podem ser pontuados de acordo com a declaração 

da pessoa que está acompanhando a criança, mãe e/ou responsável. Então o examinador 

deve registrar a resposta das crianças como “passa” (P), quando a criança tem sucesso na 

realização da atividade proposta pelo item; “falha” (F), quando a criança não tem sucesso 

na realização da atividade proposta pelo item; “não observado” (NO), quando a criança 

não pôde realizar a atividade proposta pelo item; e “recusa” (R) quando a criança não 

realiza a atividade proposta pelo item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1: Ficha de avaliação do teste de Triagem do Desenvolvimento Denver II. 

 

 

 



 

Os itens são avaliados como cautela, quando a criança falha na realização ou se 

nega a realizar uma atividade que é interceptada pela linha da idade entre 75 a 90% das 

atividades previstas para crianças de mesma idade; e atraso, quando a criança não realiza, 

ou se nega a realizar uma atividade que fica à esquerda do percentil de 90% das atividades 

previstas para as crianças naquela faixa etária.  

O resultado é considerado “normal” quando a criança apresenta uma cautela e 

nenhum atraso; “questionável”, quando a criança apresenta duas cautelas e/ou um atraso; 

e “anormal”, quando apresenta dois ou mais atrasos, independente da área.  

Assim sendo, o desfecho é dado apenas em duas variáveis de forma que os 

resultados sejam englobados em duas classificações: “questionável”, no qual são 

englobados os resultados “anormal” e “questionável”; e “típico” que constam os 

resultados “normal”. 

 

   Dados da anamnese e prontuário 

 

Os dados do prontuário e da anamnese foram coletados de acordo com o checklist: 

(1) Características da mãe: nome, idade, estado civil, estado sorológico do parceiro, 

dados do pré-natal (tipo de serviço em que realizou o pré-natal, início do pré-natal, 

número de consultas e uso de Terapia Antirretroviral (TARV) durante a gestação), dados 

do parto (vaginal ou cesariana, hospital que realizou o parto, uso de ARV no momento 

do parto (TARV-EV (endovenosa), inibição da lactação). 

 (2) Características do lactente: idade gestacional (IG), Apgar 1 min e 5 min, peso ao 

nascimento, se recebeu algum tipo de  profilaxia, tempo de uso do ARV, aleitamento 

cruzado, formula láctea nos primeiros seis meses. 

(3) identificação das vulnerabilidades: vulnerabilidade individual, social (ambiente, 

drogadição, sorodiscordância com o parceiro, tipo de transmissão do HIV) e 

vulnerabilidade programática.  

 

Procedimento 

Inicialmente, foi realizado  levantamento dos lactentes acompanhados pelo SAE 

Infantil, considerando os critérios de inclusão e não inclusão. No  dia de consulta 

agendada com a pediatra do setor, os responsáveis pelos lactentes foram convidados a 



 

participar do estudo. Foiexplicadaa proposta da pesquisa e seus objetivos, assim como a 

importância do acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor. Quando 

esclarecidos e em concordância, os pais ou responsáveis assinaram o TCLE. 

A partir disso, considerando-se os meses correspondentes às idades propostas (4, 

8, 12 e 18 meses de vida, com intervalo de 15 dias antes ou depois da data de aniversário 

mensal), individualmente os lactentes se consultaram, primeiramente com a pediatra em 

relação às questões de puericultura e exame físico, e logo após a finalização da consulta, 

iniciou-se a anamnese familiar e avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. O local 

desta avaliação foi em umasala disponibilizada pelo SAE, com temperatura ambiente e 

silenciosa para aplicação dos testes.  

Os lactentes foram posicionados em um colchonete para a avaliação do 

desenvolvimento, a partir do teste de triagem Denver II. A avaliação foi realizada em uma 

sala fechada, disponível na unidade, por meio de observação do bebê e perguntas à mãe 

e/ou responsável, nos itens em que essas perguntas são permitidas.  

Nos casos em que foi detectada qualquer alteração do desenvolvimento do 

lactente, a primeira medida foi orientar os pais e/ou responsáveis quanto à estimulação 

que seria realizada em casa, de acordo com a idade do lactente. Caso, na consulta seguinte 

houvesse ainda alguma alteração, este lactente era encaminhado a um serviço 

especializado. 

 

 Análise estatística 

Foi realizada análise descritiva. Nessa análise as variáveis qualitativas foram 

resumidas em frequências absolutas e relativas. Os dados correspondentes às variáveis 

numéricas foram expressos como média e desvio-padrão.Na sequência foi realizado o 

teste Qui-quadrado ou o teste exato de Fisher para verificar associação entre os desfechos 

(DENVER II e Classificação) e as variáveis explicativas categóricas. Já em relação as 

variáveis numéricas, foi empregado o teste t de Student para amostras independentes. As 

variáveis foram analisadas separadamente, usando modelos de regressão logística 

univariada.  para verificar quanto a  variável pode afetar o desenvolvimento 

neuropsicomotor desses lactentes. Em relação a idades, adotou-se a idade de 4 meses 

como referência.O nível de significância para os testes de hipótese e o modelo final foram 

fixados em 5%. Todas as análises foram realizadas no software R Core Team (2020). 

 

 



 

 

 

5. RESULTADOS  

 

A tabela1 apresenta as características dos lactentes participantes do estudo em relação ao 

peso e altura de nascimento, APGAR 1’ e 5’, idade gestacional, idade materna, uso de 

antirretroviral pelo lactente e tempo de uso, uso de antirretroviral pela mãe, e informação 

sobre a privação do aleitamento materno. 

 

Tabela 1: caracterização da situação clínica do recém-nascido exposto ao vírus e aos 

antirretrovirais. 



 

Lactestes sexo Idade 

mãe 

IG  Apgar1’ Apgar 5’ Peso 

RN(g) 

TARV 

mãe 

Tempo 

TARV 

mãe 

LME TARV 

RN 

Tempo 

TARV 

1 2 27 39 - - 3150 k/b 9 meses não a/n 28 

2 2 30 39 9 9 3150 2+1 9meses não azt 28 

3 2 36 - - - - - - - azt 28 

4 1 26 - 9 10 3410 NFU irreg não a/n 28 

5 2 27 39 - - 3200 NFU NFU não  a/n 28 

6 1 22 39 8 10 2835 - 9 meses não azt 28 

7 2 38 39 8 9 2950 - irreg não azt 28 

8 1 23 39 9 10 3336 - 9 meses não  azt 28 

9 2 35 39 10 10 2745 - 9 meses não  azt 28 

10 2 29 39 8 10 3295 - 9 meses não azt 28 

11 2 22 39 10 10 2945 - 9 meses não azt 28 

12 2 31 - 7 9 3930 - 9 meses não azt 28 

13 2 31 38 8 9 3075 - 9 meses não  azt 28 

14 2 34 39 - - 3145 - 9 meses não azt 28 

15 2 31 39 - - 3100 - 9 meses não  azt 28 

16 1 35 38  9 10 2690 NFU NFU não azt 28 

17 1 34 39 - - 2880 irreg irreg não azt 28 

18 2 21 - - - 2930 l/ ATZ irreg não azt 28 

19 1 38 - - - 3530 - 9 meses não azt 28 

20 1 36 39 9 9 2395 - irreg não azt 28 

21 1 39 - 9 9 3340 irreg irreg não azt 28 

22 1 24 39 9 10 4005 - 9 meses não  azt 28 

23 2 27 - - - - - 9 meses não  azt 28 

24 2 29 40 9 10 2410 k/b irreg não azt 28 

25 1 36 39 9 10 3315 k/b 9 meses não azt 28 

26 1 28 39 9 10 3190 - 30 dias não  azt 28 

27 2 28 - 9 9 2880 k/b 9 meses não azt 28 

28 1 20 39 9 10 3320 irreg irreg não  azt 28 

29 1 39 35 8 9 2550 k/b 3 meses não  a/n 28 

30 1 26 39 9 10 3370 - irreg não azt 28 

31 1 28 - 8 9 2440 irreg irreg não azt 28 



 

IG: idade gestacional ;  TARV: terapia antirretroviral; RN:recém nascido LME: leite materno exclusivo; azt: zidovudina;  k/b: kaletra 

e biovir ;  a/n: zidovudina + nevirapina; b/a: biovir + zidovudina;  NFU: não fez uso;  irreg: irregular ;  b/n: biovir + nevirapina ; 

ab/k/ATZ: abacavir+kaletra+ atazanavir ;  2+1: tenofovir + lamivudina + dolutegravir ;  l/ATZ: lamivudina + Atazanavir 

32 2 33 39 8 9 2710 - 9 meses não azt 28 

33 1 19 - - - - - - - azt 28 

34 1 29 38 7 10 2820 k/b 9meses não azt 28 

35 2 30 39 9 9 3170 - 7meses não azt 28 

36 2 18 39 -- - 3185 - 9 meses não azt 28 

37 2 35 38 8 9 3290 - 9 meses não  azt 28 

38 2 25 38 - - 2995 k/b 9 meses não azt 28 

39 2 34 36 - - 2255 irreg irreg não azt 28 

40 2 44 39 - - 2690 b/n 9 meses não azt 28 

41 1 20 40 9 10 3210 b/a  9 meses não azt 28 

42 1 35 39 9 9 3580 - 9 meses não azt 28 

43 2 20 39 8 9 3585 Ab/K/atz 9 meses não azt 28 

44 1 28 39 9 10 2530 - 9 meses não azt 28 

45 2 - 34  - - 2200 NFU  NFU não azt 28 

46 2 35 39 8 9 2535 irreg irreg não a/n 28 

47 2 43 39 9 10 2470 - 9 meses não azt 28 

48 1 43 39 8 9 2610 - 9 meses não  azt 28 

49 1 28 - 9 9 2345 NFU  NFU não azt 28 

50 1 39 40 9 10 2770 k/b 9 meses não azt 28 

51 2 30 39 9 10 2730 - 9 meses não azt 28 

52  26 - - - - - - - azt 28 

53 1 18 38 9 10 2345 - 9 meses não azt 28 

54 1 23 39 9 10 3435 - 9 meses não azt 28 

55 1 21 39 7 8 2880 k/b 9 meses não azt 28 

56 2 - - - - - - - - azt 28 

57 2 36 39 8 10 3100 k/b 9 meses não  azt 28 

58 1 - - - - - - - - azt 28 

59 2 - - - - - - - - azt 28 

60 2 - - - - - - - - azt 28 



 

 

Vale destacar que nenhum dos lactentes do estudo   foi exposto ao aleitamento 

materno, por ser uma forma de transmissão materna do vírus do HIV para o recém-

nascido (Tabela 1).  

 Alguns lactentes não possuíam em seus prontuários o registo da IG. Dos 47 

lactentes com registro da IG, a maioria (93,6%) é recém-nascido a termo (maior que 37 

semanas de gestação) (Tabela 1). 

Todos os lactentes foram medicados por 28 dias com zidovudina, antirretroviral 

utilizado em recém-nascido exposto ao vírus do HIV como uma das formas de prevenção 

para a não contaminação e este período é padronizado pelo Ministério da Saúde através 

do PCDT (Protocolo Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) (Tabela 1). 

A tabela 2 descreve os cuidados relacionados à saúde durante o período pré-natal 

de mães soropositivas e as condições sociais dessas mães. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2: Distribuição de frequência absoluta e percentílica das variáveis de 

avaliação dos lactentes e suas susceptibilidades para a exposição do vírus do HIV. 

Variáveis n % 

Sorologia do pai*     

  Positiva 17 28,8 

  Negativa 21 35,6 

  Desconhecida 21 35,6 

Óbito materno     

  Sim 1 1,7 

  Não 59 98,3 

TARV materno     

  Adequada 40 66,7 

  Inadequada 20 33,3 

TARVEV     

  Sim 56 93,3 

  Não 4 6,7 

Coinfecções Hepatite B     

  Sim 1 1,7 

  Não 59 98,3 

Coinfecção sífilis     

  Sim 1 1,7 

  Não 59 98,3 

LME     

  Sim 0 0,0 

  Não 60 100,0 

AZTVO     

  Sim 60 100,0 

  Não 0 0,0 

NVPVO     

  Sim 5 8,3 

  Não 55 91,7 

1 carga viral      

  Negativa 60 100,0 

  Positiva 0 0,0 

2 carga viral      



 

  Negativa 60 100,0 

  Positiva 0 0,0 

3 carga viral *     

  Negativa 59 100,0 

  Positiva 0 0,0 

Intercorrências do RN      

  Não tem 53 88,3 

  Infecção respiratória 5 8,3 

  Infecção de mucosa 1 1,7 

  Infecção sistêmica 1 1,7 

*variáveis contém missing 

Legenda: TARV: terapia antirretroviral. TARV EV: terapia antirretroviral endovenosa. LME: leite materno 

exclusivo. AZT VO: zidovudina vio oral. NVP VO: nevirapina via oral. RN: recém-nascido 

 

 

 

 

 

Diga qtos pais náo tem o diagnostico, deve ser colocado no texto qdo vc fala sobre 

essa tabela. A mesma coisa em relação a 3ª carga viral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na amostra dos lactentes em relação às características dos pais, pode-se avaliar 

que   a maioria dos genitores apresenta concordância sorológica (mãe e pai vivendo com 

o vírus do HIV). As mães realizaram uso de antirretroviral adequado durante a gestação, 

não apresentaram infecções associadas ao vírus do HIV, como sífilis e hepatite B, e o 

aleitamento materno não ocorreu (Tabela 2). Em relação aos lactentes observa-se que 

houve uso adequado de Zidovudina via oral (VO) como profilaxia ao HIV (100%), 

apresentam o exame de três cargas virais indetectáveis durante o período de 

acompanhamento (100%) e não apresentam intercorrências patológicas durante o período 

em acompanhamento no SAE infantil (88,3%) (Tabela 2). Vale ressaltar nesta tabela que 

houve 1 caso em que a terceira carga viral não foi coletada, decorrente de transferência 

do lactente do nosso serviço para outro município, perdendo este seguimento, e em 

relação a sorologia do pai, neste caso, o genitor era desconhecido, portanto sem descrição 

do conhecimento da situação virológica do mesmo.A tabela 3 descreve o perfil do 

desenvolvimento, especificamente no domínio pessoal-social de acordo com o teste de 

triagem Denver II, dos lactentes acompanhados no SAE infantil em relação a idade 

materna, sexo do lactente, transmissão materna, idade de avaliação do lactente e 

vulnerabilidades  

 Os resultados indicam que a idade do lactente está associada ao desenvolvimento 

no domínio pessoal-social (p=0,014) (Tabela 3). De acordo com o modelo de regressão 

logística univariada observamos que a vulnerabilidade social uso de droga pelos pais 

parece estar associada ao desenvolvimento social (p=0,173), 15,9% dos pais utilizam 

drogas (Tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3:  Perfil dos lactentes em relação à variável DENVER II – pessoal social e 

variáveis de vulnerabilidade. 

Variáveis 

  DENVERII_pessoal_social 

P   Passa Falha 

Idade materna Média 29,36 31,31 0,306 

DP 6,09 6,49 

Sexo do RN Feminino N 24 7 0,654 

% 54,5% 43,8% 

Masculino N 20 9 

% 45,5% 56,3% 

Transmissão materna Vertical N 8 1 0,421 

% 18,2% 6,3% 

Sexual N 36 15 

% 81,8% 93,8% 

Idade de avaliação 4 N 13 1 0,014 

% 29,5% 6,3% 

8 N 11 4 

% 25,0% 25,0% 

12 N 13 2 

% 29,5% 12,5% 

18 N 7 9 

% 15,9% 56,3% 

Vul.social:sorodiscordância Não N 29 12 0,722 

% 65,9% 75,0% 

Sim N 15 4 

% 34,1% 25,0% 

Vul. social:separação Não N 37 14 0,999 

% 84,1% 87,5% 

Sim N 7 2 

% 15,9% 12,5% 

Vul.social:situação de rua Não N 44 16 - 

% 100,0% 100,0% 

Sim N 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Vul.social:situação de abrigo Não N 39 15 0,999 



 

% 88,6% 93,8% 

Sim N 5 1 

% 11,4% 6,3% 

Vul.social:sem renda atual Não N 24 6 0,381 

% 54,5% 37,5% 

Sim N 20 10 

% 45,5% 62,5% 

Vul.social:drogas/ pais Não N 37 16 0,173 

% 84,1% 100,0% 

Sim N 7 0 

% 15,9% 0,0% 

Vulnerabilidade individual Tem preocupação N 43 16 0,999 

% 97,7% 100,0% 

Não tem preocupação N 1 0 

% 2,3% 0,0% 

Vulnerabilidade programática Tem N 44 16 - 

% 100,0% 100,0% 

Não tem N 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Tipo de parto Cesárea N 27 12 0,501 

% 61,4% 75,0% 

Vaginal N 17 4 

% 38,6% 25,0% 

 

A tabela 4 descreve o perfil do desenvolvimento, especificamente no domínio 

motricidade fina de acordo com o teste de triagem Denver II, dos lactentes acompanhados 

no SAE infantil em relação a idade materna, sexo do lactente, transmissão materna, idade 

de avaliação do lactente e vulnerabilidades. 

Os resultados indicam que a idade materna está associada ao desenvolvimento da 

motricidade fina dos lactentes (p=0,028), e que a idade do lactente ao ser avaliado parece 

estar associada ao desenvolvimento também (p=0,133), assim como a vulnerabilidade 

social: situação de abrigo (p=0,179),  13,6 % da amostra  encontram-se em situação de 

abrigo (Tabela 4). 

 



 

Tabela 4:  Perfil dos lactentes em relação à variável DENVER II – motricidade fina e 

variáveis de vulnerabilidade 

Variáveis 

  Denver II_motor fino 

P 
  Passa Falha 

Idade materna Média 30,88 27,12 0,028 

DP 6,24 5,36 

Sexo do RN Feminino N 25 6 0,302 

% 56,8% 37,5% 

Masculino n 19 10 

% 43,2% 62,5% 

Transmissão materna Vertical n 6 3 0,689 

% 13,6% 18,8% 

Sexual n 38 13 

% 86,4% 81,3% 

Idade de avaliação 4 n 12 2 0,133 

% 27,3% 12,5% 

8 n 12 3 

% 27,3% 18,8% 

12 n 12 3 

% 27,3% 18,8% 

18 n 8 8 

% 18,2% 50,0% 

Vul. social sorodiscordância Não n 30 11 0,999 

% 68,2% 68,8% 

Sim n 14 5 

% 31,8% 31,3% 

Vul.. social separação Não n 39 12 0,229 

% 88,6% 75,0% 

Sim n 5 4 

% 11,4% 25,0% 

Vul.. social situação de rua Não n 44 16 - 

% 100,0% 100,0% 

Sim n 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Vul. social situação de abrigo Não n 38 16 



 

 

A tabela 5 demonstra o perfil do desenvolvimento, especificamente no domínio 

linguagem de acordo com o teste de triagem Denver II, dos lactentes acompanhados no 

SAE infantil em relação a idade materna, sexo do lactente, transmissão materna, idade de 

avaliação do lactente e vulnerabilidades.  

Os resultados indicam que a idade em que o lactente foi avaliado está associada 

ao desenvolvimento da linguagem (p=0,001) (Tabela 5).   

 

 

 

 

% 86,4% 100,0% 0,179 

Sim n 6 0 

% 13,6% 0,0% 

Vul. social sem renda atual Não n 22 8 0,999 

% 50,0% 50,0% 

Sim n 22 8 

% 50,0% 50,0% 

Vul.social drogas/pais Não n 39 14 0,999 

% 88,6% 87,5% 

Sim n 5 2 

% 11,4% 12,5% 

Vulnerabilidade individual Tem preocupação n 43 16 0,999 

% 97,7% 100,0% 

Não tem preocupação n 1 0 

% 2,3% 0,0% 

Vulnerabilidade programática Tem n 44 16 - 

% 100,0% 100,0% 

Não tem n 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Tipo de parto Cesárea n 29 10 0,999 

% 65,9% 62,5% 

Vaginal n 15 6 

% 34,1% 37,5% 



 

Tabela 5:  Perfil dos lactentes em relação à variável DENVER II – linguagem e variáveis 

de vulnerabilidade. 

Variáveis 
  DenverII_linguagem 

p   Passa Falha 

Idade materna Média 30,68 28,76 0,243 

DP 6,11 6,29 

Sexo do RN Feminino n 20 11 0,458 

% 57,1% 44,0% 

Masculino n 15 14 

% 42,9% 56,0% 

Transmissão materna Vertical n 6 3 0,722 

% 17,1% 12,0% 

Sexual n 29 22 

% 82,9% 88,0% 

Idade de avaliação 4 n 14 0 0,001 

% 40,0% 0,0% 

8 n 7 8 

% 20,0% 32,0% 

12 n 9 6 

% 25,7% 24,0% 

18 n 5 11 

% 14,3% 44,0% 

Vul.social sorodiscordância Não n 25 16 0,743 

% 71,4% 64,0% 

Sim n 10 9 

% 28,6% 36,0% 

Vul.social separação Não n 29 22 0,722 

% 82,9% 88,0% 

Sim n 6 3 

% 17,1% 12,0% 

Vul.social situação de rua Não n 35 25 - 

% 100,0% 100,0% 

Sim n 0 0 

% 0,0% 0,0% 



 

 

A tabela 6 revela a caracterização do desenvolvimento, especificamente no 

domínio motricidade grossa de acordo com o teste de triagem Denver II, dos lactentes 

acompanhados no SAE infantil em relação a idade materna, sexo do lactente, transmissão 

materna, idade de avaliação do lactente e vulnerabilidades 

Os resultados indicam que a idade em que o lactente foi avaliado está associada 

ao desenvolvimento da motricidade grossa (p=0,155), assim como o tipo de parto 

(p=0,063), sendo que o parto de 39 mulheres (65%), o parto foi do tipo cesárea (Tabela 

6). 

 

Vul.social situação de abrigo Não n 30 24 0,385 

% 85,7% 96,0% 

Sim n 5 1 

% 14,3% 4,0% 

Vul. social sem renda atual Não n 17 13 0,999 

% 48,6% 52,0% 

Sim n 18 12 

% 51,4% 48,0% 

Vul. social drogas/pais Não n 31 22 0,999 

% 88,6% 88,0% 

Sim n 4 3 

% 11,4% 12,0% 

Vulnerabilidade individual Tem preocupação n 34 25 0,999 

% 97,1% 100,0% 

Não tem preocupação n 1 0 

% 2,9% 0,0% 

Vulnerabilidade 

programática  

Tem n 35 25 - 

% 100,0% 100,0% 

Não tem n 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Tipo de parto Cesárea n 24 15 0,680 

% 68,6% 60,0% 

Vaginal n 11 10 

% 31,4% 40,0% 



 

Tabela 6: Perfil dos lactentes em relação à variável DENVER II – motricidade grossa e 

variáveis de vulnerabilidade. 

Variáveis 

  

DENVER II motricidade 

grossa 

p 
  Passa Falha 

Idade materna Média 29,88 29,88 0,999 

DP 6,12 6,44 

Sexo do RN Feminino n 16 15 0,578 

% 47,1% 57,7% 

Masculino n 18 11 

% 52,9% 42,3% 

Transmissão materna Vertical n 5 4 0,999 

% 14,7% 15,4% 

Sexual n 29 22 

% 85,3% 84,6% 

Idade de avaliação 4 n 8 6 0,155 

% 23,5% 23,1% 

8 n 11 4 

% 32,4% 15,4% 

12 n 5 10 

% 14,7% 38,5% 

18 n 10 6 

% 29,4% 23,1% 

Vul.social sorodiscordância Não n 23 18 0,999 

% 67,6% 69,2% 

Sim n 11 8 

% 32,4% 30,8% 

Vul.social separação Não n 29 22 0,999 

% 85,3% 84,6% 

Sim n 5 4 

% 14,7% 15,4% 

Vul. social situação de rua Não n 34 26 - 

% 100,0% 100,0% 

Sim n 0 0 



 

 

A tabela 7 revela a classificação do desenvolvimento dos lactentes, de acordo com 

o teste de triagem Denver II, acompanhados no SAE infantil em relação a idade materna, 

sexo do lactente, transmissão materna, idade de avaliação do lactente e vulnerabilidade. 

 

Os resultados indicam que a idade em que o lactente foi avaliado está associada a 

classificação do seu desenvolvimento em típico ou questionável (p<0,001); dos lactentes 

avaliados aos 4 meses, 6,7%  apresenta desenvolvimento questionável; aos 8 meses, 20%; 

aos 12 meses, 26,7% e aos 18 meses, 46,7% apresentam desenvolvimento questionável 

(Tabela 7). 

% 0,0% 0,0% 

Vul.social situação de abrigo Não n 30 24 0,689 

% 88,2% 92,3% 

Sim n 4 2 

% 11,8% 7,7% 

Vul. social sem renda atual Não n 18 12 0,795 

% 52,9% 46,2% 

Sim n 16 14 

% 47,1% 53,8% 

Vul. social drogas/pais Não n 31 22 0,454 

% 91,2% 84,6% 

Sim n 3 4 

% 8,8% 15,4% 

Vulnerabilidade individual Tem preocupação n 33 26 0,999 

% 97,1% 100,0% 

Não tem preocupação n 1 0 

% 2,9% 0,0% 

Vulnerabilidade programática Tem n 34 26 - 

% 100,0% 100,0% 

Não tem n 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Tipo de parto Cesárea n 26 13 0,063 

% 76,5% 50,0% 

Vaginal n 8 13 

% 23,5% 50,0% 



 

Tabela 7:  Perfil dos lactentes em relação a variável Classificação  

Variáveis 

  Classificação 

p   Típico Questionável 

Idade materna Média 30,33 29,43 0,579 
 

DP 6,36 6,12 

Sexo do RN Feminino n 17 14 0,605 

% 56,7% 46,7% 

Masculino n 13 16 

% 43,3% 53,3% 

Transmissão materna Vertical n 6 3 0,472 

% 20,0% 10,0% 

Sexual n 24 27 

% 80,0% 90,0% 

Idade de avaliação 4 n 12 2 <0,001 

% 40,0% 6,7% 

8 n 9 6 

% 30,0% 20,0% 

12 n 7 8 

% 23,3% 26,7% 

18 n 2 14 

% 6,7% 46,7% 

vulsocial_sorodiscordância Não n 21 20 0,999 

% 70,0% 66,7% 

Sim n 9 10 

% 30,0% 33,3% 

vulsocial_separação Não n 25 26 0,999 

% 83,3% 86,7% 

Sim n 5 4 

% 16,7% 13,3% 

Vulsocial situação de rua Não n 30 30 - 

% 100,0% 100,0% 

Sim n 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Vulsocial situação de abrigo Não n 26 28 0,671 



 

 

 

A tabela 8 permite identificar as variáveis que estão associadas a classificação 

questionável (devido a falhas em algum domínio avaliado) do desenvolvimento dos 

lactentes expostos ao HIV. 

 

 

 

 

% 86,7% 93,3% 

Sim n 4 2 

% 13,3% 6,7% 

Vulsocial sem renda atual Não n 15 15 0,999 

% 50,0% 50,0% 

Sim n 15 15 

% 50,0% 50,0% 

Vulsocial drogas/ pais Não n 27 26 0,999 

% 90,0% 86,7% 

Sim n 3 4 

% 10,0% 13,3% 

Vulnerabilidade individual Tem preocupação n 29 30 0,999 

% 96,7% 100,0% 

Não tem preocupação n 1 0 

% 3,3% 0,0% 

Vulnerabilidade programática Tem n 30 30 - 

% 100,0% 100,0% 

Não tem n 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Tipo de parto Cesárea n 22 17 0,279 

% 73,3% 56,7% 

Vaginal n 8 13 

% 26,7% 43,3% 



 

Tabela 8 – variáveis associadas às falhas na avaliação DENVER II e a classificação 

questionável, segundo a regressão logística univariada. 

Domínios 

(Desfechos) 

Variáveis 

Univariada   

Odds Ratio 
Intervalo de 

p  
 Confiança 

 
DENVERII pessoal social Idade de avaliação     

 
  

  4 1 - -   

  8 4,74 0,59 - 100,01 0,192   

  12 2,00 0,17 - 46,23 0,589   

  18 16,71 2,42 - 342,55 0,015   

DenverII motor fino Idade materna 0,90 0,80 - 0,99 0,043 
 

Idade de avaliação 
    

  4 1 - - 
 

  8 1,5 0,21 - 12,99 0,685 
 

  12 1,5 0,21 - 12,99 0,685 
 

  18 6,0 1,14 - 47,21 0,049   

DenverII-motricidade grossa Idade de avaliação     
 

  

  4 1 - -   

  8 0,485 0,09 - 2,26 0,363   

  12 2,66 0,61 - 12,85 0,202   

  18 0,80 0,18 - 3,50 0,765   

Tipo de parto     
 

  

  Cesárea 1 - -   

  Vaginal 3,25 1,09 - 10,18 0,036   

Classificação Idade de avaliação     
 

  

  4 1 - -   

  8 4,00 0,72 - 31,97 0,135   

  12 6,86 1,28 - 54,84 0,037   

  18 42,00 6,36 - 482,71 <0,001   

 

A partir da análise de regressão logística univariadfa, observa-se. que a idade de 

avaliação do lactente está associada ao desenvolvimento pessoal-social. Nesse sentido, os 

lactentes com 18 meses de idade têm 16,7 vezes a chance de falhar em relação aos 

lactentes aos 4 meses de idade (Tabela 8).   



 

As variáveis que tiveram associação com o desenvolvimento da motricidade fina 

foram a idade materna e a idade de avaliação do lactente. Assim, o aumento de 1 ano de  

idade materna diminui em 0,9 a chance do lactente falhar. Em relação a idade do lactente, 

os lactentes com 18 meses de idade tem 6,47 mais chances de falhar em relação aos  

lactentes aos 4 meses de idade (Tabela 8). 

Para o desenvolvimento da motricidade grossa, somente o tipo de parto está 

associado ao desenvolvimento. Os resultados indicam que os lactentes nascidos de parto 

vaginal apresentam 3,25 mais chances de falhar em relação aos nascidos de parto cesárea. 

(Tabela 8).  

E por fim, o modelo revela que a idade do lactente está associada a classificação 

do desenvolvimento, em típico ou questionável. Os lactentes de 12 e 18 meses de idade 

têm mais chances de apresentarem desenvolvimento questionável em relação aos 

lactentes de 4 meses de idade (6,86 vezes e 42 vezes, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo de caráter observacional transversal, com 60 lactentes expostos ao 

vírus do HIV avaliados, o objetivo foi caracterizar os cuidados relacionados à saúde 

durante o pré-  natal de mães que vivem com o vírus do HIV, as circunstâncias sociais 

destas mulheres e posteriormente de seus lactentes expostos ao vírus do HIV, assim como 

avaliar o desenvolvimento desses lactentes, além de reconhecer as vulnerabilidades 

manifestadas pelos lactentes, suas influências no desenvolvimento neuropsicomotor e a 

associação entre as vulnerabilidades avaliadas e o desenvolvimento desses lactentes. 



 

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o manejo da infecção 

pelo HIV em crianças e adolescentes de 2018 (PCDT – infantil,2018 ), “a  política 

brasileira de enfrentamento ao HIV/Aids reconhece que nenhuma intervenção de 

prevenção isolada é suficiente para reduzir novas infecções, e que diferentes fatores de 

risco de exposição, transmissão e infecção operam, de forma dinâmica, em diferentes 

condições sociais, econômicas, culturais e políticas”. Portanto, a prevenção combinada 

ao HIV, traz a ideia de que diferentes atos de prevenção, tanto em relação ao vírus 

diretamente quanto fatores associados à infecção conferem maiores possibilidades para a 

promoção da não contaminação ao HIV (PCDT, 2018). Em nosso estudo, é identificado 

que a vulnerabilidade programática que existe com pessoas que vivem com o vírus do 

HIV é bem estruturada no serviço que nossos lactentes são assistidos, pois há uma rede 

de apoio que faz com que haja uma organização  desta gestante desde sua entrada no SAE 

infantil até o acompanhamento deste lactente com  término de seguimento em torno de 

18 meses de idade. 

O SAE infantil está em uma região da cidade de Santos de fácil acessibilidade, 

com fluxo de encaminhamento desde a diagnostico do HIV durante os exames de pré-

natal em uma Unidade Básica de Saúde,  manejos e instruções  corretas  para a mãe deste 

recém-nascido exposto ao HIV nas maternidades municipais até  sua chegada ao SAE 

infantil, o fornecimento de fórmula infantil com número de insumos adequados até seus 

18 meses de idade, de forma que nenhuma mãe tenha que comprar ou amamentar seu 

lactente neste período tão delicado de seguimento, além de toda a rede de profissionais 

habilitados para o desempenho adequado deste seguimento. 

Na situação relacionada ao pré-natal de mulheres que vivem com o vírus do HIV 

e de seus lactentes, a prevenção combinada do HIV também é reconhecida. Gestações 

planejadas, com intervenções realizadas adequadamente durante o pré-natal, o parto e a 

amamentação diminuem o risco de transmissão vertical do HIV a menos de 2%. No 

entanto, sem o adequado planejamento e seguimento, que está bem estabelecido, esse 

risco é de 15% a 45% (PCDT, 2019). Consegue ser avaliado em nosso estudo que, as 

mulheres gestantes que vivem com o vírus do HIV ,em sua maioria consegue fazer uso 

de TARV adequadamente. Elas têm, em sua totalidade, entendimento sobre o não 

aleitamento materno e a importância do uso da medicação AZT para seus recém-nascidos 

durante o período de 4 semanas, fazendo com que aconteça o sucesso dos lactentes de 

não serem infectados com o vírus do HIV. 



 

A OMS recomenda uma série de medidas de prevenção da transmissão vertical, 

que inclui a administração, tanto para a mãe quanto para seu filho, de antirretrovirais 

durante a gravidez, o parto e o puerpério, e tratamento ao longo da vida para as mulheres 

grávidas soropositivas, independentemente de sua contagem de CD4 (WHO, 2016). 

O acompanhamento do pré-natal deve ser multidisciplinar, com carteira descritiva 

da gestação fornecendo todas as informações necessárias para qualquer intercorrência 

durante a gestação e para o trabalho de parto, imunizações feitas, reforço à adequada 

adesão ao tratamento (TARV), orientação desde a gestação sobre a impossibilidade da 

amamentação, o encaminhamento ao parto seguro e de fácil acessibilidade com suas 

medicações (AZT injetável para o trabalho de parto e o AZT via oral para o recém-

nascido) que são entregues às mães e orientadas com carga viral indetectável às 34 

semanas de gestação fazem com que as chances da transmissão vertical ao recém-nascido 

sejam reduzidas a menos de 2% como descritas anteriormente (CRT, 2014). 

De acordo com os resultados encontrados nesse estudo, os lactentes são expostos 

aos antirretrovirais desde sua formação intrauterina, pois algumas mães vivem com o 

vírus do HIV por transmissão vertical e usam TARV desde crianças. Porém, há uma 

quantidade significativa de mulheres que não fizeram o uso adequado de medicamentos 

e quando o fizeram, muitas vezes são de forma irregular (sem continuidade de tratamento 

como é recomendado pelo Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas - PCDT - do 

Ministério da Saúde (PCTD, 2018). 

Em totalidade, os lactentes descritos nesse estudo não receberam   aleitamento 

materno exclusivo, o que representa grande conquista, pois o leite materno destas 

mulheres que vivem com o vírus do HIV tem risco de transmissão do vírus aos seus 

recém-nascidos (PCDT,2018). No Brasil, realiza-se a recomendação das mães que vivem 

com HIV sobre a não amamentação e uso da fórmula láctea infantil, que é assegurado 

gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e incontestável pela Portaria GM/MS 

n.º 2.313 de 19 de dezembro de2002(BRASIL. Portaria GM/MS n 2313 de 19 de 

dezembro de 2002). 

A literatura relata que lactentes não sendo expostos ao aleitamento materno ou 

com menor tempo de amamentação evidenciam desempenho motor inferior quando 

comparados com lactentes que foram amamentadas por um período de no mínimo 6 meses 

(ZAJONZ, 2008).  No entanto, nossos resultados não demonstraram desempenho motor 



 

inferior desses lactentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (MINISTÉRIO 

DA SAUDE, 2009) o recomendado é que o lactente seja amamentado exclusivamente 

durante seus seis primeiros meses de vida. E este período é de suma importância para o 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 

No estudo de Zajonz e colaboradores (2008), mães que amamentaram tiveram 

mais contato físico com seus lactentes, o que acarretou em maior estimulação motora.    

Porém quando avaliado o desenvolvimento social, não houve alterações significativas 

entre os grupos, sendo explicado pelo estudo algum tipo de estrutura familiar que favoreça 

este desempenho como, famílias numerosas e com grande interação oral.  Em estudo 

transversal realizado com 49 lactentes, divididos em 2 grupos:  expostos ao HIV e não 

expostos ao HIV, com o objetivo de comparar o vínculo mãe e filho e o desenvolvimento 

motor, cognitivo e de linguagem entre os grupos, os autores concluíram que não houve 

diferença entre os lactentes expostos e não expostos ao HIV em relação ao vínculo mãe-

filho, no desenvolvimento motor, cognitivo e da linguagem, e nos affordances ambientais. 

Destacaram inclusive que o vínculo mãe-filho tem uma influência mesmo que não 

estaticamente significativa no desenvolvimento infantil, principalmente para aqueles que 

apresentam risco biológico e ambiental (PADUA; RUIVO; SÁ, 2020). Vale ressaltar que 

muitas mulheres que vivem com o HIV e se descobrem grávidas, desenvolvem 

sentimentos de acolhimento e de cuidado a este bebê, pois se sentem culpadas por 

transmitir algo que este bebê não tem culpa dos possíveis erros maternos (D’AURIA; 

CHRISTIAN; MILES, 2006). 

Outro ponto crucial do presente estudo é que todos os recém-nascidos foram 

medicados por 4 semanas desde seu nascimento (segundo recomendação do PCDT) 

(PCDT, 2018) com o antirretroviral Zidovudina como mais um evento de prevenção na 

exposição do HIV.  Segundo o PCDT de 2018, é descrito que “todos os RNs expostos ao 

HIV devem receber profilaxia com ARV. O AZT deverá ser administrado imediatamente 

após o nascimento, nas quatro primeiras horas de vida”. 

Em relação às vulnerabilidades encontradas nesse estudo, pode-se dizer que, 

dentre as vulnerabilidades sociais estão a sorodiscordância entre os pais, pais separados, 

se há situação de rua ou abrigo entre as famílias avaliadas, renda salarial familiar e 

drogadição; além disso as vulnerabilidades individual e programática também foram 

analisadas, e estas foram comparadas com cada variável na Escala de DENVER II 

descrita nos resultados 



 

Acredito que, desde que trabalho com lactentes expostos ao HIV, as 

vulnerabilidades influenciam no desenvolvimento neuropsicomotor, e é o que mostra o 

estudo de Silva e colaboradores (2014) que por meio de uma pesquisa exploratória e 

qualitativa elaborada em 39 Unidades de Saúde buscou entender como o profissional de 

saúde via estas vulnerabilidades entre seus atendimentos a famílias mais susceptíveis. 

Entre os temas abordados estavam: aspectos que prejudicavam o desenvolvimento da 

criança na primeira infância, situações de prejuízo para o desenvolvimento da criança que 

o profissional de saúde vivenciou e ações de promoções que este profissional tenha 

promovido,  através deste levantamento os autores concluíram que há a  necessidade do 

profissional da saúde  para a melhoria de seu desempenho com os cuidados das famílias 

mais vulneráveis, tendo uma análise mais crítica dentre as famílias assistidas pela 

Unidade de Saúde e sua aplicação no desenvolvimento infantil (SILVA; MAFTUM;  

MAZZA, 2014). 

Como profissionais da saúde, necessitamos desse olhar mais crítico e perceptível 

destas famílias em nosso atendimento. Muitas vezes ficamos presos às nossas 

responsabilidades técnicas e perdemos avaliações familiares crucias para o melhor 

desenvolvimento deste lactente. 

 Em estudo desenvolvido por Feitas (2013)foi também caracterizado 

vulnerabilidades existentes das crianças no contexto das famílias que vivem com HIV e 

foi encontrado as seguintes vulnerabilidades:  (1) vulnerabilidade programática: descrito 

o  parto normal, o  uso tardio ou nunca foi medicado  com AZT e Bactrim, profilaxia 

materna   e aleitamento materno;  (2)  vulnerabilidade social: baixa renda, com ajuda de 

familiares para custear, orfandade e cuidador solteiro;   (3)  vulnerabilidade individual: 

aleitamento materno, medicação do AZT tardio, dificil acesso aos serviços de saúde.  

Uma das situações do estudo realizado por Freitas (2013) é que dentre as vulnerabilidades 

individuais, lactentes e seus familiares apresentam dificuldade de acesso ao sistema 

público responsável por cuidar dos pacientes que vivem com HIV, pois esta 

vulnerabilidade programática  não ocorre no ambiente em que esse estudo foi realizado, 

fazendo com que nossos lactentes tenham acesso às avaliações e intervenções clínicas 

necessárias ao seu desenvolvimento e tratamento adequado, inclusive quando é colocado 

o uso tardio ou não uso de AZT. 

   No que se refere a vulnerabilidade programática, em relação ao Sistema de saúde 

também é vista como empecilho para o sucesso da exposição do vírus dos lactentes, como 



 

relatado no  estudo realizado por Carvalho (2015) com 217 crianças expostas ao HIV,  

através de levantamento de prontuário de 2000 a 2011 que também é apontada a  

dificuldade do acesso dos pacientes em serviços de saúde,  o que  é colocada como fator 

que pode interferir no desfecho da transmissão vertical. Dessa forma, o autor sugere a 

descentralização do serviço, intensificação da vigilância e promoção da execução das 

medidas de prevenção, divergindo a realidade do nosso estudo. 

Na avaliação de estudos estudos relacionando vulnerabilidade e desenvolvimento 

neuropsicomotor de lactentes, há características maternas, como planejamento da 

gravidez e grau de escolaridade, familiares, destacando a escolaridade dos pais e principal 

cuidador de criança, além das características sociais, como principal a renda mensal 

familiar que corroboram para um atraso do desenvolvimento (ZAJONZ, 2008; RAMOS, 

2011; GUERREIRO, 2016), e que em nosso estudo pode as  vulnerabilidades também 

estar relacionadas ao desenvolvimento neuropsicomotor 

Guerreiro (2016) discorre em seu estudo sobre a relação de renda mensal familiar 

e o impacto direto sobre o desenvolvimento infantil, pois sem recursos alimentares e de 

atenção básica à saúde materno – infantil, conduzem a situações não favorecidas no 

âmbito de assistência de saúde da criança, o que em nosso estudo não foi visto. 

Zajonz (2011) relata que o desenvolvimento motor é melhor quando há uma 

assistência socioeconômica mais elevada para estes lactentes quando comparadas com 

lactentes com menor poder aquisitivo. 

Coloco neste discurso minha experiência em relação à assistência de saúde 

materno infantil que é bem estabelecida no âmbito ambulatorial de nosso serviço. 

Famílias que apresentam maior vulnerabilidade em relação à alimentação, são avaliadas 

e cadastradas em serviço social próprio do SAE, e mantém recebimento de recurso 

alimentício até a alta ambulatorial do lactente e mantemos uma assistência médica 

mensalmente até a resolução do caso. 

 Em relação ao desenvolvimento pessoal-social de acordo com o teste DENVER 

II e as vulnerabilidades avaliadas, destaca-se que a drogadição dos pais sugere estar 

associada ao desenvolvimento dos lactentes. Este resultado confronta com Silva e 

colaboradores (2014) que através de uma pesquisa exploratória qualitativa em 39 

Unidades Municipais de Saúde de Curitiba-PR e seus enfermeiros responsáveis, 



 

evidenciaram a dependência química como sendo um fator que influencia no 

desenvolvimento infantil por falta de laços afetivos e ações de proteção para a criança. 

 Durante os atendimentos no SAE infantil, de lactentes com pais em situação de 

drogadição, é comum notarmos que, familiares em uso de álcool e drogas ilícitas são mais 

impacientes na pré consulta com a enfermagem, promovem falas agressivas com 

funcionários de saúde e com seus acompanhantes durante a espera da consulta pediátrica. 

São familiares menos favorecidos socialmente e que é notado pouca afinidade com os 

cuidados gerais de seus lactentes. 

Quando discutimos a variável DENVER II linguagem, a idade de avaliação dos 

lactentes está associada às alterações encontradas. Ramos e Morais (2011), em estudo 

com 12 crianças analisada por DENVER II, 50% dos casos apresentaram cautela ou atraso 

no domínio linguagem e estes discutem sobre a exposição de riscos ambientais destes 

lactentes em relação aos seus possíveis atrasos, além dos riscos biológicos não avaliados. 

Em minha experiência com lactentes e seus familiares noto que, desde o nascimento do 

recém-nascido, os pais não estimulam a linguagem destes, mas acredito que não seja algo 

relacionado a algum tipo de vulnerabilidade, mas que não saibam a necessidade de 

pequenos incentivos para a progressão do desenvolvimento. 

Em relação à variável DENVER II motricidade grossa, a única variável que houve 

diferença significativa foi o tipo de parto que mostrou crianças nascidas de parto vaginal 

tem 3,25 vezes mais chances de falhar do que as crianças nascidas de parto cesárea. A 

Agência Nacional de Saúde (ANS, 2014), há mais de 10 anos, desenvolve um trabalho 

contínuo para a promoção do parto normal e a diminuição de cesarianas desnecessárias 

na saúde suplementar, que, atualmente, apresenta preocupante número de 84,6% dos 

partos. A OMS indica como índice razoável de cesáreas de 15% dos nascimentos (ANS, 

2014). No Brasil, 55,6% dos 2,9 milhões de partos realizados anualmente são cirúrgicos 

(ANS, 2014). Na saúde suplementar, essa distorção é ainda maior: 84,6% dos partos 

foram cesáreos em 2012. Dados nacionais demonstram que há resultados positivos 

quando houve a implantação do Projeto Parto Adequado em relação ao número de 

admissões de recém-nascidos em UTI neonatal após seu nascimento.   Quando se fala 

sobre gestantes que vivem com o vírus do HIV, existem critérios para escolher a melhor 

via de parto para cada situação materna, que será relacionado de acordo com a contagem 

de carga viral e a idade gestacional. Além destes principais, outros fatores são levados em 



 

consideração como: histórico obstétrico, existência de bolsa rota, evolução do parto e o 

desejo da mulher (CRT,2014). 

Em nosso estudo, a maioria dos lactentes expostos nasceu de parto cesárea, com 

critérios individualizados que fazem com que tenha ocorrido esta escolha na via de parto. 

Acredito que, muitas vezes uma via de parto adequadamente definida, faz com que exista 

menos exposições biológicas e isso possa interferir em melhor vínculo mãe-bebê e 

consequentemente em melhor desenvolvimento infantil.  

Estudo de Guerreiro e colaboradores (2016) relacionou o estado do 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com determinadas características pessoais 

e variáveis ambientais e dentre a avaliação do tipo de parto, a maioria foi cesárea, e não 

houve diferença estatisticamente para o desenvolvimento infantil. 

Estudo relacionando  lactentes expostos ao  HIV e desenvolvimento 

neuropsicomotor através do instrumento DENVER II (RAMOS; MORAIS ,2011), com 

12 lactentes, resultou  que apenas 8,3% desta amostra apresentaram cautela no domínio 

da motricidade grossa o que possivelmente é uma categoria avaliativa que não seja  

interferida em  fatores biológicos, pois  neste estudo a população apresenta semelhança 

em condições socioeconômicas e vulnerabilidades  da amostra do presente  estudo. 

Ao analisarmos a variável DENVER II e motricidade fina, houve evidências 

significativas em relação à idade materna e idade de avaliação dos lactentes, mostrando 

que a diferença de aumento de 1 ano na idade materna diminui a chance do lactente falhar, 

e que os lactentes com 18 meses de idade tem 6,47 vezes de falha quando comparado aos 

lactentes de 4 meses de idade. Estudo de Ramos e Morais (2011), citado anteriormente, 

também discorre sobre DENVER II e motricidade fina, concluindo que dos lactentes 

avaliados, 33% apresentam sinais de cautela ou atraso no domínio de motricidade fina. 

Este não cita a relação entre idade materna e alterações do desenvolvimento, porém 

descreve que 58,3% das mães de seus lactentes são analfabetas ou com ensino primário 

completo e, portanto, com menores recursos financeiros para arcar com estímulos que 

favoreçam um ambiente doméstico mais incentivador para seus lactentes. 

Outra evidência significativa na variável DENVER II e motricidade fina foi em 

relação à situação de abrigo. Segundo dados nacionais, as casas de acolhimento e 

instituições públicas abrigavam até março de 2020, 34,8 mil crianças e adolescentes. Mais 

de 60% são adolescentes e a divisão entre os gêneros é quase idêntica. Estes compõem a 



 

maior parte dos acolhidos no Brasil: ao todo, são 9,4 mil com mais de 15 anos de idade. 

Em 3% dos casos, há diagnóstico de deficiência intelectual e, em 4%, há presença de 

problemas de saúde. No outro extremo, estão as crianças na fase da primeira infância – 

de 0 a 6 anos, totalizando 9,1 mil acolhimentos. Cerca de 2.400 bebês com até 3 anos 

aguardam até seis meses pelo retorno a família de origem ou pela adoção. Este é o mesmo 

tempo de acolhimento a que estão submetidas a maioria das crianças com 3 a 6 anos 

(BRASIL. Painel detalha estatísticas da adoção e do acolhimento no Brasil em abril de 

2020)  

Sabe-se que fatores ambientais podem interferir no desenvolvimento infantil 

como visto em Zajonz (2008) e Frota (2016), porém como descrito por Frota (2016) no 

estudo que avaliou 8 crianças institucionalizadas em uma Unidade de Abrigo em 

Fortaleza- CE,  e constatou que lactentes apresentaram sinais de atraso  para o 

desenvolvimento neuropsicomotor mas que é necessário  melhor conhecimento dos 

profissionais que lidam com os  abrigados sobre a estimulação  a ser oferecida a favor dos 

lactentes. 

As consequências clínicas decorrentes deste estudo fazem com que tenhamos uma 

análise do nosso papel como profissionais da saúde, sendo protagonista e precursor da 

vigilância infantil para o adequado desenvolvimento neuropsicomotor esperado aos 

nossos lactentes que são expostos ao vírus do HIV. Nosso papel de intervenção precoce 

a cada avaliação clínica no decorrer do acompanhamento pediátrico durante os 18 meses 

de idade associado as questões de melhoria de cada família dentre suas vulnerabilidades 

que estão ao nosso alcance constitui uma resposta a apreciação de nosso estudo. 

Neste estudo, através dos resultados encontrados, é possível levantar algumas 

considerações sobre as limitações existentes, como a   necessidade de  melhor análise do 

ambiente doméstico destes lactentes pois, mesmos os profissionais de saúde realizando 

suas avaliações e orientações dos possíveis ajustes para os pais, nosso serviço não realiza 

visitas domiciliares a todos os lactentes para podemos intervir no desenvolvimento dentro 

de seu ambiente doméstico e rotineiro. Outro limitação refere-se  ase a dados do 

prontuário, já que em alguns momentos do estudo não foi encontrado todos os dados 

necessários para nossa investigação, sendo colocado como sugestão uma anamnese ou 

questionário padrão para todos os lactentes expostos ao HIV. 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Lactentes expostos ao vírus do HIV apresentam alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor quando comparados à submetidos a vulnerabilidades sociais de acordo 

com  cada variáveis l descritas em DENVER II. Desta forma,  a necessidade de uma 

equipe multidisciplinar com profissionais  engajados em prol de  mulheres que vivem  

com o vírus do HIV desde sua gestação até todo o acompanhamento deste lactente é 

primordial dentro de um Serviço e Saúde que atende diariamente casos altamente 

vulneráveis em todas as esferas sociais. Uma vez que a  gestante é matriculada em um 

Serviço de Saude, esta equipe multidisciplinar precisa avaliar e  compreender as 

vulnerabilidades em sua singularidadee não apenas categorizá-la com suas limitações 

sociais de uma mulher que vive com o vírus do HIV; e isso é necessário reforçar e 

aprimorar em Serviços que atendem este demanda de pacientes. 

A avaliação do primeiro atendimento do recém nascido, com uma anamnese 

padrão, incluindo desde históricos familiares, pré natal e comorbidades exitentes, 

seguimento do HIV durante a gestação com todo seu detalhamento, além do  

questionamento das vulnerabilidades presentes precisa ser implementado para ter dados 

essenciais e relevantes para um melhor resultado durante todo o seguimento desta família 

no Serviço de Saúde. 
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9. ANEXO 

 

 


